
Ha az RMDSZ
sikeres, az erdélyi
magyarok is
sikeresek

Szombaton Marosvásárhelyen a Kul-
túrpalota nagytermében ülésezett az
RMDSZ Szövetségi Képviselők Taná-
csa. Napirenden a szövetségi elnök
politikai tájékoztatója, az ügyvezető
elnök megszavazása és bemutatko-
zása, politikai vita, valamint az
RMDSZ 13. kongresszusának előké-
szítésére vonatkozó határozati javas-
lat elfogadása szerepelt.
____________4.
Tizenhárom 
„elégtelen” 
A marosvásárhelyi tanács múlt csütör-
töki ülése botrányosan ért véget: a
képviselőtestület titkos szavazással
minősítette a jegyző tavalyi tevékeny-
ségét. Adrian Mureşan szakmai telje-
sítményét 13 tanácsos tartotta
elégtelennek, vagyis a képviselők több
mint fele.
____________5.
A közelmúlt népi
intézménye: a fonó 
A fonóbeli játékoknál még szorosab-
ban kapcsolódik a fonóhoz mint szo-
kásalkalomhoz és helyszínhez a
farsangi maszkos alakoskodás. Ez a
tipikus farsangi színjátszás.____________6.
Valamiben első 
a marosvásárhelyi
klub is
Az ASA szerepeltette a legtöbb hazai
játékost az 1. ligás labdarúgóbajnoki
évad őszi mérkőzésein. Huszonegy
fordulót rendeztek eddig, és a maros-
vásárhelyi csapat mezében 26 román
állampolgárságú futballista kapott le-
hetőséget.
____________7.

Idén 15. alkalommal díjazta az RMDSZ
azok munkáját, akik jelentős szerepet
vállaltak a közösségi javak és a szülő-
föld visszaszerzésében, valamint a szö-
vetség programjának megvalósításá-
ban. Az Ezüstfenyő díjat, amelyet elő-
ször 2002-ben adtak át, 29 személy
kapta 2016-ban; a kitüntetetteknek Ke-
lemen Hunor szövetségi elnök nyújtotta
át január 28-án, szombaton, a Szövet-
ségi Képviselők Tanácsának ülése előtt.

„Egy kisebbségi közösség fennmaradásának
feltétele azoknak a személyeknek a létéhez köt-
hető, akik az általuk kiválasztott területen tu-
dásukat a közvetlen környezetükben élők, a
helyi közösségek szolgálatába állítják. Akik hét-
köznapi hősökként arra a feladatra vállalkoz-
nak, hogy kultúránk őrei, értékeink ápolói
legyenek. Az elkobzott anyagi javak visszaszer-
zésétől szellemi örökségünk gazdagításán át ön-
zetlenül harcolnak a magyar ügyért, a magyarok
tiszteletének kivívásáért. Olyan példaképek,
akik összekapcsolják a múltat a jövővel. Akik
tudják, hogy 2017-ben közösségünk legna-

gyobb ellensége a közöny, a széthúzás, s akik
arra figyelmeztetnek, hogy csakis a gyarapodás
lehet járható út számunkra, de a jövő nemzedék,
a fiatal generáció számára is. Létük nélkülözhe-
tetlen, hiszen követendő példák, hősök hiányá-
ban mindaz, amit 27 év alatt kivívott a romániai
magyar közösség, visszafordítható, egy tollvo-
nással áthúzható. Elengedhetetlen tehát, hogy
köszönettel illessük őket, hogy időről időre ki-
mondjuk és feljegyezzük nevüket” – hangsú-
lyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök a
díjátadón.

Az „igazi” szünidő?
Reménykedő kisiskolás és gimnazista diákok mellett vá-

rakoztam a minap az egyik marosvásárhelyi iskola kapuja
előtt. Akaratlanul is hallottam, ahogy lelkendeztek: szom-
battól kezdődik és egy hetet tart a félévi szünidő.

Miért a nagy várakozás? – kapcsolódtam a beszélgeté-
sükbe. Reményeik szerint ez lesz az első igazi vakáció,
amikor oktatóik betartják a „miniszter bácsi” utasítását,
miszerint a szünidő idejére nekik, általános iskolás gyer-
mekeknek nem szabad házi feladatot felhagyni – magya-
rázták meggyőzően. A szünidő a kikapcsolódás, pihenés
időszaka kell legyen, amihez nekik joguk van – tették hozzá
öntudatosan a nagyobb testvéreiktől vagy a szüleiktől hal-
lottak alapján, bár az iskolában, ahova járnak, nem nép-
szerűsítették. Szó szót hozott, és egy kicsit
elbizonytalanodtak, amikor megkérdeztem, hogy miképpen
fogják a bő hetet kihasználni. Ketten a sítábort említették,
mások helyben hagyták, hogy sok időt fognak a televízió,
a számítógép előtt tölteni, hozzátéve, hogy véleményük
szerint az is kikapcsolódásnak számít. Az olvasás hallatán
azonban csak egy-kettőnek csillant fel a szeme, a többiek
bevallották, hogy nincs türelmük hozzá, pedig a házi ol-
vasmányokat a magyartanárnő már szeptemberben felírta
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Gyors megoldást ígér a minisztérium 
Elfogyott a türelem

Mivel a Római Katolikus Teológiai Líceum tanszemély-
zete és alkalmazottai január 13-án sem kapták meg a
decemberi fizetésüket, és mivel aggodalomra ad okot,
hogy a polgármesteri hivatal nem állította össze az is-
kolák jegyzékét a 2017–18-as tanévre, csütörtökön
délben szülők és tanárok népes csoportja előbb a me-
gyei tanfelügyelőségen, majd a marosvásárhelyi ta-
nács ülésén kért választ arra, hogy meddig tart a
bizonytalanság, meddig packáznak a gyermekekkel,
az oktatókkal és velük, szülőkkel. 

– Tudomásunkra jutott, hogy a mai (csütörtöki) vezetőtanácsi
ülésen sem kerül napirendre a jövő tanévre szóló beiskolázási
tervezet, amelyben szerepel a katolikus gimnázium is. Mi, szülők
felháborítónak érezzük ezt a hosszú ideje tartó halogatást, ami
azt jelenti számunkra, hogy csúfot űznek az iskolánkból. Fájdal-
mas és felháborító, hogy gyermekeinket továbbra is bizonyta-
lanságban tartják. Azért fordultunk az új főtanfelügyelőhöz,
hogy hagyják jóvá a 2017–18-as beiskolázási tervezetet. Amire
azt a válaszolta, hogy a városi tanácstól továbbra sem érkezett
meg a marosvásárhelyi iskolahálózat tervezete. A jelek szerint
pingpongmeccs zajlik a városi tanács és a tanfelügyelőség kö-
zött. Ha itt helyben nem képesek döntést hozni, elvárnánk Király
András államtitkártól, hogy minisztériumi szinten tegye meg
azokat a lépéseket, amelyek biztosíthatják, hogy a katolikus is-
kola működése visszaálljon a normális kerékvágásba, továbbá



Jótékonysági bál Udvarfalván
Február 18-án, szombaton este 8 órától ötödik alka-
lommal szerveznek jótékonysági bált Udvarfalván. Az
ízletes vacsoráról a Mobex étterem gondoskodik, a
talpalávalót az udvarfalvi kultúrotthonban a Csillag ze-
nekar húzza. A szervezők mindenkit szeretettel vár-
nak.

Az Andás Lóránt Társulás 
előadásai

Január 30-án 19 órától Marosvásárhelyen, a Brăila
utca 10. szám alatt, a régi zsinagógában a FADE OUT
fizikai színházi kísérletre, Matei Visniec És a csellóval
mi legyen? című egyfelvonásos művéből ihletett elő-
adásra várják a nagyérdeműt. Jegyfoglalás és infor-
máció a 0721-968-253-as telefonszámon.

Latintánc-tanfolyamok 
Az András Lóránt Társulat februárban is latintánc-tan-
folyamokat indít a Brăila utca 10. szám alatt (a régi
zsinagógában), melyre várják a jelentkezőket. Tangót
Deák Orsolya és Dabóczi Dávid, flamencót András
Lóránt, kontakot Dabóczi Dávid oktat. Jelentkezni a
0721-968-253 telefonszámon vagy e-mailben az and-
raslorantcompany@gmail.com címen lehet. 

Farsangi bál Szovátán
Február 4-én hagyományos, félkosaras farsangi bált
szervez Szovátán a Bernády Közművelődési Egylet,

Szováta város önkormányzata és a Sóvidék Regioná-
lis Televízió támogatásával. Az eseményre a szovátai-
akat, vendégeket, baráti társaságokat várnak. A bál 19
órakor kezdődik a Fenyő Szálló Margaréta termében.
Zenél a székelyudvarhelyi TIFF zenekar, énekel Simó
Annamária. A részvételi díj, mely tartalmazza a va-
csora árát is, személyenként 75 lej. A részvételi szán-
dékot a 0784-295-041-es vagy a 0762-254-729-es
telefonszámom február 1-ig kell jelezni.

Farsangi kosaras bál
A Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör Egyesület
XIII. alkalommal szervez farsangi kosaras bált február
3-án, pénteken 19 órai kezdettel a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum konviktusában. Az ételt-italt a résztve-
vők állják, a terített asztalt, élőzenét a szervezők
biztosítják. Részvételi díj: 20 lej. Jelentkezés a helyek
függvényében: maza.maros@yahoo.com vagy a
0768-193-564, 0724-405-890-es telefonszámokon.

Előadások a Nemzeti Színházban
Január 31-én, kedden és február elsején, szerdán
19.30-kor a Szép látható újra a Kisteremben, február
3-án, pénteken 19 órakor Az üvegcipő című vígjátékot
mutatják be újra a Nagyteremben. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket.
A játékos néptánc- és népdaltanulásra kedden 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 u. 11. sz.) tor-
naterme. Cserecipő szükséges.

Digitális szokásokról 
a Jazz Klubban 

Szerdán, február 1-jén 18 órától a Bethlen Gábor Kulturális
Egyesület digitális életmódunkról, digitális identitásunkról,
navigálási, kapcsolatkezdeményezési és kapcsolattartási
szokásainkról szóló beszélgetésre, együttgondolkodásra
hívja az érdeklődőket egy csésze tea mellé a Jazz&Blues
Klubba (Sörház/Sinaia utca).

Marosvásárhelyen dupláz 
az M Studio 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a sepsiszentgyörgyi
M Studio mozgásszínház megduplázza marosvásárhelyi
előadásainak számát. Így a január 30-ra, hétfőn 19.30
órára meghirdetett táncszínházi produkció előtt 17 órától
is előadják a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermé-
ben A jó, a rossz és a k** anyád című táncjátékot, melynek
rendező-koreográfusa Fehér Ferenc. Jegyek a Kultúrpa-
lota jegyirodájában (telefon: 0372/758-230), a színházi
jegypénztárban (telefon: 0365/806-865) és a www.bilet-
master.ro honlapon válthatók.

Elköltözik 
dicsőszentmártoni útlevélosztály 

Február elsejétől a dicsőszentmártoni polgármesteri hiva-
tal épületéből a December 22. utca 2. szám alatti lakos-
ság-nyilvántartó hivatal épületébe költözik a megyei
útlevélosztály kirendeltsége. Szerdától az útlevélkérelmek
beadása és az úti okmányok kibocsátása az új székhelyen
igényelhető – olvasható az önkormányzat honlapján.

Jogi tanácsadás
Február 1-jén, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot. 

KZST-összejövetel
A Kemény Zsigmond Társaság január 31-én, kedden este
6 órakor a Bernády Házban tartja következő összejövete-
lét. Vendégük dr. Tamási Zsolt tanár, egyháztörténész. Elő-
adásának címe: Az állami oktatás kezdetei és az első
iskolák Marosvásárhelyen. Képeinek bemutatása mellett
Bálint Zsigmond beszél a fotóművészet témáiról és a fo-
tózás technikáiról.

Változás a buszjegyvásárlásban
A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat – Siletina Rt. Tár-
sulás közleményében felkéri az utasokat, hogy a járművek
első ajtóin szálljanak fel, hogy jegyet váltsanak. Ugyanak-
kor hangsúlyozzák, hogy a leszálló utasok ne az első aj-
tónál szálljanak le. Jegyváltásnál pontos összeget ajánlott
előkészíteni és a menetjegyet kérni, amit viszont leszál-
láskor ne adjanak vissza – áll a társulás vezetőségének
közleményében.

Várják a síelőket
A Bogdán sípályán csütörtöktől vasárnapig naponta 10-17
óra között üzemelnek a felvonók. A szovátai sípálya is üze-
mel péntektől vasárnapig 9.30-17 óra között. A pályák ál-
lapota jó, a hóréteg vastagsága sízésre tökéletes. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma MARTINA, holnap
MARCELLA napja. 30., hétfő

A Nap kel 
7 óra 49 perckor, 

lenyugszik 
17 óra 22 perckor. 
Az év 30. napja, 

hátravan 335 nap.
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Megyei hírek

A héten hirdettek eredményt a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) és a Studium – Prospero Alapítvány által
kiírt kutatási versenypályázaton. A kiírásra, amely kereté-
ben kísérleti és klinikai orvostudomány, gyógyszerészet és
fogorvoslás területével foglalkozó kutatásokat támogatnak
pályázatonként legtöbb 10 ezer euróval, tizenhárom kuta-
tócsoport jelentkezett, közülük hét nyert támogatást. Tekin-
tettel a nagy érdeklődésre és a leadott kutatási tervek
eredetiségére, a pályázat 50 ezer eurós keretösszegét kiegé-
szítették 14 ezer euróval. 

A támogatás odaítéléséről az MTA, valamint a Studium
– Prospero Alapítvány által létrehozott négytagú elbíráló
bizottság döntött. Az akadémikusokból, professzorokból
álló testület úgy határozott, hét kutatócsapat, összesen 37
személy kutatási tevékenységét támogatja.

A nyertesekkel pénteken kötöttek szerződést a Studium
– Prospero Alapítvány marosvásárhelyi székhelyén. A pá-
lyázat időtartama a szerződés megkötésétől kezdve 18
hónap. A sikeres pályázóknak legalább egy országos és egy
nemzetközi konferencián bemutatott dolgozatabsztraktot és
legalább egy, nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóirat-
ban megjelent cikket, illetve legalább egy impaktfaktoros
folyóirathoz beküldött és elfogadott cikket kell benyújta-
niuk elszámolásként.

A Studium-Prospero Alapítvány 2015-ben három évre
szóló együttműködési keretmegállapodást kötött a Magyar
Tudományos Akadémiával. Ennek keretében hirdette meg
novemberben immár második alkalommal a kutatási pályá-
zatot a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem magyar tagozatának oktatói számára. A kutatási
terveket december 5-ig lehetett leadni. Vass Levente, a Stu-
dium – Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke elmondta, a
pályázat elsődleges célja a tudományos kutatói tevékenység
támogatása a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem magyar tagozatának oktatói körében. „A kutató-
munka anyagi támogatása mellett a pályázattal szeretnénk
elősegíteni az oktatók szakmai és tudományos fejlődését,
akadémiai és szakmai státusának erősödését, a magyar ta-
gozat intézeten belüli építkezését” – fogalmazott.

A kutatási pályázatra a MOGYE magyar tagozatának fő-
állású, óraadó és potenciális jövőbeni oktatói jelentkezhet-
tek, minimum négy, maximum hat tagból álló
kutatócsoportokban, egyetemi adjunktusi vagy előadótanári
rangú kutatásvezetővel. A tagok között kötelezően lennie
kell legalább egy doktorandusnak vagy diáknak.

A versenypályázat a Bethlen Gábor Alap és a magyar
kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásá-
val valósult meg.

Az MTA és a Studium – Prospero Alapítvány támogatásával
64 ezer euró kutatásra

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
44, 10, 11, 8, 17 + 17 NOROC PLUS: 5 0 2 3 1 9

32, 10, 24, 31, 33, 18 SUPER NOROC: 7 3 0 4 0 6

38, 27, 49, 17, 13, 44 NOROC: 2 7 5 8 5 5 6



Betiltották az Igazi Csíki Sör
gyártását 

A marosvásárhelyi táblabíróság pénteki ítéletében
jogerősen betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását –
adta hírül az egyik közösségi portálon a sör gyártója.
Eközben a márka hungarikummá nyilvánítását java-
solja a hungarikumbizottság erdélyi tagja. Az Igazi
Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be,
mert úgy vélte, hogy a sör gyártója eltulajdonította
szellemi tulajdonát. A sörgyártó közleménye szerint
a döntést annak ellenére hozta meg a román tábla-
bíróság, hogy 2016. december 9-én a spanyolországi
Alicantében székelő Európai Márkahivatal másodfo-
kon is a Lixid Projektnek ítélte a márka használati
jogát. „Jelenleg 140 embert foglalkoztatunk Székely-
földön. Ez egy támadás egy székely vállalkozással
szemben, amely felvállalta az identitását, a magyar
nyelvet és szimbólumai használatát” – áll a közle-
ményben.

Közbeszerzési csalások
946 bűnügyi dossziét nyitott közbeszerzési csalások
miatt 2016-ban a román rendőrség, 50 személy ellen
kényszerítő intézkedéseket foganatosítottak, 1,7 mil-
liárd lej értékben vettek zár alá javakat. 840 bűnügyi
dossziét közigazgatási közbeszerzések során elkö-
vetett csalás miatt, 65-öt az egészségügyben, 44-et
az oktatási rendszerben elkövetett csalások miatt nyi-
tott a rendőrség. A bizonyítékok feldolgozását köve-
tően 391 bűnügyi dossziét továbbítottak az illetékes
ügyészségnek. 

Határsértő menekültek 
Öt iraki állampolgárt tartóztattak fel a határrendészek
Nagylaknál. Három férfi, egy nő és egy kiskorú akart
illegálisan átjutni a határon. A bevándorlók előzőleg
menekültstátuszért folyamodtak a román hatóságok-
hoz. A határrendészet vasárnapi közleménye szerint
a 3 és 42 év közötti személyek gyalogosan akartak
átjutni Magyarország területére, körülbelül 10 méter-
rel a határvonal előtt állították meg őket. A kihallgatás
során kiderült, hogy taxival érkeztek Nagylakig,
onnan pedig gyalog indultak tovább. 

Támogatás
paradicsomtermesztőknek

Évi 3000 euróval támogatná az állam a mezőgazda-
sági termelőket annak érdekében, hogy üvegházban
paradicsomot termesszenek, s így a belföldi keresle-
tet fedezni lehessen a belföldi termelésből – áll a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által
kidolgozott kormányhatározat-tervezetben. A mező-
gazdasági ágazat de minimis szabályzatának értel-
mében a termelőknek bizonyos feltételeknek kell
megfelelniük. 
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a táblára. A nyolcadikos diákok hozzátették, hogy a téli
szünidőben szó sem volt a házi feladat alól való felmen-
tésről. Sőt mindhárom tantárgyból, amiből képességfel-
mérő tesztet fognak írni – olyan megjegyzéssel, hogy az
év kezdeti „uncsi” januári napokon legyen amivel fog-
lalkozzanak –, kaptak bőven feladatot: múlt évi kisérett-
ségi-tételsorok, matematikafeladatok megoldását.
Többségük bevallotta, hogy szívesen foglalkoztak a vizs-
gaanyaggal, mert úgy érzik, hogy a javukra válik, de
hozzátették, hogy gyermekekként se kecsegtessék olyan
dolgokkal őket, amiket a felnőttek úgysem fognak be-
tartani. Úgy gondolják, hogy a tanórákon kellene sokkal
több időt teremteni arra, hogy a képességfelmérő vizs-
gára szükséges tantárgyakból a feladatokat alaposan
begyakorolják. 

Hogy tanév közben mindössze két órát kelljen délutá-
nonként a házi feladatokkal eltölteni, mindössze egy ta-
náruk szívlelte meg, aki jóval kevesebb írnivalót hagy
otthonra, a többiek úgy tesznek, mintha nem is hallottak
volna erről az utasításról, mondták a nagyobbak. És
vannak pedagógusaik, akik még mindig nem veszik fi-
gyelembe, hogy a hiányzó házi feladatért nem szabad
büntetni a diákot, négyest, hármast vagy fekete pontot
adni. Különösen akkor, ha olyan nehéz feladatról van
szó, amiről a tanár is tudja, hogy azt csak néhány gyer-
mek képes megoldani. De ez a szünidő lesz az igazi –
bizonygatták, miközben kistestvérüket kézen fogva ha-
zaindultak. 

Az „igazi” szünidő?
(Folytatás az 1. oldalról)

Nincs olyan „kockázat”, hogy a
román parlament elfogadná a
Székelyföldnek területi autonó-
miát előirányzó törvénytervezetet
– szögezte le pénteken Liviu
Dragnea, a képviselőház elnöke.

A politikust arra reagáltatták az 
újságírók, hogy előző nap a Hivatalos
Közlönyben megjelent polgári kezdemé-
nyezésként a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) által kidolgozott autonómiater-
vezet.

Dragnea rámutatott: a PSD és liberális
koalíciós partnere „egy pillanatig sem
fog tétovázni” a tervezet elutasításával,
amelyet alkotmányellenesnek tartanak.

„Sajnálom azonban, hogy léteznek
ilyen kezdeményezések, mert ezek fe-
szültséget szítanak a lakosság egy részé-
ben, és olyan lelkiállapotot idézhet elő,
ami nem valami pozitív” – tette hozzá a
PSD elnöke.

Az autonómiastatútumot a Gyergyó-
széki Székely Tanács próbálja most pol-
gári kezdeményezésként a bukaresti
parlament elé juttatni. Ennek előfeltéte-
leként a kezdeményezők tavaly novem-
berben megküldték a tervezetet
véleményezésre a – szakértőkből álló, a
törvényszövegek jogharmóniáját vizs-
gáló – törvényhozási tanácsnak. A testü-
let a tervezet elutasítását javasolta a

parlamentnek arra hivatkozva, hogy a
kezdeményezés az egységes román
nemzetállammal párhuzamos, különálló
állami entitás létrehozását irányozza elő,
és így alkotmányellenes.

Miután a polgári kezdeményezés – a
törvénytervezet és az elutasítását javasló
szakértői véleményezés – megjelent a
Hhivatalos Közlönyben, a kezdeménye-
zőknek fél évük van arra, hogy össze-
gyűjtsék azt a százezer – legalább 11
megyéből származó, megyénként leg-
alább ötezer – támogató aláírást, amely-
lyel a tervezet megvitatására lehet
kötelezni a bukaresti parlamentet.

Dragnea szerint a román parlament 
nem szavazza meg a Székelyföld autonómiáját

Donald Trump pénteken elnöki
rendelettel, azonnali hatállyal és
meghatározatlan időre felfüg-
gesztette szíriai menekültek befo-
gadását, és 120 napra
felfüggesztette egyes muszlim or-
szágokból érkező menekültek be-
utazását az Egyesült Államokba.

A 120 nap letelte után elsőbbséget
élvez majd a vallásuk miatt üldözött ki-
sebbségek befogadása ezekből az orszá-
gokból. Trump pénteken a CBN News
keresztény televíziónak adott interjúban
kifejtette, hogy a Közel-Keletről mene-
külő keresztények élveznek majd előnyt.

Az elnöki rendelet értelmében általá-
ban is megszigorítják a beutazásokat: az
Egyesült Államokba belépő valamennyi
utast szigorú vizsgálatnak vetik alá, fel-
gyorsítják a be- és kilépők biometrikus
ellenőrzését, továbbá a szövetségi álla-
mok megkapják a jogot, hogy a későb-
biekben maguk döntsenek arról,
akarnak-e majd befogadni menekülteket,
s ha igen, akkor hol telepítik le őket.

A rendeletet az elnök a Pentagonban
(a védelmi minisztériumban) írta alá, mi-

után ünnepélyes keretek között beiktatta
tisztségébe James Mattis védelmi mi-
nisztert. „Új ellenőrző intézkedéseket
vezetek be, hogy távol tartsam a radiká-
lis iszlamista terroristákat az Egyesült
Államoktól. Nem akarjuk őket itt” – fo-
galmazott Mattis beiktatási ünnepségén
az elnök, s hozzátette, hogy „csakis azo-
kat engedjük be országunkba, akik tá-
mogatják az országot és mélységesen
szeretik népét”. A minisztérium munka-
társai előtt mondott rövid beszédében
Trump azt hangsúlyozta: „bizonyosak
akarunk lenni abban, hogy nem enged-
jük be országunkba ugyanazokat a fe-
nyegetéseket, amelyek ellen katonáink
harcolnak külföldön”. Majd utalva a
másfél évtizeddel ezelőtti egyesült álla-
mokbeli terrormerényletekre leszögezte:
„soha nem feledjük el 2001. szeptember
11. leckéjét”. 

A rendelet aláírása után a Fehér Ház
nyilvánosságra hozta, hogy az ideiglenes
beutazási tilalom hét muszlim országra
érvényes: Szíriára, Iránra, Irakra, Szu-
dánra, Líbiára, Szomáliára és Jemenre.
Kivételt képeznek az ezen országokból

diplomata útlevéllel vagy hivatalos útra
érkezők, s azok, akik nemzetközi intéz-
mények munkatársai.

A rendelet szíriai menekültek beuta-
zását – akik közül az Egyesült Államok
2011 óta 18 ezret fogadott be – megha-
tározatlan ideig megtiltja. A Trump-kor-
mányzat csökkenti az összes – tehát a
világ minden tájáról érkező – bevándor-
lóra vonatkozó kvótát is, s az idei évben
az Obama-adminisztráció által előirány-
zott 110 ezer bevándorló helyett csak 50
ezren kapnak letelepedési engedélyt.
Trump aláírt egy másik elnöki rendeletet
is, amely a hadsereg „újjáépítését”, azaz
nagyarányú fejlesztését irányozza elő:
létszámnövelést, új hadihajók építését, a
nukleáris arzenál modernizálását. Ez „az
Egyesült Államok fegyveres erejének
nagy újjáépítése” – fogalmazott Trump
a védelmi minisztériumban. Majd leszö-
gezte: „katonai erőnket senki nem kér-
dőjelezi majd meg, mint ahogyan a béke
iránti elhivatottságunkat sem”. A haderő
fejlesztésének finanszírozását még a
kongresszusnak is jóvá kell hagynia.

Donald Trump felfüggesztette szíriai menekültek 
befogadását

Theresa May brit miniszterelnök
nem ért egyet azzal, hogy Donald
Trump amerikai elnök rendelet-
ben megtiltotta több muzulmán
ország állampolgárainak beutazá-
sát az Egyesült Államokba.

A Downing Street vasárnap hajnali
közleménye szerint a brit kormány „nem
ért egyet ezzel a megközelítéssel”, és
nem kíván hasonló intézkedéseket
hozni. A brit miniszterelnöki hivatal szó-
vivője szerint London egyelőre tanulmá-

nyozza Trump rendeletének jogi vonat-
kozásait, és szót emel az amerikai kor-
mánynál, ha az intézkedés olyanokat is
érint, akiknek brit állampolgárságuk is
van.

A Downing Street nyilatkozatának
közvetlen előzményeként Theresa Mayt
az ellenzék és saját pártja részéről is ko-
moly bírálatok érték, amiért nem volt
hajlandó elhatárolódni Trump intézkedé-
seitől. May pénteken járt az amerikai el-
nöknél a Fehér Házban, majd onnan

egyenesen Ankarába repült, ahol Recep
Tayyip Erdogan török államfővel és Bi-
nali Yildirim miniszterelnökkel tárgyalt.

Ankarai megbeszélései utáni sajtóér-
tekezletén többször is kérdezték, hogy
mi a véleménye Trump intézkedéséről,
de May csak annyit mondott, hogy „az
Egyesült Államok menekültpolitikája az
Egyesült Államok felelősségi körébe tar-
tozik, ugyanúgy, ahogy az Egyesült Ki-
rályság menekültpolitikájáért az
Egyesült Királyság felelős”.

Theresa May nem ért egyet 

Angela Merkel német kancellár
sajnálattal fogadta, hogy Donald
Trump amerikai elnök rendelet-
ben megtiltotta több muzulmán
ország állampolgárainak beutazá-
sát az Egyesült Államokba – kö-
zölte vasárnap a kancellár
szóvivője.

Steffen Seibert közleménye szerint a
német kormányfőnek az a meggyőző-
dése, hogy senkit sem lehet a terroriz-
mus elleni küzdelemre hivatkozva
„általános gyanú alá helyezni” szárma-
zása vagy vallása miatt.

A genfi menekültügyi egyezmény
megköveteli a nemzetközi közösség tag-
jaitól, hogy humanitárius okok alapján
fogadjanak be háborús menekülteket. Ez
kötelessége valamennyi országnak,

amely csatlakozott az egyezményhez.
Angela Merkel kifejtette, elmagyarázta
ezt a politikát az amerikai elnöknek a
szombati telefonbeszélgetésükön – áll a
közleményben.

A német kormány megvizsgálja, hogy
az amerikai elnök rendelete milyen kö-
vetkezményekkel jár a kettős állampol-
gársággal rendelkező német
állampolgárok számára, és azt is átte-
kinti, hogy adott esetben miként képvi-
selheti az érintettek érdekeit – tette
hozzá Angela Merkel szóvivője.

A német kancellár és az amerikai
elnök közép-európai idő szerint szomba-
ton késő délután 45 perces telefonbe-
szélgetést folytatott. Ez volt Angela
Merkel és Donald Trump első megbe-
szélése. A két vezető közös közleményt

adott ki a beszélgetésről, ebben hangsú-
lyozták, hogy a szoros német0amerikai
együttműködés mindkét ország bizton-
ságát és jólétét szolgálja, és hozzátették:
mindkét félnek az a szándéka, hogy az
„egyébként is kiváló bilaterális kapcso-
latokat tovább mélyítsék a következő
években”.

Egyetértenek abban is, hogy a NATO-
nak alapvető jelentősége van a transzat-
lanti kapcsolatokban, és fontos szerepe
van a béke és a stabilitás megőrzésében.
Közös meggyőződés, hogy a szövetség-
nek vállalnia kell a 21. század kihívásait,
a közös védelem és a kollektív biztonság
pedig a katonai kapacitások fejlesztését
célzó megfelelő beruházásokat igényel,
valamint „méltányos hozzájárulást vala-
mennyi szövetséges részéről”.

Angela Merkel sajnálkozik

Ország – világ



Szombaton Marosvásárhelyen
a Kultúrpalota nagytermében
ülésezett az RMDSZ Szövet-
ségi Képviselők Tanácsa. Na-
pirenden a szövetségi elnök
politikai tájékoztatója, az
ügyvezető elnök megszava-
zása és bemutatkozása, poli-
tikai vita, valamint az RMDSZ
13. kongresszusának előké-
szítésére vonatkozó határo-
zati javaslat elfogadása
szerepelt.

Az ülés előtt Kelemen Hunor
szövetségi elnök kiosztotta a 2016-
os Ezüstfenyő díjakat, és elismerő
oklevelet adott át a leköszönő
ügyvezető elnöknek, valamint a le-
köszönő szenátoroknak és képvise-
lőknek.

Ha az RMDSZ sikeres, az erdélyi
magyarok is sikeresek – jelentette
ki politikai tájékoztatójában Kele-
men Hunor szövetségi elnök. Be-
szélt a 2016-os önkormányzati és
parlamenti választásokról, a jelen-
legi romániai politikai történések-
ről, az elkövetkező időszak
kihívásairól és a májusi kongresz-
szus előkészületeiről.
Az RMDSZ megőrizte súlyát, 
megerősödött

A 2016-os év két választásáról
elmondta: az elmúlt évben a szövet-
ség két rendben kérte az erdélyi, a
romániai magyarok bizalmát, ame-
lyet meg is kapott. Ennek eredmé-
nyeként az RMDSZ több
önkormányzatot vezet, mint az
előző ciklusban, megőrizte súlyát,
megerősödött. A parlamenti válasz-
tások eredményéről kiemelte: ez
olyan lett, amelyre minden magyar
ember büszke lehet, amelyet min-

den magyar ember vállalni tud, és
hosszú évek után először újra ará-
nyos a magyar emberek képviselete
a parlamentben. 

Véleménye szerint ezt az ered-
ményt közös sikerként kell elköny-
velni, mert „azt is bizonyítja, hogy
jó döntéseket hoztunk meg az el-
múlt időszakban: jó döntés volt,
amikor 2014-ben kiléptünk a kor-
mányból, jó döntés volt, amikor a
Magyar Polgári Párttal összefog-
tunk azért, mert azt a magyar em-
berek így kívánták. Ehhez a
sikerhez kellett az is, hogy a Fi-
desz–KDNP pártszövetséggel ren-

dezzük a viszonyunkat.
Csakis az vezethet előre,
amikor az anyaországból is
támogatják az erdélyi ma-
gyar politikát” – mutatott rá
az RMDSZ elnöke.
Emberközpontú politizálás

Az RMDSZ a romániai
magyar közösség igényeire
építi közpolitikáját, és a kö-
vetkező időszakban minden
egyes állásfoglalásában azt
veszi figyelembe, hogy mi
jó az erdélyi, a romániai ma-
gyar közösségnek – jelen-
tette ki a továbbiakban
Kelemen Hunor. A követ-
kező időszak kihívásának te-
kinti, hogy a kisebbségi
jogok megerősödjenek, ki-
bővüljenek, mivel „egyálta-
lán nem helyes az az állapot,
hogy a meglévő törvények-
kel ellentétes döntések szü-

letnek”. Éppen ezért

„legalább ennyire fontos, hogy a
jogállamiság alapjait megerősítsük.
(...) Azokat az értékeket, intézmé-
nyeket kell megerősítenünk, ame-
lyek nélkül nincsenek kisebbségi,
szabadság- és emberi jogok”. Az
RMDSZ elnöke szerint amint ezek
a jogok sérülnek, az etnikai, a nem-
zeti kisebbségek lesznek a jogsérel-
mek elsőszámú elszenvedői.

Ugyanakkor a következő időszak
kihívásának az RMDSZ Erdélyre
vonatkozó választási ígéreteinek
minél nagyobb arányú megvalósítá-
sát nevezte.
A parlamenti együttműködési
megállapodás politikai eszköz 

Az RMDSZ-nek a kormányzó
pártokkal kötött parlamenti együtt-
működéséről azt mondta, hogy dön-
teni kellett, mit tesz a szövetség a
választást követően, hiszen mate-
matikai szempontból fel sem merül-
hetett, hogy más kormány
alakuljon, ilyen körülmények kö-
zött esély sem nyílt kormányra
lépni. A felajánlott parlamenti
együttműködésről úgy vélekedett:
„olyan politikai eszköz ez, amelyet
2000-2004 között már sikeresen
használt a szövetség. A parlamenti
együttműködési megállapodás fon-
tos eszköz, hiszen a mi 6,5-6,6 szá-
zalékunkhoz mindig hozzá kell még
tudni legalább negyvennégyet adni,
hogy elfogadtassuk a parlamentben
a magyar közösséget érintő javasla-
tainkat”.

Ezzel az együttműködéssel az
RMDSZ olyan helyzetet kívánt te-
remteni, amelynek következménye-

ként minden magyar ember nyer –
jelentette ki az elnök. 
Porcsalmi Bálint nyílt, 
egyenes beszédet ígér

Miután Kovács Péter lemondása
nyomán megüresedett az ügyvezető
elnöki tisztség, az RMDSZ alapsza-
bályzata értelmében a szövetségi
elnök tesz javaslatot az ügyvezető
elnök személyére, majd az SZKT
szavaz a javaslatról. A testület
szombaton egyhangúlag elfogadta
Kelemen Hunor javaslatát. Por-
csalmi Bálintot 133 szavazattal
ügyvezető elnöknek választották.
Alelnök a Kereszténydemokrata
frakció részéről Erdei Dolóczki Ist-
ván lett. 

„Egy olyan szerepet kell betölte-
nem, amire sosem vágytam, de
mindig tiszta szívből tiszteltem, és
olykor tartottam, féltem tőle. Ma

azért állok az SZKT előtt, előttetek,
hogy támogatásotokat kérjem –
mindenekelőtt a munkára, nem csu-
pán a tisztségre. Nekem az a fontos,
hogy maradhassak ügyvezető el-
nökként is az, aki vagyok: Bálint.

Az elmúlt években a világ szá-
mos részén segítettem nagyon kü-
lönböző politikusoknak, szerveztem
kampányokat, építettem szervezete-
ket. Tanácsadóként a legnagyobb
luxus számomra az volt, hogy
őszinte lehettem. Elmondhattam vi-
lágosan, sokszor élesen, nemegy-
szer nyersen, amit gondolok, amit
szerintem tenni kell. Ma nem 
tanácsadóként állok itt, hanem po-
litikai felelősséget vállalok. De az
őszinte, egyenes magatartástól nem
akarok megválni. És ha lehet ilyet
kérni, akkor ezt várom el a szövet-
ség politikusaitól, helyi és megyei
vezetőitől, központi és területi mun-
katársaitól. Nyílt, egyenes beszédet.
Számomra minden jó csapatmunka
alapja ez. Hiszek abban, hogy csak
így lehet eredményeket elérni” –
mondta egyebek között székfoglaló
beszédében Porcsalmi Bálint.
Május 13-án kongresszus

Politikai beszámolójában hang-
súlyozta: az RMDSZ idei kongresz-
szusának az a tétje, hogy a
következő két esztendőre irányt
mutasson. „Olyan időszak követke-
zik, amikor van idő az építkezésre,
amikor kell is építkezni: remélem,
hogy lesz erőnk és lesznek partne-
reink ahhoz, hogy tisztázzuk azokat
a kérdéseket, amelyek a román–ma-
gyar viszonyon, a két állam közti
viszonyon javítani tudnak. A követ-
kező években napirendre kell tűz-
nünk ismét a többség és kisebbségi
közösség közötti paktumot: mi egy
konstruktív párbeszédet akarunk,
amely értékekre, kölcsönös tiszte-
letre, az identitás újrateremtésére
alapozza az intézményes együttmű-
ködést.”

Az ülésen elfogadott határozat
értelmében az RMDSZ 13. kong-
resszusára május 13-án kerül sor.

Kovács Péter szomorúan búcsúzott

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Mózes Edith

Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT
Ha az RMDSZ sikeres, az erdélyi magyarok is sikeresek

A Szövetségi Képviselők Tanácsának
ülésén, politikai helyzetértékelőjében
a büntető törvénykönyvvel és a bün-
tetőeljárással kapcsolatosan Kelemen
Hunor kijelentette: ez egy nagyon
egyszerű kérdés, amelyet nagyon is el
lehet bonyolítani. 

„Minden alkalommal, amikor sürgősségi
kormányrendelettel próbálták rendezni ezt a
kérdést, hiba csúszott be. Az alkotmánybíró-
ság rengeteg olyan határozatot hozott, amely
több mint negyven pontban kimutatja, hogy
a mostani büntető törvénykönyv és büntető-
eljárás alkotmányellenes. A parlamentnek
hosszú éveken át nem volt bátorsága meg-
lépni a korrekciót: akkor, amikor valaki meg-

próbált módosító javaslatot benyújtani, bírá-
lat érte. 

2016-ban a Cioloş-kormány sürgősségi
kormányrendelettel, közvita nélkül módosí-
totta a büntető törvénykönyvet, ami nem érte
el a társadalom ingerküszöbét: ez az intézke-
dés csak rosszabbított a helyzeten, hiszen az
ügyészt a bíró fölé helyezi, ez pedig egy
ügyészi állam alapjait teremtheti meg.” 

Az RMDSZ álláspontja az, hogy ebben a
kérdésben is parlamenti vitára van szükség,
így kevesebb hiba csúszhat be, mint egy kor-
mányrendeleti döntés révén – hangsúlyozta
az elnök.
„Ne lehessen mondvacsináltan megvádolni

senkit” 
A nemzetbiztonsági törvénycsomagról

szólva rámutatott: az 1990-es években és

2000-es évek elején készült jogszabályok tel-
jes mértékben korrekcióra szorulnak. Az al-
kotmánybíróság 2016 elején döntést hozott
arról, hogy a korrupcióellenes ügyészség nem
használhatja büntetőeljárásban a hírszerző
szolgálat által végzett lehallgatási anyagokat,
ami nem igaz. 

„Amikor ma azt mondja az ügyészség,
hogy 2016 tavasza óta nem használ fel nem-
zetbiztonsági lehallgatási anyagokat, nem
állít igazat: Horváth Anna ügye teljes mér-
tékben nemzetbiztonsági lehallgatási
anyagra épül, ami első látásra alkotmányel-
lenes. Ezen a területen is rendet kell terem-
teni, őszintén kell felszólalni azért, hogy a
szabadságjogokat betartsák. Abban vagyunk
érdekeltek, hogy ne lehessen mondvacsinál-

tan megvádolni senkit” – jelentette ki az
elnök.
A közkegyelem nem a megbüntetettek 
és a nép közötti viszonyról szól

„Közkegyelemre szükség van, de nem
szabadott volna ezt a témát egyik napról a
másikra a sötétből előhúznia a kormánynak.
Azt a látszatot keltetni, hogy nincs szükség
közkegyelemre, hogy erről a társadalomnak
kell dönteni, téves. A közkegyelem nem a
megbüntetettek és a nép közötti viszonyról
szól, hanem az állam és a megbüntetettek kö-
zöttiről, ezért is nem lehet népszavazást tar-
tani annak témájában” – mondta az RMDSZ
elnöke, aki szerint sürgősségi kormányrende-
lettel és felelősségvállalással nem lehet a köz-
kegyelmet rendezni. Ennek a témának a
parlamentben van a helye, de nem a költség-
vetés elfogadása előtt. „Az államelnöknek
joga van népszavazást kezdeményezni, és
amint kiderül, hogyan fogalmazzák meg a re-
ferendum kérdését, tudunk erről érdemben is
beszélni”. (mózes)
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Egyszerű kérdés, amelyet nagyon el lehet bonyolítani
Szükséges a Btk. módosítása

Borbély Imrétől búcsúzik az RMDSZ
Megrendülten fogadtuk a hírt, hogy a Romániai Magyar Demok-

rata Szövetség egykori elnökségi tagja (1990-1993) és parlamenti
képviselője (1992-1996), Borbély Imre temesvári kutató életének
69. évében súlyos betegség következtében elhunyt.

Az RMDSZ kegyelettel emlékezik meg a forradalmárra, az akkori
kommunista karhatalom ellen meggyőződésből fellépő Borbély Im-
rére, aki a Temesvári Kiáltvány egyik értelmi szerzője is volt.

Borbély Imre 1948-ban született Temesváron, Románia parla-
mentjében elsőként szólalt fel magyarul.

Vigasztalódást gyászoló családjának!
Áldott és örök legyen az emléke!

KELEMEN HUNOR
szövetségi elnök



A marosvásárhelyi tanács
múlt csütörtöki ülése botrá-
nyosan ért véget: a képviselő-
testület titkos szavazással
minősítette a jegyző tavalyi
tevékenységét. Adrian Mure-
şan szakmai teljesítményét
13 tanácsos tartotta elégte-
lennek, vagyis a képviselők
több mint fele. A jegyző köz-
igazgatási pert helyezett kilá-
tásba. 

A kezdeti – a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum
– ügyében történt állásfoglalásokat
követően jelentette be PSD-s Papuc
Sergiu, hogy javaslatot tesznek a
helyi költségvetés módosítására,
konkrétan egy professzionális be-
rendezés megvásárlására, amely le-
hetővé teszi a tanácsülések élőben
való közvetítését. A téma azért volt
időszerű, mivel az elmúlt üléseken
a POL tanácsosai a párt Facebook-
oldalán tették meg ugyanezt, amit
elsősorban a PSD-s képviselők ki-
fogásoltak. Papuc Sergiu szerint a
transzparencia jegyében a tanácsü-
léseket élőben közvetítenék a you-
tube-on, a polgármesteri hivatal
hivatalos weboldalán, illetve a pol-
gármesteri hivatal Facebook-olda-
lán. Javasolta ugyanakkor a tanács
szervezési és működési szabályza-
tára vonatkozó tervezet vitájának
elhalasztását, illetve azt, hogy a sza-
bályzat módosításáról ezen a héten
tárgyaljanak a pártok képviselői egy
munkamegbeszélés keretében. Ha-
sonló szellemben nyilatkozott
Bakos Levente is, hangsúlyozva, az
RMDSZ-ben szó sincs arról, hogy
korlátoznák a tanácsülések közvetí-
tését. Radu Bălaş felvetette, hogy
január 20-tól nem működik a parko-
lórendszer, ami nyilván jó a polgá-
roknak, de nem jó a városnak,
hiszen a helyi költségvetés jelentős
összegtől esik el, ami a beruházáso-
kat visszaveti. A POL-os képviselő
szerint ha el is készül egy tanul-
mány, legkevesebb 4-6 hónapba
telik, míg újabb szerződést tudnak
kötni, és ezért a „csúszásért” semmi
esetre sem a tanács, hanem a végre-
hajtó testület tehető felelőssé. Arra
is felhívta a figyelmet, hogy a par-
kolódíjakról tájékoztató utcai táblá-
kat még nem távolították el, aki
pedig nem tudja, mi a helyzet, to-
vábbra is fizet vagy sms-ben vásá-
rol parkolójegyet, ez pedig
törvénytelen bevétel-
hez juttatja a Tracia
Trade-et. 
Mureşan: 
törvénytelen volt 
a szavazás!

A képviselők né-
hány határozatterve-
zetet levettek a
napirendről, majd
több urbanisztikai jel-
legű, illetve a hőszi-
getelési illetékre
vonatkozó határozatot
szavaztak meg. Gya-
korlatilag vitamente-
sen zajlott a gyűlés,
dr. Benedek Theodora
határozott ülésveze-
tési stílusa meghozta
az eredményt: a plé-
num viszonylag rövid
idő alatt a 45 pontot
tartalmazó napirend
végére ért. A tanácsü-
lés vége azonban bot-
rányba fulladt. A
határozattervezet és
az előkészített szava-

zólapok szerint a képviselők a
jegyző tevékenységét négyfélekép-
pen minősíthették: elégtelennek,
elégségesnek, jónak és nagyon
jónak. A 2008. évi 611-es kormány-
határozat értelmében kötelező eljá-
rás során a tanácsosok javaslatait
továbbítani kell a polgármesternek,
aki a végső értékelést adja. Furcsa
módon az elmúlt években nem ke-
rült nyilvánosan a testület elé ilyen
tartalmú tervezet, és ezt Mureşan
Adrian is jelezte, aki még a titkos
szavazás előtt röviden összefoglalta
jegyzői tevékenységét, hangsú-
lyozva: mindig törekedett arra,
hogy segítse a tanácsosok munká-
ját. A titkos szavazás során a képvi-
selők egy urnába dobták be
szavazataikat, az eredmény: a 20
képviselőből 13-an elégtelennek
minősítették a jegyző tevékenységét
2016-ra. Mureşan Adrian első reak-
cióként közölte: a szavazócédulá-
kon nem volt kontrollpecsét,
törvénytelen volt az értékelési ja-
vaslat, hiszen elutasították, hogy az
értékelési kritériumokra szóban vá-
laszoljon. „Nem volt bátorságuk
szemtől szemben megmondani,
hogy mit hibáztam” – replikázott a
jegyző, aki úgy vélte, valakik nyo-
mást gyakoroltak azért, hogy egy
ilyen határozattervezet a plénum elé
kerüljön. Mureşan Adrian közölte:
joga van igazának bizonyításához,
és ennek érdekében minden törvé-
nyes eszközzel élni fog. „Nincs mit
felrójak magamnak, és elfogadha-
tatlannak tartom, hogy miközben 60
beosztott áll irányításom alatt, mél-
tóságomba gázoljanak, szakmailag
bemocsoljanak. Közigazgatási pert
indítok, ahol a 13 képviselő elma-
gyarázhatja, hogy milyen kritériu-
mok alapján minősítette
tevékenységemet” – tette hozzá. Ér-
dekes lesz megtudni, hogyan álla-
pítják meg az átlagot (13 elégtelen,
3 elégséges és 4 nagyon jó minősí-
tés) – jelentette ki a jegyző, figyel-
meztetve a testületet, hogy a
szavazócédulák eredménye alapján
a határozattervezetet végleges for-
májában is szavazat alá kell bocsá-
tani. 

Bár Benedek Theodora ezt meg
is kísérelte, felszólítására a szava-
zógombokat senki nem nyomta
meg, az eredménytől és a jegyző
heves megnyilvánulásától maguk a
képviselők is igencsak meglepődek.
Az ülést végül a határozattervezet
elfogadása nélkül rekesztette be az
ülésvezető. 

azt is, hogy a felelős személyek ha-
tározottabban álljanak ki mellet-
tünk, hiszen 400 gyermekről, 800
szülőről és 1600 nagyszülőről van
szó, akiknek már elege van ebből a
lehetetlen helyzetből – mondta a
szülők nevében Zsigmond Imola.
Azt szeretnénk, hogy végleges
döntéssel ismerjék el, hogy az is-
kola létezik és létezni fog. 

– A Római Katolikus Teológiai
Líceumba járó gyermekek szülei
megalapozottan kérik, hogy az is-
kola tanszemélyzete felvehesse el-
maradt bérét, és az iskola helyzete
rendeződjön. A tanfelügyelőség
azonban nem tud igazgatót kine-
vezni, mert az állás nem üres, és az
előírásokat nem tartották be. Ta-
mási Zsolt József igazgató pedig
nem gyakorolhatja tisztségét, mert
hatósági felügyelet alatt van, ezért
nincs, aki aláírja a fizetési jegyzé-
ket. A tanfelügyelőségnek valakit

ki kell neveznie a feladat ellátá-
sára, de ehhez az igazgatói állást
üresnek kell nyilvánítani. Ezt csak
a törvényes előírások betartásával
tehetjük meg, ezért több beadvány-
nyal fordultunk a tanügyminiszté-
riumhoz, és várjuk, hogy közöljék
a helyes megoldást – nyilatkozta
Kozak Maria főtanfelügyelő. 

– Mi a helyzet a beiskolázási
tervvel?

– Rendes körülmények között a
polgármesteri hivatalnak kell to-
vábbítania az iskolahálózat tervét a
tanfelügyelőségnek. Mi megbe-
széljük, láttamozzuk, majd a városi
tanács hoz határozatot, amit a mi-
nisztériumba továbbítunk. Mivel a
polgármesteri hivatal nem tett ele-
get idejében ennek a feladatnak, a
határidő meghosszabbítását kértük
a minisztériumtól – tette hozzá.
Abból kiindulva, hogy az iskolák a
tanfelügyelőségre kellett benyújt-
sák, hogy milyen osztályokat ter-

veznek a szeptemberben kezdődő
tanévre, arra lettünk volna kíván-
csiak, hogy milyen javaslatot to-
vábbítottak a polgármesteri
hivatalnak, és ebben szerepel-e a
katolikus iskola. Érdeklődésünkre
Kozak Maria azt válaszolta, hogy
a tanfelügyelőségnek nincs bele-
szólása a beiskolázási terv összeál-
lításába, azt csak utólag kell
láttamozniuk.

A hivatalban korábban arról ér-
tesültünk, hogy december 16-án a
tanfelügyelőség vezetőtanácsa
minden vezető tisztségben levő
személyt felmentett, mert a törvény
értelmében a versenyvizsgáig tar-
tott az igazgatók, aligazgatók kine-
vezése. Aki sikeresen vizsgázott,
annak a vizsgáját érvényessé kel-
lett nyilvánítani, köztük a Tamási
Zsoltét is. Ezt meg is tették, azzal
a feltétellel, hogy felfüggesztik
igazgatói tisztségéből addig, amíg
rendeződik a helyzete, és ideigle-
nesen valaki mást neveznek ki a
helyébe. A határozatot követő
napon azonban Nadia Raţă volt fő-
tanfelügyelő közölte, hogy vétó-
joga van, és visszavonta Tamási
Zsolt vizsgájának az érvényessé
nyilvánítását. 

A szülők csütörtökön a tanfel-
ügyelőségről a városházára men-
tek, ahol a helyi tanács januári
ülése zajlott. Az ott történteket
pénteki lapszámunkban közöltük. 

Mivel a szülők egyik hivatalban
sem kaptak biztos, megnyugtató
választ, Király Andráshoz, a köz-
oktatási minisztérium államtitkárá-
hoz fordultunk, aki közölte, hogy a
minisztérium a lehető legrövidebb
időn belül megoldja az iskola ve-
zetésének a problémáját. (bodolai)

Ezüstfenyő díjat kapott Maros-
vásárhelyről Kilyén Ilka színmű-
vésznő, akinek munkásságát
többek között Magyar Örökség díj-
jal és a Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkeresztjével, valamint Pro
Cultura Hungarica emlékplakettel
ismerték el, valamint a II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Teológiai
Líceum. „Elfogadhatatlan, ahogyan
az iskolával és igazgatójával, dr.
Tamási Zsolttal bánnak, ahogyan
az intézményben tanuló diákok és
tanárok jövőjét, megélhetését ve-
szélyeztetik. A magyar emberek
Erdély-szerte bizonyságot tettek
együttérzésükről, amikor 2016 no-
vemberének közepén több ezren
kiálltak az iskola mellett. Tamási
Zsolt mellett mindvégig kitartunk.
Nem hagyjuk az iskolát!” – olvas-
ható a laudációban. A díjat Oláh
Dénes római katolikus főesperes
vette át.

Kitüntetés 
a leköszönő honatyáknak

Szintén az SZKT napirendje
előtt, eredményes ügyvezető elnöki
tevékenységéért, közösségépítő és

társadalomszervező törekvéseiért
Kovács Pétert, önzetlen bukaresti
munkájukért, a magyar emberek
jogainak és javainak védelmezésé-
ért a leköszönő parlamenti képvi-
selőket és szenátorokat tüntette ki
a szövetségi elnök.

Beszédében kiemelte: az
RMDSZ nagy generációjáról, a
parlamenti munka alapítóiról úgy
tartja, munkájuk nélkül ma nem
lenne parlamenti képviselet, maga
az RMDSZ is más lenne. „Azt a
munkát végezték, amelyet a leg-
jobb tudása szerint egy magyar
ember Bukarestben végezhet.”

Díjban részesült: Kovács Péter
leköszönő ügyvezető elnök, Markó
Béla, az RMDSZ volt elnöke, Klá-
rik László Attila, Pataki Csaba,
Végh Sándor és Olosz Gergely le-
köszönő szenátorok, illetve Bor-
bély László, Kelemen Atilla, Bónis
István, Kerekes Károly, Kereskényi
Gábor, Máté András Levente, Mol-
dován József, Molnár Zsolt, Markó
Attila és Antal István leköszönő
képviselők.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Antalfi Imola

Oláh Dénes római katolikus főesperes és Kelemen Hunor

Markó Bélának megköszönték eddigi tevékenységét Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Fotó: Antalfi Imola

Elfogyott a türelem

(Folytatás az 1. oldalról)

Kultúránk őrei, értékeink ápolói Titkos szavazással minősítették 
a jegyző munkáját

Tizenhárom „elégtelen” 



A fonószínház rendje
A fonóbeli játékoknál még szoro-

sabban kapcsolódik a fonóhoz mint
szokásalkalomhoz és helyszínhez a

farsangi maszkos alakoskodás. Ez a
tipikus farsangi színjátszás. Régi-
ónkban a farsangi maszkos játékot
többféle néven ismerték: a nyugati,
mezőségies felében fársángolás, a
keleti, székelyes részében maszku-
rázás, a Kis-Küküllő alsó vidékén
elterjedt a batykózás, Vécke kör-
nyékén a bakkusozás. A maszkos
alaknak öltözöttek ezek szerint le-
hetnek: fársángok, maszkurák vagy
muszkurák, batykók és bakkusok.

E sokféle megnevezésből is föl-
sejlik a farsang és a maszkos ala-
koskodás szoros kapcsolata.
Álruhát, álarcot ölteni, abban nyil-
vánosan megjelenni, akcióba bo-
csátkozni az emlékezet szerint
elérhető időben, közép-erdélyi népi
közösségeinkben csak a farsangi
időben illett, akkor volt szabad. A
farsangi idő: a teljes ünnepkör víz-
kereszttől hamvazószerdáig. Falva-
inkban ezt az időt fársángi hat
hétként emlegették. E télközépi pe-
riódus a falu hagyományos élet-

rendjében a pihenés és a szórakozás
rövid időszaka volt, a mezei mun-
kák téli szünete. Végig a farsangon
fellazulhattak a kis közösségek
egyébként szigorú, merev kommu-
nikációs és viselkedési szabályai,
vagy éppenséggel a visszájukra for-
dultak. „Felfordult világ” jött létre:
a játék és a szabadság világa. Ez a
világszemlélet az alapja sok, máig
vagy a közelmúltig élő farsangi szo-
kásnak, népi színjátéknak. Ebben a
teljes farsangi periódusban élte
életét a fonóbeli maszkos játék, a
„fonószínház” sokféle változata. A
fonók és egyéb társas összejövete-

lek a farsangi népi színjátszás kere-
téül színpadként szolgáltak. A fonó-
hoz hasonló, de kisebb hatósugarú
munkaalkalom volt a tollútépő ka-
láka (tollfosztó). Ezt is rendszeresen
meglátogatták a fársángok, illetve
maszkurák, valamint néhány vidé-

ken a farsangon tartott lako-
dalmakat is felkeresték.
Ezeken kívül legtöbb helyen
az utcabeliekhez, ismerő-
sökhöz és barátokhoz is jár-
hattak, meglephették őket. 
Szépek és csúfok előadásá-
nak tétje és évadja

A ház előtt, az ablak alatt
koppant a bot, megszólalt a
csengő, pattogott az ostor,
és a fonóbeliek, házbeliek
tudták: maszkurák, fársán-
gok, batykók érkeztek. Ettől
a pillanattól kezdve szín-
házzá vált a fonó, és ebben
a fonószínházi szerepját-
szásban az összegyűlt kö-
zönséghez jöttek a
„színészek”. Meglett korú
vagy fiatal, nem álöltözetes
férfi lépett be, és tisztesség-
tudó vagy titokzatos, sokat
sejtető hangon szállást kért
„valami idegen népeknek”,
akik messziről jönnek, igen
elfáradtak, megpihennének,

bajuk történt, állataik is van-
nak, éhesek stb. A szálláskérés,

bekéreztetés a játékok többségében
elmaradhatatlan. A bentiek (leg-
többször a házigazda) beleegyezése
után a bekérő beengedte az álöltö-
zetes társaságot vagy egyéni alakos-
kodót, és végig felügyelte a játék
lefolyását. Az „előadás” az egysze-
mélyes pantomimjátéktól a többsze-
replős énekes-táncos és párbeszédes
megjelenítésig terjedhetett. Leg-
gyakrabban az öltözet, az álruha, a
maszk „beszélt”, mert a maszkurá-
nak a legtöbb közösség szokásrend-
jében nem szabad megszólalni. A
tét az: úgy mozogjanak, viselkedje-
nek, táncoljanak, hogy ne ismerje-
nek reájuk. A fonóbeliek, házbeliek
viszont mindent elkövethettek,
hogy felismerjék őket. Ez a feszült-
ség, kettősség biztosította egy-egy
jelenet hosszát, akcióbőségét. A
szöveges játékok legtöbbje komi-
kumban, paródiában fogant, és sok
improvizációra, a fonóbeliek köz-
beszólására, az elhangzottak kom-

mentálására nyújtott lehetőséget.
Ezekbe beleszőtték a közösség vé-
leményét, ítéletét is a faluban meg-
történt „esetekről”, botrányokról. 

A maszkos alakok rövidebb-
hosszabb jelenete után vagy akár
közben is táncra kérhették a fonó-
beli leányokat és asszonyokat, éne-
keltek nekik. A jelenet végén a
maszkosok némely helyen bemutat-
kozhattak, levehették a csipkét az
arcukról, megkínálták őket itallal.
Másutt, ha túl durvára sikerült a
játék (a leányok csipkedése, fogdo-
sása) guzsalyokkal kiverték, kisep-
rűzték őket a fonóból. Ez attól

függött, hogy az illető közösségben
milyen alakoknak tartották őket:
szépeknek-e, csúfaknak-e.

Régiónk legtöbb vidékén ezt a
két farsangi szerepkört különböztet-
ték meg. Szépek: a szépen, különö-
sen díszesen öltözöttek, csipke vagy
színes szalagos álarcúak, akik szé-
pen viselkednek, énekelnek, táncol-
nak, például a betyárok, huszárok,
úrfi és kisasszony, lakodalmasok,
szép cigányok, az állatmaszkok
közül a ló vagy lovas stb. Együtte-
sen a farsangi életszemlélet harmo-
nikus oldalának kifejezői. A csúfok
az ijesztő, félelmet keltő vagy neve-
tést kiváltó figurák. Régi, rongyos
ruhákat vettek magukra, rendszerint
kifordítva, arcukat ijesztővé vagy
groteszkké változtatták, bekormoz-
ták, lisztezték, szilvaízes tollúval
szórták be, bőrálarcot tettek stb.
Csúfnak tartották az állatmaszkos
játékok többségét, a halottas játé-
kot, az ördög, a halál megjelenítését
stb. A játék típusát is meghatározta,
hogy valakit szép fársángnak vagy
csúfnak öltöztettek, és némely kö-
zösségben azt is szabályozták, hogy

melyik nap milyen alakok mehet-
nek a fonóba: a Középső-Nyárád
mente falvaiban hétfőn, szerdán és
pénteken a csúf maszkurák, kedden
és csütörtökön a szépek. 

Az álöltözetes maszkuracsapat
egy-egy este végigjárta a falu ösz-
szes fonóját. Sokszor egy-egy fonó
népe kerekedett fel maszkuraként és
látogatta meg a szomszéd összejö-
vetelt, a következő héten azok vi-
szonozták a vendégelőadást. Ezeket
a szobai maszkos játékokat a far-
sangon végig, többször is előadhat-
ták, így valóságos farsangi
fonószínházi évadról beszélhetünk.
Színészei leginkább a legények és
fiatal házasok, legkevésbé a
leányok köréből kerültek ki, ők in-
kább öltöztették a legényeket. Az
általános „legényszínház” mellett
sokfelé élénk volt az „asszonyszín-
ház” is, pl.: a Felső-Maros menti
Magyarón, a Nyárád menti Gálfal-
ván, a Kis-Küküllő menti Gyulak-
után, a sóvidéki Alsósófalván.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül
a fonóbeli maszkos játékok szoci-
álpszihológiai vetületét sem. A
maszkurának öltözött legény szá-
mára a maszk titkossága arra is jó
volt, hogy megértse a fonóbeli szi-
tuáció jeleit: melyik legény melyik
leány mellett ül, kik járnak a fo-
nóba, milyen esélyei vannak az ud-
varlásra stb. A maszkos játékban a
kommunikáció és viselkedés olyan
formáira is sor kerülhetett (érintés,
ölelés, csipkedés, tánc), amelyekre
maszk nélkül ritkán vagy egyálta-
lán. Figyelemre méltónak tartom a
fonóbeli emlékeiket felidéző be-
szélgetőtársaimnak azt a tapasztala-
tát, hogy gyakran azok a legények
öltöztek maszkurának, akiknek nem
volt párjuk, párt kerestek. A fonó-
beli maszkos játékokat a párvá-
lasztó népi stratégia egyik
hagyományos és jól bevált elemé-
nek, módszerének is tekinthetjük. A

maszkok újabb rétegében már nem
a titkos jelleg dominál, hanem a já-
tékos utánzás, az egyéni ötletek tér-
hódítása, az újszerűségre való
törekvés. Ezzel párhuzamos jelen-
ség a maszkok „kopása”, levetkő-
zése, elhagyása vagy jelzésszerűvé
válása. 
Állatmaszkos játékok

Régiónk farsangi játékainak je-
lentős rétegét alkották az állatmasz-
kos játékok. Szinte mindenik
faluban ismertek és játszottak

egyet-kettőt vagy többet is, hiszen
mintegy 150 változatot lehetett még
dokumentálni az ezredfordulón. Az
ősi kultúrákig visszavezethető állat-
alakoskodásban korunkra a játékos-
ság és az utánzás vált
meghatározóvá, de néhány változat-
ban megnyilvánul egykori lehetsé-
ges szimbolikus jelentésük is. A
protestáns falvak játékrepertoárjá-
ban hangsúlyozottabb volt a jelen-
létük. Megjelenítésük a legények,
férfiak dolga, tipikusan „legény-
színház, férfiszínház” volt. A ló–
lovas–huszár alakját a szépek közé
sorolták, a kecskét, a medvét és a
bikát (hogy csak a legelterjedtebbe-
ket említsük) a csúf fársángok,
maszkurák közé.

A kecskét úgy alakították, hogy a
játékos előrehajolt, és pokróccal
vagy lepedővel leterítették. Fából
faragott kecskefejet tartott maga
előtt. A kecskefej alsó állkapcsát
spárgával mozgathatta: a kecske

kapsogtatott. A kecske a fonóban
ugrándozott és más módon helyte-
lenkedett, szarvával játékosan döf-
ködte a fonóbelieket. Másik
mozzanat a kecsketánc, a fonóbe-
liek énekére ritmusosan ugrándo-
zott és kapsogtatott.

A medvealakítás általános módja
volt a szalmamedve. A megtermett
férfit lábától a fejéig szalmateker-
csekkel körbefonták. Állva vagy
négykézlábra ereszkedve vezette a
gazdája és a fonóbeliek énekére tán-
colt. Néhány változatban két medvét
alakítottak és párzási jelenetet utá-
noztak. Beresztelkén valódi medve-
bőrbe bújt a játékos. Itt örültek a
medvefarsangnak, az asszonyok
bújtak a medve alá. Azt tartották:
„Ha bejön a medve a fonóba, meg-
lesz a szaporulat a faluban.” E kö-
zösségek tudatában a farsangi
medve termékenységi szimbólum is. 

A lovat kétféleképpen alakítot-
ták, de mindig együtt a lovat és a lo-
vast. A nyugati, mezőségies
falvakban a fazékfejes lóalakítás is-
meretes. Ezt a lovat pokróccal leta-
kart, derékból meghajolt két játékos
alakította, az első egy botra húzott
cserépfazakat tartott a feje fölött. A
lovas, a gazda „lóra” ült, és így
mentek be a fonóba. Együtt járt
velük néhány kupec, akik szerették
volna a lovat megvásárolni. A ko-
mikus vásári jelenet során a gazda
agyonüti az állatot: botjával széttöri
a fazakat. A ló meghal, elterül, majd
kis idő múlva a játékosok kiszalad-
nak a fonóból (Mezőpanit, Teremi-
újfalu). A Nyárád menti és a
Kis-Küküllő vidéki falvakban a fa-
fejes, favázas lóalakítás ismert. A
fából faragott lófejet a játékos a
melléhez, farát a hátához erősítette.
A lovat elöl-hátul leterítették, a
lovas saját lábán állt, gyeplőt fogott
a kezében, úgy nézett ki, mintha
lovon ülne. A falovas a fonóban
szépen viselkedett: körbejárt, ug-
rándozott, a fonóbeliek énekére tán-
colt (Harasztkerék, Szentgerice),
csatlakozhatott a betyárokhoz is
(Szentháromság). A fafejes ló és
lovas a farsang végi dramatikus
szokásokban és a farsangon kívüli
szokásjátékokban is gyakran meg-
jelent. Kibéden napjainkban is jól
meghatározott szerepe van a szépek
között a piros és a fehér lovasnak. 
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A közelmúlt népi intézménye: a fonó (3.)
Fonószínház, farsangi színjátszás

Dr. Barabás László

Két bőrálarcos ostoros között a fehér falovas Kibéden (2000)

Készülnek a lovas játékra Teremiújfaluban (1990)

Indulásra készen a paniti kecske (1993)

A falovas és a betyárok tánca Szentháromságon (1993, filmkocka)
A fényképeket készítette Bálint Zsigmond, Haragos Zoltán, Jakab Tibor, Miholcsa Gyula 
és Barabás László

A szabédi kecske „beszélget” a fonóbeli asszonyokkal (1992)



Három edzőmérkőzést is játszott
már Antalyában a Marosvásárhelyi
ASA 1. ligás labdarúgócsapata. Az
első meccsen az ukrán Sztal Kami-
anszkétől 0-2-re kikapott, aztán két
bolgár ellenféllel, a PFC Montaná-
val és a Lokomotiv Gorna Orjaho-
vicával is 1-1-re játszott.

Az idő sürget, így az új szakve-
zetésnek nem volt sok ideje kísérle-
tezgetni, nagyon gyorsan kialakult
az a felállás, amellyel a tavaszi
idényt is megkezdheti majd a csa-
pat. Míg a Kamianszke ellen két kü-
lönböző összetételt használt Ilie
Stan a két félidőben, a bolgár ellen-
felekkel már stabilabb játékoskeret-
tel játszott, kevesebbet cserélt és
később; és mivel egy-két kivételtől
eltekintve mindkét meccsen
ugyanaz volt a kezdő tizenegy, ál-
líthatjuk, hogy ekképpen fog ki-

nézni a csapat legalább az első hi-
vatalos mérkőzésen, amelyet pénte-
ken rendeznek Giurgiuban.

Ezek szerint vélhetően a Pap –
Velayos, Rugalasz, M. Constantin,
Mendy – Balgiu, Mureşan, Petriş –
Nicoliţă, Bâtfoi, Ciolacu tizenegy
lép majd pályára. Fontosabb tarta-
lékok Sin, Candrea, Deaconu, Luis
Alberto és Rus lehetnek.

Első látásra is feltűnik, hogy a
körvonalazódó kezdő tizenegyben
csak négy olyan játékos van, aki
ősszel is a csapat tagja volt, és az is,
hogy amennyiben a neveket néz-
zük, egyáltalán nem rossz a keret,
de nyilván még csak ezután dől el,
hogy miként működik az egész
együttesen. Ha hihetünk a klub szó-
vivője helyszíni tudósításainak, hi-
szen a mérkőzéseket nem lehetett
videoformátumban követni, a két
bolgár csapat ellen az ASA volt a
kezdeményezőbb, a vásárhelyiek
dolgozták ki a nagyobb helyzeteket,

az ellenfelek szerencsével harcoltak
ki döntetlent. A Montana a hosszab-
bításban egyenlített, míg a Gorna
Orjahovica ellentámadásból rúgta
a gólt, amikor az ASA rohamo-
zott.

A bejelentett leigazolásokhoz ké-
pest feltűnik Ferfelea hiánya, aki
nem utazott el az antalyai edzőtá-
borba, a klub vonakodik egyértelmű
választ adni arra a kérdésre, hogy

végül is marad-e Marosvásárhelyen
vagy sem. Vannak sérültek is keret-
ben, Dică, Dulap és Chertes.

A marosvásárhelyi csapat ma
játssza a negyedik – utolsó – mér-
kőzését Antalyában, a türkmén baj-
nok Altyn Asyr Ashgabat ellen,
csütörtökön tér vissza Romániába,
de a bukaresti repülőtérről egyene-
sen a másnapi bajnoki meccs hely-
színére utazik.

Az ASA szerepeltette a legtöbb
hazai játékost az 1. ligás labdarú-
góbajnoki évad őszi mérkőzésein.
Huszonegy fordulót rendeztek
eddig, és a marosvásárhelyi csapat
mezében 26 román állampolgár-
ságú futballista kapott lehetőséget,
derül ki a pontvadászatot szervező
Hivatásos Labdarúgóliga összesí-
téséből. A listán a második helyet
megosztva a Temesvári Poli ACS,
a Concordia Chiajna és a FCSB
foglalja el, egyaránt 23-mal, majd
a Voluntari FC, a Botoşani FC és a
Konstancai Viitorul FC következik
22-vel. A további sorrend: Jászvá-
sári CSM Politehnica – 18, Ko-

lozsvári CFR – 17, Bukaresti Di-
namo, Medgyesi Gaz Metan – 16,
Astra Giurgiu – 15. Az utolsó he-
lyet az USK Craiova foglalja el,
ahol mindössze 12 romániai labda-
rúgót foglalkoztattak.

Összesen 274 román játékos lé-
pett pályára az 1. liga őszi mecs-
csein, 100-an közülük (36,5
százalékuk) 1994. január 1-je utáni
születésűek (miután a labdarúgó-
liga kötelezte a klubokat, hogy
U23-as román játékosokat is szere-
peltessenek). Ez a 100 játékos 47
gólt szerzett, a legtöbbet Dorin Ro-
tariu (Dinamo) – hatot, és Andrei
Ivan (USK Craiova) – ötöt. A leg-
több fiatal futballista (14) Ghe-
orghe Hagi klubcsapatában, a

Viitorul FC-ben léphetett pályára,
majd a Dinamo és a FCSB követ-
kezik 11-11-gyel. Az ASA itt is
élenjáró, hiszen a harmadik a sor-
rendben (a Panduriival meg-
osztva), miután 10 fiatalkorú
játékosnak biztosított lehetőséget
hivatalos mérkőzésen. A legkeve-
sebb U23-as futballista a Kolozs-
vári CFR színeiben léphetett
pályára, a bordó-fehérek az eddigi
21 mérkőzésen mindössze három
játékost neveztek ilyen címen a
csapatuk összetételébe.

Az 1. ligás csapatok összesen 96
idegenlégióst szerepeltettek az ősz-
szel, 27-tel kevesebbet, mint az
előző évad hasonló időszakában.
Négyen közülük két klub színeiben
is pályára léptek (Fernando Bold-
rin – Astra/FCSB, William de
Amorim – Astra/FCSB, Moke
Abro – Voluntari FC/FCSB, Anto-
nio Jakolis – Kolozsvári
CFR/FCSB). A külföldi labdarú-
gók összesen 107 gólt szereztek, a
legtöbbet Azdren Llullaku (16),
Fernando Boldrin (7), Bőle Lukács
és Filipe Nascimento (6-6). A leg-
több gólpasszt Eric de Oliveira (7)
és Hriszto Zlatinszki (6) jegyezte.

A sportszerűségi rangsort az
USK Craiova vezeti, az ASA, akár-
csak az „igazi” tabellán, az utolsó
előtti helyet foglalja el. A sorrendet
a sárga és piros lapok száma alap-
ján alakítják ki úgy, hogy minden
figyelmeztetésért 1 büntetőponttal
sújtják a csapatokat, illetve a kiál-
lításokért 3-mal. Az eddigi 21 for-
duló 146 mérkőzésén a
játékvezetők összesen 709 sárga
lapot és 48 piros lapot osztottak ki
a játékosoknak, a Fair Play-rangsor
pedig a következő: 1. USK Crai-
ova 43 büntetőpont (40 sárga lap/1
piros lap), 2. Viitorul 48 (45/1), 3.
FCSB 53 (41/4), 4. Temesvár 61
(55/2), 5-7. Kolozsvári CFR, Chi-
ajna, Voluntari 61 (52/3), 8. Med-
gyes 61 (49/4), 9. Dinamo 62
(53/3), 10. Pandurii 63 (54/3), 11.
Jászvásár 66 (48/6), 12. Botoşani
67 (46/7), 13. ASA 72 (60/4), 14.
Astra 74 (62/4).
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Valamiben első 
a marosvásárhelyi klub is

Hivatalos négy játékos szerződéses 
viszonyának megszűnése

A Marosvásárhelyi ASA négy játékosát szabadon igazolhatónak
nyilvánította a Román Labdarúgó-szövetség jogi konfliktusainak el-
bíráló bizottsága. Összesen nyolc esetben kellett véleményt alkotnia
legutóbbi ülésén a testületnek, ezek fele a Sziget utcai klubot érintette.
Három labdarúgó – Morar Vlad, Mingote Pedro Ribeiro, Dobrosavle-
vici Alin – esetében egyszerű volt a döntés, hiszen a játékosok megál-
lapodtak a klubbal, és közös megegyezéssel szorgalmazták
egyezményük felbontását, akárcsak korábban tették volt Benjamin
Kuku esetében. A negyedik – Feketics Norbert – esetében azonban
nincs végleges határozat, itt a sportoló kezdeményezte a szerződéses
viszony megszűntének megállapítását, és a bizottság erre már másod-
szor szabott meg újabb határidőt, ezúttal február 1-jében. Hasonló a
döntés az USK Craiova futballistája, Surugiu Olivian esetében, míg a
közös megállapodással távozó további játékosok – Herea Nicolae, Ple-
aşcă Marian (mindkettő Pandurii), Vraciu Ciprian (Temesvári Poli
ACS) – esetében a három ASA-séhoz hasonlóan végleges döntés szü-
letett. (F.A.)

Körvonalazódik az ASA tavaszi összetétele

Farczádi Attila

Az 1. liga 22. fordulójának műsora
Február 3., péntek:
* 17.30 óra (TV: Look Plus, DigiSport, DolceSport): Zsilvásárhelyi Pandurii – Jászvásári CSM
Politehnica
* 20.00 óra (Look TV, DigiSport, DolceSport): Astra Giurgiu – Marosvásárhelyi ASA
Február 4., szombat:
* 14.00 óra (Look Plus, DigiSport, DolceSport): USK Craiova – Voluntari FC
* 20.00 óra (Look Plus, DigiSport, DolceSport): Bukaresti Dinamo – Konstancai Viitorul FC
Február 5., vasárnap:
* 17.30 óra (Look TV, DigiSport, DolceSport): Botoşani FC – Concordia Chiajna
* 20.00 óra (Look TV, DigiSport, DolceSport): Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB
Február 6., hétfő:
* 20.00 óra (Look TV, DigiSport, DolceSport): Temesvári Poli ACS – Medgyesi Gaz Metan

Szerkeszti: Farczádi Attila
983.

A PFC Montana elleni mérkőzés alkalmával készült csapatkép, a marosvásárhelyi klub közös-
ségi oldaláról

A bajnokság állása
1. Viitorul 21 13 3 5 29-19 42
2. FCSB 21 12 4 5 27-16 40
3. Craiova 21 11 4 6 28-21 37
4. Medgyes* 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo 21 9 5 7 33-28 32
6. CFR** 21 10 6 5 34-20 30
7. Astra 21 8 5 8 21-25 29
8. Botoşani 21 7 4 10 25-25 25
9. Jászvásár 21 7 4 10 22-23 25
10. Voluntari 21 7 4 10 27-29 25
11. Pandurii** 21 6 6 9 22-32 18
12. Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA*** 21 5 3 13 19-33 9
14. Poli ACS**** 21 6 4 11 21-34 8
* 3 büntetőpont levonva
** 6 büntetőpont levonva
*** 9 büntetőpont levonva
**** 14 büntetőpont levonva

Negyedik alkalommal szervezett
szakmai napot a Székelyföld Lab-
darúgó Akadémia.

Varga Károly szakmai igazgató
szerint az elmúlt egy évben lassan
hagyománnyá vált az ilyen típusú
rendezvény, amelynek egyértelmű
célja egy olyan szakmai irányvonal
lefektetése, amely mentén az intéz-
ményhez kapcsolható klubok és al-
központok végezhetik a munkát –
adta hírül honlapján az intézmény.

A múlt heti rendezvény meghí-
vott előadója a Celta Vigo Brassó-
ban működő Labdarúgó
Akadémiájának szakmai igazga-
tója, a spanyol Héctor Martínez
Quijeiro. A szakember A spanyol
utánpótlásképzés sajátosságai, azok
alkalmazott bevezetése Brassóban
címmel tartott roppant hasznos és
érdekes előadást. Az eszmecserén
részt vett a Celta Vigo Labdarúgó
Akadémia brassói kirendeltségének
elnöke, Ciprian Jurubescu is.

Szintén vendégelőadó volt Tajti
József szakmai tanácsadó, aki Visz-
sza- és előretekintés a székelyföldi
labdarúgásban címmel értekezett. A
Székelyföld Labdarúgó Akadémia
edzője, Vég Csongor azokról a
tesztrendszerekről beszélt, amelye-
ket az elmúlt időszakban az itteni
labdarúgókkal is elvégeztettek, itt
az erőnlét és állóképesség megkö-

zelítése volt a középpontban, sport-
ágspecifikus szemszögáből.

Végezetül Varga Károly, a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia
szakmai igazgatója az elmúlt egy
évet értékelte. Szerinte a szakmai
irányvonal lefektetése egyértel-
műen megtörtént, sőt sikerült kidol-
gozni egy olyan rendszert,
amelynek révén a kisebb klubok
legfiatalabb korosztályainak edzői
is naprakész gyakorlatanyagot, se-
gítséget kapnak. Ezen túlmenően
Sepsiszentgyörgyön az élcsapatok-
kal lépést tartani képes 2. ligás csa-
pat van, közben ütőképes
harmadosztályú csapatot sikerült
felépíteni Csíkszeredában, amely
vezeti a tabellát, három játékosuk
kikerült vagy kikerül a közeljövő-
ben a felcsúti Puskás Ferenc Labda-
rúgó Akadémiára, egyik játékosuk
(Kovács Dániel) bemutatkozott a
magyar korosztályos válogatottban,
az U17-es elit csapatuk megnyerte
az országos ifjúsági bajnokságot és
a bajnokságban dobogóért harcol,
emellett a Románia-kupában a leg-
jobb nyolc között van, „tehát ha
csak ezeket az eredményeket néz-
zük, akkor jól állunk, de nem sza-
bad hátradőlni!” – jelentette ki
Varga Károly.

A szakmai napon Sepsiszent-
györgytől Marosvásárhelyig több
mint 50 edző vett részt.

Szakmai nap a Székelyföld
Labdarúgó Akadémián, 

marosvásárhelyi résztvevőkkel

Előtérben a román játékosok: Andrei Peteleu (b) és Romeo Surdu csatája a Marosvásárhelyi
ASA – Kolozsvári CFR (1-3) mérkőzésen, 2016. szeptember 30-án, a Trans-Sil stadionban.

Fotó: Nagy Tibor

Negyedik alkalommal a Csíkszereda-kupáért
Hagyományosan az alközpontok számára kiírt tornával kezdték az

évet a Székelyföld Labdarúgó Akadémián. Szombaton a 2006, 2008 és
2010-es születésűek, vasárnap a 2007-esek és 2009-esek kergethették a
labdát a Csíkszereda-kupáért. A rendezvény célja az volt, hogy az in-
tézmény vezetői képet kapjanak arról, milyen munkát végeztek az al-
központok, és mennyit fejlődtek a legutóbbi ilyen sporttalálkozó óta
eltelt időszakban.

Bálint Zsombor
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A már meglévő alapokra építve
fejlesztené a magyar labdarúgóed-
zők oktatását Jörg Daniel, az edző-
képzés decemberben kinevezett
igazgatója.

„Szeretném az itt már korábban
letett alapokra építeni a munkámat.
Nem a meglévőt lerombolva,
hanem azt tiszteletben tartva és fel-
használva vezetni be az újításokat”
– hangsúlyozta a Német Labda-
rúgó-szövetségtől érkezett 65 esz-
tendős szakember a magyar
szövetség (MLSZ) múlt heti (keddi)
sajtóeseményén. Elmondta, más or-
szágok futballkultúráját, sőt, más
sportágakat vizsgálva sokat tanult,
Németországban is igyekeztek
hasznosítani ezeket a tapasztalato-
kat, és a magyar közegben is sze-
retné meghonosítani a nyitottságot.

„Remélem, hogy a magyar ed-
zőknél is nyitott fülekre fogunk ta-
lálni, hiszen érdemes mindig
megkérdőjelezni, újra átgondolni,
amit csinálunk, ettől kaphatunk új
lendületet. Ha valaki minőséget sze-
retne nyújtani, nyitottnak kell len-
nie” – fogalmazott.

„Az első lépésünk egy olyan pro
licences tanfolyam elindítása lesz,
amelybe már beépítjük az új elkép-
zeléseket, ez fontos feltétele annak,
hogy jó szakemberek kerüljenek ki
a képzésből. Németországban már
bevált ez a rendszer” – szögezte le
Jörg Daniel, aki 1999 és 2004 kö-
zött az U15-ös és az U17-es korosz-
tály képzéséért volt felelős, emellett
a német válogatott kapusedzőjeként
tevékenykedett, 2004 óta pedig a
német szövetség tehetségkutató és 
-gondozó programjának vezetője-
ként, illetve a kapusedzőképzés fe-
lelőseként dolgozott.

„A magyar futball vonzó, attrak-
tív képet mutatott az elmúlt idő-
szakban a felnőttválogatott jó
szereplése miatt. Ám a sikerhez
fontos az utánpótlásban dolgozó

edzők minőségi képzése is” – tette
hozzá.

Mint mondta, szerinte az is lé-
nyeges, hogy a válogatottnál alkal-
mazott és bevált módszereket a
klubok is észrevegyék, bevonják a
saját rendszerükbe. „Fontos, hogy
elfogadják-e a magyar szakemberek
a kialakított képzést. Rendkívül lé-
nyeges, hogy az országnak körvo-

nalazódjon a futballfilozófiája.
Lehet, hogy az első lépések eredmé-
nyei már néhány éven belül lát-
szódni fognak, mindazonáltal nem
valószínű, hogy azonnal hatalmas
sikerek jönnek. Hosszú távon vi-
szont jelentős hatást érhetünk el –
mondta Jörg Daniel. – Nem gondo-
lom, hogy az NB I néhány éven
belül Európa topligái közé kerülhet,

de kiemelkedő képzési hely lehet,
ahol tehetséges, jól képzett fiatalo-
kat nevelnek.”

Kitért arra, hogy szerinte nem
rossz, ha egy edzőnek van profi já-
tékosmúltja, és be tudja vetni az ott
megszerzett tapasztalatokat. De
mint mondta, az sem jelent biztos
sikert, ha profi volt valaki. „Nem
feltétel, de segítség a labdarúgóként

megszerzett tapasztalat. A mi fel-
adatunk az edzői tehetségek megke-
resése” – fogalmazott.

Jörg Daniel úgy véli, Magyaror-
szág a mérete és a játékosok száma
miatt nem szállhat versenybe Spa-
nyolországgal, Németországgal
vagy Franciaországgal, ám a fiata-
lok minőségi képzését itt is meg
lehet valósítani.

A német Jörg Daniel, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) edzőképzésének új vezetője (b)
Bernd Storck, a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya társaságában érkezik bemutat-
kozó sajtótájékoztatójára Budapesten 2017. január 26-án. MTI Fotó: Illyés Tibor

Új futballfilozófiát ígér a magyar edzőképzés német vezetője

Noha az egész marosvásár-
helyi sport rendkívül nehéz
helyzetben van, miután a po-
litikai viták miatt a városháza
minden klub számára elzárta
a finanszírozási csapot, a leg-
kiszolgáltatottabbnak a női
labdarúgócsapat tűnik. Éspe-
dig azért, mert míg a többi
klubnál a vezetőség megpró-
bálja így-úgy, több-kevesebb
sikerrel betömni a lyukakat,
az ASA-nál a vezetők a fér-
ficsapat megmentésével van-
nak elfoglalva, a női együttes
senki kutyája maradt. A játé-
kosok az idény eleje óta nem kapták meg azt a né-
hány száz lejes fizetésüket sem, Székes Károly
vezetőedző pedig egy személyben próbálja kilin-
cselgetéssel előteremteni a működéshez szüksé-
ges minimális hátteret.

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy az
edzőtáborról, az előző években megszokott ma-
gyarországi portyázásról az idén kénytelenek vol-
tak lemondani, csupán helyben készülnek, és
edzőpartnernek a helyi ifjúsági fiúcsapatokkal
érik be, ám ezek csak a kisebb gondok. A csapat
odáig jutott, hogy szinte alig tud tizenegy játékost
összeszedni minden mérkőzésre. Olar megelé-
gelte a pénzhiányt, és a ma-
gyar másodosztályba igazolt,
Barabási Kinga pedig térdmű-
tét miatt lesz kénytelen ki-
hagyni az első fordulókat.
Mivel nincs mit ígérni, más já-
tékosokat sem tud igazolni a
klub, így abban bíznak, hogy
minden mérkőzésen legalább
ki tudnak állni, és elcsípik a
dobogót, hisz az is pénzjutal-
mat jelent, aztán a nyári szü-
netben talán sikerül egyéb

konstrukcióban gondolkodni. Addig azonban az
egyetlen cél: valahogy kihúzni az idény végéig.

A női Szuperligában egyébként törölték a ráját-
szást, hiába van csupán tíz csapat. Alig 18 forduló
után eldől a bajnoki cím sorsa, ami nem szolgálja
a női labdarúgás fejlődését, de az ASA-nak jelen-
legi helyzetében kifejezetten jól jön. Az első ta-
vaszi fordulót március 5-én rendezik,
elképzelhető azonban, hogy előtte lejátsszák a
kupa nyolcaddöntőit. A párosítást elkészítették, az
ASA a Székelyudvarhelyi Vasas Femina fiókcsa-
patával találkozik, időpontot azonban még nem
tűztek ki.

Valahogy kihúzni az idény végéig

Nem játszik felkészülési meccset 
a magyar válogatott márciusban

A magyar labdarúgó-válogatott nem játszik felkészülési mérkőzést
azt megelőzően, hogy március 25-én világbajnoki selejtezőn lép pá-
lyára az Európa-bajnok portugál csapat vendégeként. Bernd Storck szö-
vetségi kapitány a magyar szövetség (MLSZ) csütörtöki
sajtóeseményén elmondta, február elején már megtekinti a játékosokat
Magyar Kupa-mérkőzéseken. A válogatott összetartása március 12-13-
án kezdődik a Magyarországon játszókkal, akik az U21-es válogatottal
gyakorolhatnak. A külföldön szereplők március 20. környékén csatla-
koznak a kerethez, amely a kvalifikációs találkozó előtt a megszokott-
nál hosszabb, többnapos portugáliai felkészüléssel hangolódik a
kulcsfontosságú selejtezőre.

A magyar válogatott négy fordulót követően hét ponttal a B csoport
harmadik helyén áll, öt ponttal lemaradva az éllovas svájciak és kettő-
vel a portugálok mögött.

Storck: Kisebbfajta forradalmat szeretnénk
„Új gondolatokat, kisebbfajta forradalmat szeretnénk bevezetni a ma-

gyar futballban és edzőképzésben” – szögezte le az MLSZ szakmai
igazgatója, Bernd Storck. A magyar válogatott szövetségi kapitánya el-
mondta, „prominens támogatást” kapott a német szövetségtől elképze-
lése megvalósításához. Hozzátette: az erőnléti felkészítés kapcsán
szeretné, ha a Németországban már bevált és természetesnek számító
módszereket Magyarországon is bevezetnék. „Jó, ha azok a feltételek,
amik kint adottak, itt is megvalósulnak”–- mondta.

Kiemelte, fontos az innováció és a folyamatos fejlődés, s már a pro
licencet várhatóan jövő nyáron átvevő szakembereket is erre “hangol-
ják”. „Magyarországon más volt a képzés, mint külföldön, ezen szeret-
nénk változtatni, hogy az edzők megkaphassák a legfrissebb tudást. A
jövőre koncentrálunk, s azt a 13-14 edzőt, aki első körben meg fogja
kapni a pro licencet, támogatjuk, hogy az újításaikat innovatív módon
be tudják építeni a magyar futballba” – fejtette ki Bernd Storck, a ma-
gyar válogatott szövetségi kapitánya.

Sisa: Szeretnék letenni valamit az asztalra
Beépítené eddigi tapasztalatát az edzőknek átadandó ismeretanyagba

Sisa Tibor. Az igazgatóhelyettes szerint, aki a hétévesektől a felnőttekig
mindenféle korosztálynál dolgozott és az arab nyelvterületen is meg-
fordult, „a labdarúgás dinamikusan fejlődik, az új ismeretekkel frissíteni
lehet a már meglévő tudást”. „Eljön egy kor, amikor az ember szeretne
letenni valamit az asztalra. Bízom benne, hogy amit most tenni fogunk,
arra 20-30 év múlva azt mondják majd: ez jó ötlet volt!”

Az ASA női labdarúgócsapatának 
tavaszi programterve

* 10. forduló (március 5.): Székelyudvarhelyi Vasas Femina – ASA
* 11. forduló (március 12.): CSS Târgovişte – ASA
* 12. forduló (április 2.): ASA – Real Craiova
* 13. forduló (április 23.): Kolozsvári Olimpia – ASA
* 14. forduló (április 30.): ASA – Temesvári CFR
* 15. forduló (május 7.): Jászvásári Navobi – ASA
* 16. forduló (május 14.): ASA – Borgóprundi Heniu
* 17. forduló (május 28.): Bukaresti Fair Play – ASA
* 18. forduló (június 4.): ASA – Nagybányai Independenţa

RÖVIDEN
* A magyar futsalválogatott megnyerte idei első hivatalos mérkőzését, ugyanis

szombaton 7-6-ra legyőzte a belga csapatot a poreci nemzetközi tornán. Sito Ri-
vera szövetségi kapitány áprilisi Európa-bajnoki selejtezőtornára készülő együt-
tese pénteken is pályára lépett, de a horvát All Star-gárda ellen 3-0-ra megnyert
találkozó nem számít hivatalos válogatott mérkőzésnek.

* A német másodosztályban szereplő Greuther Fürth labdarúgócsapatában
folytatja pályafutását Pintér Ádám. A 25-szörös válogatott futballista – aki ott
volt a múlt nyári Európa-bajnokságon is – átigazolását eddig klubja, a Ferencvá-
ros jelentette be. A 2018 nyaráig aláíró 28 éves középpályásnak lesz honfitársa
is a Bundesliga 2-es csapatnál, ugyanis a klub kapusa a szintén exferencvárosi
Megyeri Balázs.

* Marad a Vasasban a válogatott játékos: Hangya Szilveszter 2019-ig hosszab-
bította meg szerződését a labdarúgó OTP Bank Liga 3. helyén telelő budapesti
klubnál.

* Nigeri válogatott középpályást igazolt a Ferencváros labdarúgócsapata: a
magyar bajnoki címvédő szerződést kötött Amadou Moutarival, korábban a fran-
cia Le Mans B, majd az ukrán Metallurg Donyeck, legutóbbi pedig az orosz Anzsi
Mahacskala játékosával. Moutari 2012-ben mutatkozott be a nigeri válogatottban,
azóta 21 mérkőzésen lépett pályára, debütáló évében szerepelt az Afrikai Nem-
zetek Kupáján is.

* Eredmények a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupájának csoportköréből: Ma-
rokkó – Elefántcsontpart 1-0, Togo – Kongói DK 1-3 (C csoport, 3. forduló),
Egyiptom – Ghána 1-0, Uganda – Mali 1-1 (D csoport, 3. forduló). A csoportok
végeredménye: A csoport: 1. Burkina Faso 5 pont, 2. Kamerun 5, 3. Gabon 3, 4.
Bissau-Guinea 1; B csoport: 1. Szenegál 7, 2. Tunézia 6, 3. Algéria 2, 4. Zim-
babwe 1; C csoport: 1. Kongói DK 7, 2. Marokkó 6, 3. Elefántcsontpart 2, 4. Togo
1; D csoport: 1. Egyiptom 7, 2. Ghána 6, 3. Mali 2, 4. Uganda 1. A negyeddöntő-
ben: Burkina Faso – Tunézia 2-0, Szenegál – Kamerun 0-0, tizenegyesekkel 4-5.
Tegnap, lapzárta után játszották: Kongói DK – Ghána, Egyiptom – Marokkó.

A Belgium elleni sikerből Dróth Zoltán (11) négy góllal vette ki a részét. MLSZ Fotó

A Vasas Femina fiókcsapata lesz az ASA ellenfele a Románia-kupa nyolcaddöntőjében.
Képünk a székelyudvarhelyiek élvonalban szereplő együttese elleni mérkőzésen (11-0)
készült, 2016. szeptember 10-én. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor 



A sport egyik alaptétele önma-
gunk felülmúlása. Ha ez sikerül, de
jobb az ellenfél, a vereség sem fáj
annyira. A lényeg, hogy a legjobb
tudásunk szerint teljesítsünk, talán
egy picivel jobban is, és akkor ma-
radéktalanul elégedettek lehetünk.

A Marosvásárhelyi Sirius ezen a
mérkőzésen mintha ennek a fordí-
tottját vette volna a fejébe, azt
akarta megmutatni, hogy hogyan
múlja alul magát. Az első két ne-
gyedben a vendég galaci csapat
egyáltalán nem mutatkozott félel-
metes ellenfélnek, a Sirius azonban
nem tudta kihasználni a vendégek
hibáit, csak a második negyed má-
sodik felében ment valamivel job-
ban a dobás a marosvásár-
helyieknek, és a nagyszünetben 36-
31-es hazai vezetésnél vonultak öl-
tözőbe a csapatok. Ami az
újrakezdés után következett azon-
ban, nem volt való azoknak, akik
szívükön viselik a marosvásárhelyi
sportegyüttesek sorsát. Elég ránézni
a harmadik negyed eredményére,
hogy értsük, miről van szó. És ha az
összesített dobóstatisztikát nézzük,
amely gyerekcsapatok számára sem
hízelgő (36% a kétpontos, 19% a
hárompontos dobások esetében,
66% szabaddobásokból), akkor el-
képzelhető, hogy mi történt ebben a
negyedben, ha a többi háromban ki-
egyensúlyozottabb volt az arány. És
nem mindig azért, mert kiszorított
helyzetből kellett rádobni, sokszor
simán egyedül a kosár alól sem si-
került betalálni, a távoli kísérletek
védő nélkül sem értek célt, a szá-
mos egyéb gyerekes hibáról, rossz
taktikai-technikai megoldásokról,
elkeserítő védelmi naivitásról ne is
beszéljünk.

És ha Galac a második negyed-
beli visszaesése után tudott újítani,

taktikailag és hozzáállás szempont-
jából, ugyanez nem mondható el a
marosvásárhelyiekről. Akkor sem
változott semmi a játékban, amikor
nyilvánvalóvá vált, hogy ez így
nem megy, nem jött senki a kispad-
ról, hogy valami egyebet kíséreljen
meg, mint ami zsákutcának bizo-
nyult.

Nincs olyan játékosa a Siriusnak,
aki dicséretet érdemel ez után a
mérkőzés után, azonban McCune
vastagon alulmúlt mindent, ami el-
várható egy légióstól. Nulla pont és
mindössze kilenc perc a pályán, le-
ginkább pedig azzal hívta fel ma-
gára a figyelmet, hogy kosár alól
két méterrel átdobta a gyűrű fölött
a labdát. 

Az alapszakasz utolsó fordulójá-
ban, szombaton a Sirius Aradon
vendégszerepel, az ICIM otthoná-
ban. Ezt követően kettéoszlik a me-
zőny, a középszakaszban még egy
oda-vissza kört játszanak. Az már
biztos, hogy a Sirius a 9., azaz az
utolsó előtti helyen végez, így a 7-
10. helyek csoportjában folytatja. A
7-8. helyezettek részt vesznek a rá-
játszásban, a 9-10. helyen végzők
kiesnek. A középszakaszban azon-
ban minden csapat viszi magával az
eredményeit, ami azt jelenti, hogy
amennyiben a Sirius Aradtól is
kikap, gyakorlatilag már nem tud
feljebb kapaszkodni.

Kétszer is győzött a Maros Ko-
sárlabdaklub múlt héten, mindkét-
szer hazai környezetben: egyrészt
megnyerte utolsó meccsét a FIBA-
kupában, a sorozat második cso-
portkörében, másrészt letudta a
kötelezőt a férfi Nemzeti Liga leg-
gyengébb csapata ellenében. Alhaji
Mohammed egyik mérkőzésen
sem játszott.

Szerdán a Södertälje Kings volt
a ligeti sportcsarnok vendége.
Mindkét csapat már korábban el-
vesztette továbbjutási esélyét a K
csoportból, így legfeljebb presz-
tízsből küzdhettek a sikerért: a ház-
igazdák azért, hogy lezárják
nyeretlenségi sorozatukat, mintegy
jelezve, hogy a nemzetközi színté-
ren talán annál többre is képesek
lettek volna, mint amennyit klub-
juk adott anyagi helyzetében pro-
dukálni kényszerültek, a vendégek
pedig azért, hogy megőrizzék har-
madik helyüket a kvartett rangso-
rán. Nos, mindkét csapat elérte
célját, a hazai győzelem is meglett,
és a vendégek harmadik helye is
megmaradt. A semmire fel nem jo-
gosító pozíció a Maros KK-é is le-
hetett volna, ha a két csapat első
meccsén jobban odateszik magu-
kat, de akkor ez valamiért nem tűnt
annyira fontosnak a marosvásárhe-
lyi játékosoknak.

A Nagybánya elleni, szombati
bajnoki mérkőzés a szöveg nélkül
kategória. A két csapat között osz-
tálynyi a különbség, a házigazdák
sikere már az első percektől kezdve
egészen egyértelműnek tűnt, ilyen

körülmények között pedig nagyon
sok perc szereplési lehetőséget
kaptak azok a játékosok, akiket
máskor rendszerint mellőz a Szász-
gáspár–Trif szakmai stáb.

A Maros KK egyik múlt heti
mérkőzésén sem játszott Alhaji
Mohammed. Az amerikai idegen-
légiós közösségi oldalán azt írta:

„Van, hogy nem fogjuk fel, mink
van, csak amikor már elvesztettük.
Csudát nem fogjuk fel, csupáncsak
nem értékeljük” – értsen ebből
mindenki, amit akar.

A marosvásárhelyi csapat követ-
kező mérkőzését február 1-jén,
szerdán Nagyszebenben játssza a
helybéli CSU ellen. (F.A.)

Maros KK: Kétszer győzelem, Alhaji nélkül. 
Itt a vége?

Miután két vereséggel kezdte az
évet a Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina női röplabdacsapata, nem sok
reményt fűztünk a Dinamo elleni
mérkőzéshez sem, hiszen az ellen-
fél, ha nem is szól bele a dobogósok
küzdelmébe, stabilan megvetette a
lábát a felsőházban, és nem igazán
veszített a tabella második felében
tanyázó csapatok ellen. A mérkőzé-
sen azonban egy lényegesen szebb
arcát mutatta a marosvásárhelyi

együttes, s noha nem volt sima győ-
zelem a Dinamo ellen, a három
játszma az három játszma, az érté-
két pedig lényegesen emeli, hogy a
szettek végjátékában ezúttal nem
veszítette el a fejét a marosvásárhe-
lyi csapat – ellenkezőleg: a másodi-
kat és a harmadikat is úgy nyerte
meg a hosszabbításban, hogy a ven-
dégek többpontos előnyt dolgoztak
le, így elméletileg a lélektani 
előnnyel is rendelkeztek.

Az első játszmában a vendégek
vezettek az idő legnagyobb részé-

ben, a Medicina a végére fordított,
míg a másodikban a marosvásárhe-
lyi csapat volt előnyben, hogy aztán
24-20-ról négy szettlabdát veszít-
sen. Mi több, a Dinamónak volt 26-
25-nél szettlabdája. Innen nyert
aztán a marosvásárhelyi alaku-
lat 29-27-re. Szimmetrikus
eredmény született a harmadik
harmadban is, ekkor 21-17-et
követően nyert hat labdamene-
tet egymás után a Dinamo, de
21-23-ról is fordítani tudott a
Medicina, két szettlabda hárí-
tása után. Ilyen helyzetben
helytállni pedig azt jelenti, hogy
a marosvásárhelyi fiatalok las-
san hozzászoknak az élvonal-
beli lélektani terheléshez, és
már nem veszítik el a fejüket
borotvaélen táncoló helyzetek-
ben.

Tegyük hozzá, hogy Iancu
nem tudott a csapat rendelke-
zésére állni, és a tapasztalt
szélsőnek számító Klarić sem
volt ereje teljében, így csak né-
hány labdamenet erejéig ját-
szott, de a Cauc-Dobriceanu
szélsőpáros (akik először sze-
repelnek egyszerre a csapat-
ban) remekül megoldotta a
feladatát, a szintén ifjúsági
Varga néhányszor klasszis
megoldással ütött el az ellenfél
sánca fölött, míg Petra elsősor-

ban remek sáncaival járult hozzá a
sikerhez. Más szóval a liberóval
együtt négy ifjúsági és egy nagyon
fiatal játékossal nyert a Medicina a
fővárosi szerb-argentin-brazil-ame-
rikai-román különítmény ellen, ami
azért egészen figyelemre méltó tel-
jesítmény.

A Medicina ezzel ismét verseny-
ben van a hat közé jutásért, bár a
bajnokságban eddig történtek alap-
ján inkább nem jósolgatnánk. A kö-
vetkező mérkőzésen mindenesetre
illene győznie, hisz szombaton az
utolsó előtti helyen álló Galac ott-
honában lép pályára. 

Melyik a Medicina igazi arca?

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 17. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Galaci

Phoenix 62:77 (10-16, 26-15, 8-27, 18-19)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Stretea Máté (Nagyvá-

rad), Vlad Potra (Kolozsvár), Alexandru Sandu (Jászvásár). Ellenőr: Mircea Mar-
tiş (Bukarest).

Sirius: Daniel 20 (1), Robinson 18 (1), Laudermill 11 (1), Gregory 6, Lovász 4,
Alina Pop 3 (1), McCune.

Galaci Phoenix: Jackson 19 (4), McKenzie 19, Steenholdt 16, Dumitrache 11
(2), Covile 10, Nelson 2, B. Fota.

A női kosárlabda Nemzeti Liga 17. fordulójában: Marosvásárhelyi Sirius – Ga-
laci Phoenix 62:77, CSBT Alexandria – Brassói Olimpia 72:65, Szatmárnémeti
CSM – Aradi ICIM 65:63, CSM Târgovişte – Kolozsvári U 57:56, Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC – Jászvásári Poli 102:58.
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Mindkét múlt heti mérkőzésen Goran Martinic szerezte a legtöbb pontot a marosvásárhelyi
csapat játékosai közül. Képünk a Södertälje Kings elleni összecsapáson készült. 

Fotó: Nagy Tibor

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 16/1 33
2. Brassó 12/5 29
3. Kolozsvár 11/6 28
4. Târgovişte 12/4 28
5. Galac 9/8 26
6. Szatmárnémeti 8/9 25
7. Arad 6/11 23
8. Alexandria 6/10 22
9. Sirius 3/14 20
10. Jászvásár 1/16 18

Ranglista
1. Balázsfalva 13 11 1 1 0 38:6 36
2. Bákó 13 10 0 1 2 32:12 31
3. Târgovişte 13 10 0 0 3 32:12 30
4. Bukaresti CSM 13 8 2 1 2 33:15 29
5. Dinamo 13 7 2 1 3 30:17 26
6. Lugos 13 4 2 1 6 21:26 17
7. Jászvásár 13 5 0 1 7 19:24 16
8. Karácsonkő 13 4 0 2 7 19:28 14
9. Medicina 13 4 1 0 8 17:26 14
10. Piteşti 13 4 1 0 8 16:28 14
11. Galac 13 1 0 1 11 6:37 4
12. Craiova 13 0 1 1 11 6:38 3

Ranglista
1. Kolozsvár 13/2 28
2. Nagyszeben 11/6 28
3. Steaua CSM 12/3 27
4. Temesvár 10/7 27
5. Nagyvárad 10/6 26
6. Piteşti 9/7 25
7. Maros KK 9/7 25
8. Galac 6/11 23
9. Craiova 4/11 19
10. Dinamo 3/12 18
11. Nagybánya 1/16 18

Bálint Zsombor 

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 15. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Di-

namo 3:0 (25:21, 29:27, 29:27)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok. Vezette: Tudor Pop (Kolozsvár), Cristian

Serei (Nagybánya). Ellenőr: Gheorghiţă Mitraşca (Zilah).
Medicina: Pucarević, Dobriceanu, Rusu, Varga, Klarić, Petra (Cauc, Teianu, Bute-

rez). Liberó: Molnar. 
Dinamo: Marcovici, Jovanović, Boscacci, Mathews, Medić, de Oliviera (Mincă, Mot-

roc, Martinescu). Liberó: Ţucmeanu (Ştefan).
A 14. forduló eredményei: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Dinamo 3:0,

Bákói Ştiinţa – Galaci CSU 3:0, SCM Piteşti – Bukaresti CSM 1:3, SCMU Craiova – Ka-
rácsonkői Unic 0:3, Lugosi CSM – Balázsfalvi Alba Volei 0:3. A Jászvásári Penicilina –
CSM Târgovişte mérkőzést elhalasztották.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda FIBA-kupa, K csoport, 6. (utolsó) forduló: Maros KK – Sö-

dertälje Kings (svéd) 84:77 (26-14, 20-20, 17-21, 21-22)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: Nikolaosz Szomosz (görög),

Antonis Demetriou (ciprusi), Ivan Milicevic (bosnyák). Ellenőr: Plámen Gen-
csev (magyar).

Maros KK: Martinic 23 pont (1), Gajovic 19, Djapa 11 (3), D. Andrei 9 (3),
Borşa 6, Lázár 6, Sánta 4, D. Popescu 3 (1), Cioacătă 3 (1).

Södertälje Kings: Lindström 23 (5), Massamba 14, Spires 9, Ramstedt 8,
Kurbas 8, D. Johnson 6, Bizaca 4, Sjolin 3, Lejasmeiers 2, Petersen.

A 6. forduló másik mérkőzésén: Gaziantep – Elan Chalon 92:80.
A K csoport végeredménye: 1. Elan Chalon 11 pont, 2. Gaziantep 11, 3. Sö-

dertälje Kings 7, 4. Maros KK 7.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 18. forduló: Maros KK – Nagybányai Munici-

pal Olimpic 87:65 (25-14, 24-15, 24-14, 14-22)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Alexandru Anica,

Dragoş Barbu, Andrei Bădilă. Ellenőr: Bucerzan Radu.
Maros KK: Martinic 21 pont (1), Kalve 13 (1), D. Popescu 11 (3), Djapa 10 (1),

Sánta 9, Cioacătă 8, Borşa 6, D. Andrei 6 (2), Engi 3 (1), Bichiş.
Municipal Olimpic: Stokley 15 (1), Dohi 13 (2), Tohatan 6, Macura 6, Pavlovic

6, L. Ţibârnă 5 (1), Movileanu 5 (1), Armstrong 4, Dunca 3 (1), Pajkovic 2, V. Du-
mitrescu.

A 18. forduló további eredményei: Galac – Temesvár 87:90, Piteşti – Nagy-
szeben 71:80. Tegnap, lapzárta után játszották: Kolozsvár – Bukaresti Steaua
CSM, Bukaresti Dinamo – Craiova.

A Medicina ezzel ismét versenyben van a hat közé jutásért, bár a bajnokságban eddig történtek
alapján inkább nem jósolgatnánk.                                                                     Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor



MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58637)

MEGBÍZHATÓ, gyermekszerető bé-
biszittert keresek Hollandiába gyere-
kek mellé, szállás, ellátás és fizetés
ellenében. Tel: 0770-546-242.
(58678-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk január 30-án a
nagybányai születésű VIGH
LÁSZLÓRA halálának első
évfordulóján. Emlékét kegye-
lettel őrizzük. Szerettei.
(58614-I)

Fájó szívvel emlékezünk
január 30-án id. SOÓS ÁRPÁD
volt nyomdászgépmesterre
halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos
felesége és a rokonság.
(58686-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
január 30-án SZATMÁRI
FERENCZRE halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, Gizella,
fiai: Attila, Zsolti, leányai:
Ildikó, Gizella, veje, Anti és
unokája, Andris.
Mindig szívünkben őrizzük.
Megpihent a dolgos kéz, a jó
apai szív,
Áldás és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, drága
édesapa,
Bánatos családodnak most az
őrangyala. (58626-I)

Minden mulandó ezen a
világon, csak egy van, ami a
sírig vezet: szívünkben az
emlékezet.
Szomorú szívvel emlékezünk
a szeretett apára, LUKÁCSI
LAJOSRA, akit ma öt éve
kísértünk utolsó útjára,
valamint édesanyánkra,
LUKÁCSI EMMÁRA, közelgő
halálának 37. évfordulóján.
Pihenjetek békében! Leányuk,
özv. Réthi Erzsébet és fiuk,
Lajos családjukkal. (58685)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, nagynéni és rokon, 

CZIRE DÉNESNÉ 
szül. VERESS ANNA 

nyugalmazott tanárnő 
hosszas, de méltósággal viselt
betegség után 2017. január 26-án
csendesen megpihent Budapes-
ten. 
Búcsúznak tőle a Czire, a Rédei,
a Nagy, a Mán-Várhegyi, a Luka,

a Kádár családok. (1400-I)

„Aki hisz énbennem, ha meghal
is él, és aki él, és hisz énbennem,
az nem hal meg soha.” 
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, anyós,
testvér, anyatárs, sógornő,
szomszéd és jó ismerős, a gyer-
gyóújfalvi születésű 

özv. SZŐCS MÁRTA
marosszentgyörgyi lakos éle-
tének 68. évében hirtelen és vá-
ratlanul elhunyt. Drága
halottunkat február 1-jén, szer-
dán 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosszentgyör-
gyi katolikus temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Búcsúznak tőle: lányai, vejei 
és három unokája. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, a nyárádszentannai 

BERECZKI EMŐKE
életének 61. évében január 26-án
megpihent. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (58684-I)

„Az igaz ember pedig hitből él”

(Róm.1.17.)
Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy 

KERTÉSZ ERZSÉBET 
született KORODI 

nyugalmazott  főasszisztensnő 
2017. január 27-én, életének 87.,
özvegységének 1. évében hosz-
szas betegség után elhunyt. Te-
metése  január 31-én, kedden 15
órakor lesz a református egyház
szertartása szerint a Jeddi úti vá-
rosi temetőben.  

Bánatos fia, Levente
és családja. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, rokon, 

özv. KONTZ IDA 
szül. SALA 

életének 86. évében hosszas, sú-
lyos betegségben elhunyt. Teme-
tése 2017. január 30-án, hétfőn
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Nyugod-
jon békében! Emlékét kegyelettel
őrizzük. 

Fia és családja. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Közel van az Úr a megtört
szívűekhez, és a sebzett
lelkűeket megsegíti.”
(Zsolt. 34,19)
Mélyen együtt érzünk
kolléganőnk, Máthé Klára
szeretett FÉRJE elvesztése
okozta mély fájdalmában.
Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. A 15-ös és
16-os napközi otthonok
munkaközössége. (58689-I)

Megrendülten értesültünk sze-
retett barátunk, MÁTHÉ
SZABOLCS haláláról. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szabó Ferenc és
családja. (1399-I)

Mély megrendüléssel búcsúzunk
barátunktól, MÁTHÉ SZABOLCS-
TÓL és őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Nagy Örs és
családja. (1389-I)

Őszinte részvétünk és osztozunk
a család bánatában MÁTHÉ
SZABOLCS elhunyta alkalmából.
A Bálint család Magyarországról.
(1397-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a
legnagyobb erővel,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a
legrövidebb idő alatt oldja meg az
önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett
családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít
az impotenciában, epilepsziában,
alkoholizmusban, depresszióban,
psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb.
szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a
marosvásárhelyi Kelemen hálás, mert
Klara segítségével meggyógyult
epilepsziás gyermeke; Dicsőben
Karina visszakapta kedvesét; Margit
Gyergyóban kigyógyult a
depresszióból és sikeres lett az
üzlete; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina
köszöni, hogy férje kigyógyult az
impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy
ismét együtt lehet kedvesével, és
gyógyíthatatlan betegségének nyoma
sincs; ismeretlen Marosvásárhelyről
köszöni, hogy megszabadította a
rontástól; a koronkai János hálás,
mert megszabadult az átoktól és a
kötéstől, és újra sikeres üzletember
lett. Hívják bizalommal Klara
asszonyt, mert megoldást talál
gondjaikra, problémáikra! Tel. 0755-
270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A hirdetési rovatban meg-
jelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Szobrot állíttat 
Dianának Vilmos
és Harry herceg

Szobrot állíttat két évtizede
elhunyt néhai édesanyjá-
nak, Diana hercegnőnek két
fia, Vilmos és Harry herceg.

A Kensington-palota – Diana
egykori, Vilmos és Harry jelen-
legi londoni rezidenciája és hiva-
tala – szombat este bejelentette,
hogy a hercegnő halálának idei
huszadik évfordulója alkalmából
készülő szobor a palota parkjának
nyilvánosan látogatható részén áll
majd. A szobrászt egy hattagú bi-
zottság jelöli ki, amelynek tagja
lesz Diana nővére, Lady Sarah
McCorquodale, valamint Jamie
Lowther-Pinkerton, Vilmos és
Harry volt személyi titkára is.

Diana – Károly trónörökös első
felesége – 1997. augusztus 31-én
vesztette életét egy párizsi autó-
szerencsétlenségben.

Vilmos és Harry közös nyilat-
kozata szerint édesanyjuk halálá-
nak huszadik évfordulója
megfelelő alkalmat nyújt arra,
hogy szobor állításával emlékez-
zenek meg arról a pozitív hatás-
ról, amelyet a néhai hercegnő
élete és tevékenysége gyakorolt
Nagy-Britanniára és az egész vi-
lágra. II. Erzsébet királynő – Vil-
mos és Harry nagymamája – a
Kensington-palota közleménye
szerint támogatja két unokája el-
határozását.

Diana emlékére eddig egy na-
gyobb emlékmű készült, egy
rendhagyó kivitelezésű szökőkút,
amelyet a londoni Hyde Parkban
építettek, és a királynő avatta fel
2004 nyarán. Ez az alkotás azon-
ban nem nyerte el a brit sajtó és a
közönség tetszését, ráadásul ter-
vezési problémák miatt többször
is át kellett alakítani.

Diana halálának idei huszadik
évfordulójáról a hercegnő öccse,
Lord Charles Spencer is megem-
lékezik, mégpedig emlékkiállítá-
sok sorával, amelyet a család ősi
angliai birtokán, Althorpban ren-
deznek. Dianát a birtok tavának
kis szigetén helyezték örök nyu-
galomra, sírját csak a legköze-
lebbi hozzátartozók látogathatják.

Fájdalom költözött szívünkbe,
Nem múlik el soha.
Nem hallhatjuk hangod,
Nem foghatjuk kezed,
Nem élhetünk többé veled.
Bíztunk az életben, hittünk a
gyógyulásban, de ha abban
nem, legalább a csodában. 
De te nem haltál meg, csak
álmodni mentél. Pihenj, te
drága szív, már megszűntél
dobogni, szerető jóságod nem
tudjuk feledni, mert elfeledni
téged soha nem lehet, csak meg kellett tanulnunk élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, január
29-ére, a segesvári VERESS ZOLTÁNNÉ született
KERESZTÉLY JÚLIA  (Juci néni) halálának 2. évfordulóján. 
Szomorú, bánatos férje, Zoltán, leánya, Gyöngyvér, fia, Zoltán
és családjuk minden tagja, valamint testvére, Anna és László, a
közeli és távoli rokonok, ismerősök. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (58620-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, jó férj, édesapa,
testvér, nagytata, após, keresztapa, sógor, apatárs, szomszéd
és jó barát, 

MÁTHÉ SZABOLCS 
(Szabi),

a marosvásárhelyi Sportlíceum nyugalmazott kézilabdaedző 
tanára 

2017. január 27-én de. 9.30 órakor, életének 66. évében,
hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése január 31-én 14 órakor
lesz katolikus szertartás szerint a marosvásárhelyi római
katolikus sírkert felső kápolnájából. 
Akik ismerték és tisztelték, gondoljanak rá kegyelettel! 

Szerető családja: felesége, Klára, lányai, Orsolya és Emese,
vejei, Bálint és Isti, unokái, Lea, Ágoston, Dorka és Gergő,

testvére, Edit. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (1401-I)

Feltörték a szerb
hírügynökség 

internetes oldalát
Egy feltehetően koszovói
albán csoport vasárnap reg-
gel feltörte a Tanjug szerb
hírügynökség internetes ol-
dalát, így a honlapon a hírek
helyett rövid ideig a „Ko-
szovó Albánia” (része) fel-
irat, valamint az egykori
Koszovói Felszabadítási
Hadsereg (UCK) vörös ala-
pon kétfejű fekete sast áb-
rázoló címere és neve
szerepelt.

Az oldalon az is olvasható volt,
hogy a Tanjug honlapját a rootx_ko-
sovo nevű csapat hekkelte meg, és
még egy linket is közzétettek, amely a
csoport néhány órával korábban létre-
hozott Twitter-profiljára vezetett. Ezen
az oldalon kizárólag egy bejegyzés
volt, amely a szerb hírügynökség fel-
törésére vonatkozott. A fekete hátté-
ren még egy felirat szerepelt:
„jesuisRAMBO”, azaz „Én va-
gyok Rambo”.

Szerbia és Koszovó kapcsolata
az utóbbi hetekben a szokásosnál
is feszültebbé vált. Szerbia január
közepén előzetes egyeztetés nél-
kül vonatot indított Belgrádból a
szerbek lakta Észak-Koszovóba,
és a szerelvényt a szerb zászló
színei, valamint a „Koszovó Szer-
bia” (része) felirat díszítette. Pris-
tina azt is sérelmezi, hogy a
hónap elején szerb elfogatópa-
rancs alapján fogták el a francia
hatóságok Ramush Haradinaj volt
koszovói kormányfőt, Belgrád
pedig a politikus kiadatását kérte
Párizstól.



Szünetel 
a vízszolgáltatás 

Marosvásárhelyen
Az Aquaserv vállalat értesíti a fogyasztókat, hogy január

31-én 22 órától február 1-jén hajnali 4 óráig a vízszolgál-
tató rendszer javítási munkálatai miatt Marosvásárhelyen
szünetel az ivóvízszolgáltatás a következő zónákban: Gh.
Marinescu utca 9, 31, 33, 35. és 38. szám,  Tető, Kikelet,
Dr. Ciugudeanu, Ioan Dumitrache, Dimitrie Cantemir
u. 1 – 7. és 2 – 12. szám között, a Köcsög, Mihai Viteazu,
Argeş, Cserjés, Erdő u. 1 – 19. szám között, a Trébely
u. 1 – 14. szám között, a Vár sétányon, az Andrei Şa-
guna,  Régi Kórház, Cosmin, Hévízi, Avram Iancu 2-50.
és 1-53. szám között, N. Iorga, Bernády György tér,
Petre Popescu, Mihail Kogălniceanu, Fürdő, Borsos
Tamás,  Gh. Avramescu, Pádis, Zefir, Hargita, a Bolyai
Farkas u. 10. számtól a Şt. cel Mare utcával való keresz-
teződéséig, a Şt. cel Mare, a Köteles Sámuel, Márton
Áron, Művész utca, Egyesülés tér, a Grand hőközpont-
jában, a Győzelem tér 28-30. és 17-19. szám között, a
Görbe, Sportoló, Kertész utca 1, 1A, 2, 2A és 3. szám,
Forrás, Kút, Retyezát, Bíróság, Liszt Ferenc, Memoran-
dum, Fenyő utca 1 – 15. szám között, a Papiu Ilarian 1
– 9. és 2 – 10. szám között, a Kőrösi Csoma Sándor, Kol-
légium, Líceum, Krizantém utcában. 

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vízszolgáltatás
újraindítása után megtörténhet, hogy a csapokból rövid
ideig zavaros víz folyik a vezetékekben levő lerakódások
miatt. Javasoljuk, hogy amíg kitisztul, kizárólag háztartási
célokra használják a  vizet. A kényelmetlenségért elnézést
kérünk.

Megértésüket köszönjük.
Az Aquaserv Rt., Marosvásárhely 
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A Népújság   hirdetési irodájában 
felveszünk  APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

Már foglalható a 2017-es nyári vakáció!

Bulgária:  Albena
• Jelentős előfoglalási kedvezmények

• Új szállodák!
• Foglalás minimális előleg-befizetéssel!

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866.
(59259)

CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT keres gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a
0751-138-177-es telefonszámon vagy pedig önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre vá-
runk. (sz.)

ALKALMAZUNK főállásba TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET. Tel. 0742-964-797. (18494-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59308-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, kön-
nyebb 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 Ma-
gyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni
a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59309-I)

AUTÓMOSÓ KÁVÉZÓJÁBA RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk hosszú távra, magyar-román nyelv-
tudással. Tel. 0737-527-718. (18492-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz előnyös feltételekkel. Tel. 0744-692-873, 0747-048-464. (18480-
I)

FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

NYERGESVONTATÓRA gépjárművezetőt alkalmazunk. Tel: 0755-536-934. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Rendőrségi hírek
Szabálytalan előzés és ütközés

Január 26-án, csütörtökön 14.40 órakor Gödemes-
terházán két jármű ütközött frontálisan. Egy 61 éves
nő szabálytalanul próbált előzni egy kanyarban, áttért
a szemközti sávra és összeütközött az ellenkező irány-
ból jövő személygépkocsival, amelyet egy 51 éves
Bihar megyei gépkocsivezető vezetett. Az ütközés
nyomán másik két, szabályosan közlekedő jármű is
megrongálódott, melyek akkor érkeztek a helyszínre.
A balesetet okozó 61 éves gépkocsivezető enyhébb sé-
rüléseket szenvedett. Az ügyben vizsgálatot indítottak
– áll a rendőrség közleményében.
Gyalogosgázolás

Január 25-én 14.15 órakor Marosvásárhelyen az
1848. úton egy 58 éves férfi nem adta meg az elsőbb-

séget és gyalogátjárón gázolt el egy szabályosan át-
kelő gyalogost. A 34 éves áldozat enyhébb sérüléseket
szenvedett. 

Segesváron aznap 14.07 órakor a Mihai Viteazu ut-
cában egy Brassó megyei 48 éves gépkocsivezető gya-
logátjárón két gyalogost gázolt el. A 76 és 77 éves
áldozatok súlyos sérüléseket szenvedtek. 
Lejárt ideiglenes rendszámmal közlekedett

Múlt szerdán, Szászrégenben egy 20 éves gépko-
csivezetőt igazoltattak. Ekkor derült ki, hogy az ide-
iglenes rendszámra kiadott engedély már lejárt. A
közutakon be nem jegyzett járművel való közlekedés
bűntette miatt indítottak eljárást az ökröstói (Deleni)
illetőségű gépjárművezető ellen.



A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

csomagoló

Önéletrajzokat személyesen a cserefalvi gyárban (Stejeriş,
nr.115) lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro címre
küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as telefonszámon lehet.

Elvárásaink: 
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés
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