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Nem olcsó a mulatság

A határ a csillagos ég

Szörényi Levente
kapta a Kölcseyemlékplakettet

Szörényi Levente Kossuth- és Erkel
Ferenc-díjas zeneszerző, gitáros, énekes és szövegíró kapta idén a Kölcsey-emlékplakettet, a rangos
irodalmi-művészeti elismerést a magyar kultúra napjának alkalmából
adták át a szatmárcsekei református
templomban vasárnap.

____________3.
Újfajta környezetvédelmi szemlélet
meghonosítása

A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ tavaly három nemzetközi környezetvédelmi, oktató jellegű programban
vett részt, amelyek a klímaváltozás
káros hatásának a csökkentésére irányultak; ezeket idén is folytatják. Erről
tájékoztatta lapunkat dr. Hajdú Zoltán,
a civil szervezet vezetője.

____________4.
Boldog nemzetről
álmodott

Dr. Juhász András lelkipásztor elhunytának 25. évfordulóján bensőséges
megemlékezést tartottak a Szabadi Úti
Református Egyházközségben. A hívekkel zsúfolásig megtelt templom
egyik bizonyítéka annak, hogy a gyülekezet tisztelte és mindmáig elevenen
őrzi szerénységgel felvértezett emberi
nagyságának emlékét, azt a húsz
évet, amely alatt a helyi közösséget
szolgálta.

Minden egy helyen – talán ez volt a legnagyobb előnye a hét végén a marosvásárhelyi várban megtartott esküvői
kiállításnak, hiszen itt a boldogító igen
kimondására készülő párokat a teremdekorációtól a meghívók megtervezéséig, a menyasszonyi ruhától a
süteményesasztalig és a tűzijátékig
számos ajánlat várta.

Menyhárt Borbála

Ínycsiklandozó aprósütemények, édességek
sorakoztak a marosvásárhelyi Simó Barbara
asztalánál, a cukrászlabor tulajdonosától megtudtuk, manapság igen divatos az esküvőkön az
édességbár, azaz a mulatságon édességtől roskadozó asztallal kedveskednek az ifjú házasok
a vendégeknek. Költségvetésfüggő, hogy ki mit
választ, hiszen különlegesebbnél különlegesebb
süteményekkel meg lehet örvendeztetni a násznépet, ám a szokványostól eltérő természetesen
többe is kerül. Mint mondta, kétféle édességbár

Fotó: Nagy Tibor

szerepel a kínálatban, a fiatal pár dönti el, hogy
hagyományos sütemények vagy pedig francia
desszertekből álló ínyencségek, például a habcsókszerű pavlova mascarponekrémmel és gyümölccsel megbolondítva, vagy poharas, mousse
állagú desszertek, gyümölcspürék sorakozzanak
az asztalon. Simó Barbara hozzátette, a francia
desszertek magasabb árkategóriába tartoznak,
személyenként 16 lejnél kezdődnek az árak.
Persze tovább is lehet fokozni a kínálatot,
(Folytatás a 6. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

____________5.
Sikeres évet zárt
Dénes Attila

Nagyon sikeresnek tartja a tavalyi évet
a 14 éves makfalvi sakkozó, Dénes
Attila: sok versenyen vett részt, és
sokszor állhatott dobogóra. Nemcsak
a kitűzött célt tudta teljesíteni 2017ben, hanem egyéb eredményekkel is
büszkélkedhet, számos hazai és magyarországi versenyen ülhetett tábla
mellé, és két klubnál is leigazolt játékos.

____________7.

„Vérszívók”

Nagy csend van a fertőtlenítőszer-botrányt követően a romániai
egészségügyben, de megszokhattuk már, hogy a hetekig szalagcímben
szereplő korrupciós botrányok végkifejletét nagyon későn vagy soha
nem tudjuk meg. Pedig visszamenőleg sok olyan esetet fel lehetett
volna deríteni, amelyek a felületesen, a felhígított szerekkel végzett
fertőtlenítés miatt okoztak kellemetlenséget a megrendült egészségű,
kórházba utalt embereknek. Nemrégiben a magyar főváros közismert
egészségügyi intézményével kapcsolatosan röppent fel a hír, hogy betegek, ápolók, sőt hozzátartozóik is elkapták a rühességet. A kórház
tagadta, és néhány betegnél észlelt bőrgyulladást vallottak be, amelyek
felszámolására megtették a szükséges intézkedéseket.
Nem irigylem az érintett kórház dolgozóit és a betegeket sem, hiszen
a rühvel elkeseredett küzdelmet folytattam magam is, amikor közeli
hozzátartozóm élettársa, aki egy beavatkozáson esett át, magával
hozta a megyei sürgősségi kórház egyik elit klinikájáról, és napok alatt
mindketten megfertőződtek. Hetekbe telt, amíg sikerült azonosítani, és
megszabadítani őket a rühtől, ami a beteg lábadozását nagyban késleltette.
A rühatkával először vidéki pedagógus koromban találkoztam, de
előfordulása elenyésző volt a gyakori tetvességhez képest. Megtörtént,
hogy a speciális osztályokból tucatnyi gyermeket kellett az első iskolai
napon az orvosi rendelőbe küldeni, mert tele volt serkével a hajuk, és
társaik is hamar elkaphatták volna. Az évek során keresési ösztönöm
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 57 perckor,
lenyugszik
17 óra 10 perckor.
Az év 22. napja,
hátravan 343 nap.

Ma VINCE, ARTÚR,
holnap ZELMA, RAJMUND napja.

Újabb lépés a szászrégeni mozi ügyében

IDŐJÁRÁS

Havazás várható
Hőmérséklet:
max. 10C
min. -50C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

43, 9, 16, 36, 32 + 8
34, 6, 27, 39, 18, 23

47, 35, 17, 33, 23, 11

Megyei hírek

NOROC PLUS: 6 6 0 5 0 5
SUPER NOROC: 3 5 7 1 1 3
NOROC: 9 1 1 3 1 5 4

Jogi tanácsadás kedden

Ez alkalommal kivételesen kedden, január 23-án 16 órakor
tart jogi tanácsadást előfizetőinknek Molnár Loránd
ügyvéd szerkesztőségünk Marosvásárhely, Dózsa György
utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Kiállítják a Koncz-kódexet

A magyar kultúra napja alkalmából a Teleki–Bolyai-könyvtár január 23–26. között kiállítja legnagyobb kincsét, a hatodik magyar nyelvemléket rejtő Koncz-kódexet. Az
értékes dokumentum a könyvtár nagytermében lesz látható január 26-án 15 óráig.

Mezőgazdászok közgyűlése

A Maros Megyei Mezőgazdászok Egyesülete január 26án 10.30 órakor a Grand szálló kistermében tartja közgyűlését, melyre az egyesületi tagokat és szimpatizánsokat
egyaránt várja – áll a Dancu Vasile elnök és Mihály György
alelnök által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

Fonalképeket készítenek

A Női Akadémia január 22-én, ma 17.30–19.30 óra között
zajló Ügyes kezű nők kézműves-tevékenységén a fonalképek készítését sajátíthatják el a résztvevők. A foglalkozást
ezúttal
Kelemen
Zelma
vezeti.
A
kézműves-tevékenységekre a marosvásárhelyi MarMed
járóbeteg-rendelő előadótermében, a Corvin Mátyás tér
19. szám alatt kerül sor. A szervezők a résztvevőktől 5 lej
adományt elfogadnak, az összeget a tevékenységeken
használt alapanyagra és a Játéktárra fordítják. A Női Akadémia támogató körének tagjai számára a részvétel ingyenes. A támogatók között havonta három díjmentes
konzultációt sorsolnak ki Nagy Beáta dietetikushoz. Bővebb tájékoztatás a 0740-598-563-as, 0722-318-605-ös
telefonszámon kapható naponta 18–19 óra között.

Nincs mese! – nagy sikerű
Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat rendszeresen
színre viszi zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros
Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást
január 27-én és 28-án este 7 órától tekintheti meg a nagyérdemű. Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és
Szőllősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek még kaphatók a Maros Művészegyüttes (0746-540-292) és a Kultúrpalota (0265-261-420)
jegypénztárában.

Gruppen-Hecc-kabaré

A Gruppen-Hecc Társulat A(z) gender tragédiája című szilveszteri kabaré-előadása 22-én, ma este 7 órakor a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában,
24-én,
szerdán
ugyanebben az időpontban a nyárádszeredai művelődési
házban tekinthető meg. Írta: Molnár Tibor „Tajbi” és Nagy
István, előadják: Nagy István, Kárp György, Henn János,
Biluska Annamária, Somody Hajnal/Csíki Hajnal, Fodor Piroska. Rendező: Nagy István, zenei munkatárs: Nyágai
István, hang- és fénytechnika: Göllner Károly, producer:
Hompot Szilárd.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Egy lépéssel közelebb került a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal a főtéren levő volt Patria mozi épületének a felújításához. Az egykori mozivállalat lemondott az épületről,
amelyet átvett a polgármesteri hivatal. A sokáig gazdátlanul
álló ingatlan meglehetősen tönkrement. A helyi tanács javaslatára elkészült a 120 férőhelyes, korszerű moziterem
látványterve, majd a megvalósíthatósági tanulmány, az előterében büfét és más közszolgáltató egységeknek szánt helyiségeket is kialakítanának. A számítások szerint 1,6 millió
euróba (mintegy 50 millió lej) kerülne, és az országos be-

Fotó: Vajda György

ruházási alapból valósítanák meg. A javaslatot elfogadta az
országos alapkezelő, azonban a tervet át kell alakítani a legújabb tízvédelmi szabályoknak megfelelően, ami azt jelenti, hogy több kijáratot, különleges tűzvédelmi anyaggal
bevont bútorzatot és több automata tűzoltó berendezést
kell felszerelni. Márk Endre alpolgármestertől megtudtuk,
hogy jelenleg a terv átalakításán dolgoznak a szakemberek, ahogy ezzel elkészülnek, a polgármesteri hivatal továbbítja a dokumentációt az országos beruházási alaphoz.
(v.gy.)

Részegek, Radu Afrim rendezésében

Készülő premier a Nemzetiben

Negyedik alkalommal dolgozik a Tompa Miklós Társulat
színészeivel Radu Afrim. Az előző három együttműködésből született Az ördög próbája (2014), A nyugalom (2015)
és a Retromadár blokknak csapódik... (2016) című előadások után most Ivan Viripajev kortárs orosz író Részegek
című drámáját Kozma András fordításában állítja színpadra.
Fiatal lányok, modellek, friss házasok, középkorú házastársak, bankmenedzserek, fesztiváligazgatók, megcsalt férjek és feleségek, összesen tizennégy különböző rangú,
életkorú férfi és nő vall a Részegekben a világról, elveszett
értékeinkről. A mű szerzője az orosz új dráma mozgalom
folytatójaként, valamint az Oxigén művészeti mozgalom
elindítójaként egy teljesen új esztétikán alapuló színházi
nyelvvel kísérletezik: bár a minket körülvevő nyers valóságról beszél, visszalopja a költészetet a színházba.
Radu Afrim valós élethelyzeteket teremtve mondatja ki
a szereplőkkel a részegség különös állapotában bennük
megfogalmazódó dilemmákat: Ki az, aki nem fél a haláltól?

RENDEZVÉNYEK

Felolvasómaraton
a magyar kultúra napján

Január 22-én, ma 12–24 óra között a Studium Orvosi
Szakkönyvtárban (Marosvásárhely, Gen. Gheorghe Avramescu utca 11. szám) a magyar kultúra napja alkalmából szervezett kulturális hét zárómozzanataként 12
órás felolvasómaratonra kerül sor, amelyen a marosvásárhelyi magyar szerzők és az évfordulós magyar szerzők műveiből lehet felolvasni. A résztvevők a teljes
román irodalom magyarra fordított alkotásaiból is válogathatnak.

Újabb jegyeskurzus
Marosvásárhelyen

A Katolikus Családpasztorációs Iroda szervezésében
február 6-án, kedden újabb jegyeskurzus indul Maros-

Mit jelent az istenhit, az emberi hűség és szeretet ma, amikor a mindennapi tapasztalat nem a transzcendencia megélése, hanem a megélés utáni sóvárgás? Hogyan kell
hazugság nélkül élni?
Hogy mit válaszolunk, az nyilván rajtunk áll.
Ivan Viripajev Részegek című drámájának próbái már intenzíven zajlanak. Az évad repertoárjában eredetileg Meglepetés-előadás 4. címmel hirdetett produkció bemutatója
márciusban lesz a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében.
A szereposztás tagjai: Kádár Noémi, Korpos András,
Nagy Dorottya, Bokor Barna, Kovács Botond, B. Fülöp Erzsébet, Galló Ernő, Berekméri Katalin, László Csaba, Moldován Orsolya, P. Béres Ildikó, Kádár L. Gellért, Bartha
László Zsolt, Varga Balázs.
Rendező: Radu Afrim; díszlet: Bartha József; jelmez:
Moldován Orsolya; zenei adaptáció: Boros Csaba; zenekar:
Kásler Magdi – ének, Kostyák Márton – nagybőgő; rendezőasszisztens, dramaturg: Szabó Réka.
vásárhelyen. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség
a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a
szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A
kurzus nyolc hétig tart, és április 3-án ér véget. A találkozók kedd esténként vannak 19–21 óra között. Lelkész, orvos, pszichológus szakemberek és keresztény
házaspárok a meghívottak. Az együttlétek formája interaktív, nemcsak előadások meghallgatásából áll,
hanem beszélgetésekből, csoportmunkából is. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik a 2018-as év folyamán házasodnának, de jelentkezhetnek olyan párok is,
akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat. A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és
Adél. Jelentkezni február 5-ig lehet Szénégető Istvánnál: szenegetoi@gmail.com, 0743-138-784, vagy a Sófalvi
házaspárnál:
adelasofalvi@yahoo.com,
0744-799-055.
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Tüntetés Bukarestben és vidéken

Az igazságszolgáltatás függetlenségének védelmé- akiknél fegyverként használható tárgyakat találtak, előállítotben, a bírói hatalom politikai befolyás alá helyezése tak.
Miután sikerült elfoglalniuk az úttestet, lenyugodtak a keellen kezdődött ellenzéki tüntetés szombat délután
délyek, a tüntetők a parlament épülete elé vonultak, mire odaBukarestben és Románia más városaiban.

A korábbi kormányellenes demonstrációktól eltérően nem
a kormány székháza előtt, hanem az 1989-1990-es kommunistaellenes megmozdulások történelmi helyszínén, az Egyetem téren gyülekeztek a bukaresti tüntetők.
A téren több ezren gyűltek össze, megbénítva a járműforgalmat a belvárosban. A tüntetők „Mindenki az igazságszolgáltatásért” feliratú táblákkal érkeztek, a tér „Igazságot, nem
korrupciót”, „PSD a vörös pestis” skandálásoktól volt hangos.
Az úttest elfoglalását megelőzően kisebb dulakodás alakult
ki a tüntetők és az őket a járdán tartani próbáló csendőrök között. Lökdösődés volt az aluljáróban is, ahonnan a rendfenntartók egy ideig nem akarták a felszínre engedni a metróval
érkezőket. A csendőrség több rendbontót, illetve olyanokat,

A magyar kultúra napja

értek, létszámuk a sűrű havazás ellenére több tízezerre
duzzadt. A résztvevők itt, „Tolvajok, tolvajok” skandálással
fejezték ki megvetésüket a politikusok iránt, majd telefonjaik
fényét egyszerre felgyújtva jelezték, hogy éberségük nem lankad, továbbra is figyelik a hatalmon lévők minden mozdulatát.
A bukaresti tüntetők kilenc óra után rendbontás nélkül elkezdtek szétszéledni.
A vidéki tüntetők kisebb-nagyobb csoportjai már szombat
déltől kezdődően megérkeztek a fővárosba, ahol – a pályaudvaron és buszállomásokon – bukaresti szervezők lelkes fogadtatásban részesítették őket. Már délelőtt megérkezett
Bukarestbe az a kolozsvári, Remény menete elnevezésű csoport, amely január 10-én kezdte meg zarándoklatát, és gyalog
tette meg a Bukarestbe vezető 450 kilométeres utat. (MTI)

Szörényi Levente kapta a Kölcsey-emlékplakettet

Szörényi Levente Kossuth- és
Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, gitáros, énekes és szövegíró kapta
idén a Kölcsey-emlékplakettet, a
rangos irodalmi-művészeti elismerést a magyar kultúra napjának alkalmából adták át a
szatmárcsekei református templomban vasárnap.

Jánosi Zoltán, a díjat alapító Kölcsey
Társaság elnöke laudációjában elmondta, míg Bartók Béla a hangversenytermekbe és Kodály Zoltán az iskolákba,
addig Szörényi Levente a beat és a rockzene segítségével vezette vissza a népdalt a helyét és a küldetését kereső, de
folytonosan torz eszméktől és politikai
akaratoktól manipulált ifjúság szívébe.

Szörényi Levente 1945. április 26-án született az ausztriai Gmundenben. A fiatal
korában jó gitárosnak tartott Szörényi zenei pályafutása 1962-ben kezdődött, amikor több év iskolai zenélés után testvérével, Szörényi Szabolccsal együtt alakított
Mediterrán nevű zenekarukkal az 1962-es országos Ki mit tud?-on az elődöntőig
jutottak.
Szörényi 1963-64-ben a Balassa, 1965-től 1973-ig az Illés együttes tagja volt,
ekkortól dolgozik együtt Bródy János zenésszel. 1965-ben a Magyar Rádió amatőr
vetélkedőjén első díjat nyertek, az 1966-os Táncdalfesztiválon pedig a Még fáj minden csók című daluk második helyezést ért el.
Az 1968-as Táncdalfesztiválon az Amikor én még kissrác voltam című dalukkal
első helyen végeztek, a fődíjon kívül még öt díjat kaptak. Az 1971-es Táncdalfesztiválon is indultak, és második helyezettek lettek az Elvonult a vihar című dalukkal.
A zenész 1974-1984 között a Fonográf együttes alapító tagja, zeneszerzője és
énekese volt, 1973-ban tagja volt a Bródy János által létrehozott KITT-egyletnek,
amely az Illés zenekarból, Koncz Zsuzsából és a Tolcsvayék és a Trióból állt. Számos sikeres rockopera és színpadi mű szerzője, közülük a legsikeresebb az István,
a király, amelyet 1983-ban mutattak be a városligeti Királydombon. Mindezek mellett több tucat élvonalbeli előadó és zenekar lemezein működött közre zenei rendezőként, hangmérnökként, illetve hangszeres előadóként, de több nagy magyar költő
verséhez szerzett zenét, valamint bemutatkozott filmek zeneszerzőjeként is.
Számtalan előadónak írt dalokat, pályafutása elején leginkább az Illésnek és a
Fonográfnak. Sikeres borász, tulajdonosa egy régészeti alapítványnak, íróként több
kötete jelent meg.

„Együtteseinek dalaival a kor milliókat megérintő zenei irányzataiban úgy
szólaltatta meg a népdal hagyományát,
hogy az egyszerre fejezett ki szabadságvágyat, lázadást és hívta fel az ifjúságot
az új zenei formákkal új életprogramok
keresésére is” – fogalmazott Jánosi Zoltán. Szavai szerint Szörényi zenéje az új
önértelmezés esélyét kínálta fel a fiatal
Magyarországnak, később rockoperái és
rockballadái, illetve más munkái pedig
már a rendszerváltozást készítették elő.
A társaság elnöke a közönség vastapsától kísérve adta át a Melocco Miklós
szobrászművész által készített plakettet
a 72 éves előadóművésznek.
„Néha furcsa hangulatban az utcát
járom egymagamban” – idézett beszédében az Illés együttes Az utcán című szerzeményéből Szörényi Levente. Mint
mondta, ennek a kis „ösztönös” dalnak a
váratlan közönségsikere csábította olyan
zenei tájakra, ahol „a magyar lélek nosztalgiával fordul ősi múltja felé”.
Az István, a király című rockoperára
kitérve azt mondta, ez a mű életben tartotta a generációkon átívelő reményt egy
olyan Magyarország felépítésére, amelyben az „istváni magyar” nem törekszik a
„koppányi magyar” megsemmisítésére.
Az 1995-ben alapított Kölcsey-díjat a
magyar művésztársadalom azon képviselői kaphatják meg, akik életművükkel
hozzájárultak a hazai és az egyetemes
kultúra gazdagításához. (MTI)

Fotó: MTI

Ország – világ
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Belső vizsgálatot indított
a csendőrség

Belső vizsgálatot rendelt el a csendőrség a szombati
demonstráción készült videofelvétel kapcsán, amelynek tanúsága szerint az egyik csendőr ököllel ütötte
a tüntetőket. A fővárosi csendőrség vasárnapi közleménye rámutat, azonosították az érintett csendőrt,
és belső vizsgálatot indítottak az ügyben. Többek között azt akarják kideríteni, milyen előzményei voltak
a felvételen is látható gesztusának, hogy teljes képet
kapjanak a történtekről. A közlemény arra is rámutat,
hogy a metróaluljáró bizonyos kijáratainál azért zárták el az utat, hogy elkerüljék a tolongást, a demonstráció helyszínéül szolgáló Egyetem téren ugyanis
nagy volt a tömeg, csak ellenőrzötten engedhették be
a tüntetőket a térre. (Agerpres)

Káosz az adóhivataloknál

A szenátus gazdasági bizottsága elé hívta annak elnöke, Daniel Zamfir liberális párti honatya Ionuţ Mişa
pénzügyminisztert és az adóhatóság (ANAF) elnökét,
Mirela Călugăreanut. A pénzügyminisztertől azt kérik
számon, hogy magyarázza el a 2017/116-os sürgősségi kormányrendelet értelmét, amely gyakorlatilag
megsemmisíti a prevenciós törvény jótékony hatásait. A rendelet ugyanis egy prémiumalap létrehozását írja elő, és ezzel arra bátorítja az ANAF ellenőreit,
hogy minél több büntetést rójanak ki a gazdasági
szereplőkre, ezzel pedig éppen a prevenciós törvény
jótékony hatásait semmisíti meg – érvel Zamfir. Az
ANAF vezetőjének azt kell elmagyaráznia a szenátus
gazdasági bizottsága előtt, hogy miként kell alkalmazni a 600-as típusnyomtatványt, ugyanis leírhatatlan káosz keletkezett az adóhivataloknál, és a
káoszon felül az emberek még idézéseket is kaptak,
amelyben arról értesülnek, hogy 2012-ig visszamenőleg ki kell fizetniük az egészségbiztosításaikat.

Önként távozott egy miniszter

Lemondott pénteken tisztségéről Marius Nica európai
alapokért felelős tárca nélküli miniszter – tájékoztat a
minisztérium közleménye. A dokumentum szerint
három hónapos mandátuma alatt a miniszter négymilliárd euró értékben írt alá finanszírozási szerződéseket. Ebben az időszakban 2,3 milliárd euró értékű
pályázatot hirdettek meg, és további 2,4 milliárd eurót
a következő három hónapban hirdetnek meg. A lemondás január 22-től érvényes, hogy ne befolyásolja
kedvezőtlenül az Európai Bizottság közelgő látogatását – áll még a közleményben.

Jeges hagyomány

Az orosz ortodox vízkereszti hagyományoknak megfelelően megmártózott a jeges vízben Jon Huntsman
amerikai nagykövet vasárnap a Moszkva környéki ÚjJeruzsálem kolostornál. Huntsman az Isztra folyóban
vett jeges fürdő után kijelentette, hogy „új és felejthetetlen élményt szerzett”. Az amerikai misszióvezető
a RIA Novosztyi hírügynökség szerint úgy vélekedett,
hogy egymás hagyományainak megismerése hozzájárul az emberek közötti kapcsolatok fejlődéséhez.
Vlagyimir Putyin elnök pénteken a Szeliger-tó jeges
vizében, a Nyilo-Sztolbenszkij kolostornál, a Tver megyében található Szvetlica településen mártózott
meg.

„Vérszívók”

(Folytatás az 1. oldalról)
annyira kifinomult, hogy a padok között sétálva már
messziről észrevettem a sötét hajszálakhoz tapadó serkét. Csak a véletlen szerencsének köszönhetően nem vittem haza a tetvekből a családomnak is. Aki azt hinné,
hogy a három évtizeddel ezelőtti élményeim ma már feledésbe merültek, téved, országos szinten egy-egy megyében a 2017-es tanévkezdéskor száz, kétszáz tetves
gyermeket találnak. Megyénkben 180 esetet fedeztek fel,
109-et vidéki iskolákban, a többit a megye városaiban.
Gyógyszerész ismerősöm, aki egy vidéki kisváros patikájában dolgozik, a napi munka során „beszerzett”
bolhák hatástalanításában tett szert rendkívül gyors
módszerekre. Mint kiderült, ebből ered túlzásba vitt pedantériája is, ami az ágynemű, fehérnemű, pizsama hetente többszöri kimosásában nyilvánul meg.
A vérszívó rovarok ismerete a brit fővárosba tett látogatásunk során bővült. A szokatlanul meleg időben a
London belvárosának hangulatos terén levő szállodában éjjelre kinyitottuk az ablakot. Emiatt a szúnyogoknak tulajdonítottuk a takaró alól kilátszó testrészeinken
megjelent csípéseket, amelyek hazautazásunk napjára
szépen kiteltek, és maró viszketéssel jelezték, hogy másról van szó. Formájukból hosszas vizsgálódás után
orvos útitársunk állapította meg, hogy feltehetően ágyi
poloskák látogattak meg, és kétséges volt, hogy bőröndjeink korcában a londoni élményekkel együtt nem viszünk-e magunkkal néhány poloskát, ezért drasztikus
óvintézkedések után léptünk be a lakásba. Ily módon az
állatvilág vérszívóitól sikerült megszabadulni. Manapság viszont azoktól, akik onnan fentről találnak ki elképzelhetetlennek hitt módszereket, hogy a keservesen
összekapart pénzünket leszívják, a jelek szerint a fokozott higiéné sem fog megmenteni.
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Tulajdonosváltás bejegyzése a gépjármű-nyilvántartó hivatalnál

A jármű eladója is megteheti

Eladtam a gépkocsimat, átírtuk, ennek ellenére útadómatrica nélküli közlekedésért,
sebességhatár-túllépésért,
más jellegű közúti vétségekért érkeznek bírságok a címemre. Mitévő legyek? –
teszik fel egyre többen a kérdést. A közösségi oldalakon a
hasonló felvetésekre sokféle
tanács érkezik, melyek egy
része azonban nem bizonyul
hasznos gyakorlati megoldásnak.

Szer Pálosy Piroska
Gépjármű-adásvétel alkalmával a
gépkocsi tulajdonosváltása nyomán
az új tulajdonos adatait bevezetik az
Országos gépjármű-nyilvántartási
és hajtási jogosítványok jegyzékébe, akárcsak az előző tulajdonos
minőségének megszűnését. Ennek
érdekében az új tulajdonosnak kötelessége 90 napon belül a tulajdobejegyeztetni
a
nosváltást
gépjármű-nyilvántartási hivatalban.
A múlt év szeptemberétől érvényben lévő 2017. évi 14-es
számú sürgősségi kormányrendelet
értelmében az adóhivatal, amely a
régi tulajdonos adónyilvántartásából törli a járművet, az információ-

csere révén öt munkanapon belül
kell tájékoztassa a gépjármű-nyilvántartó hivatalt, mely a maga
során 30 nap alatt be kell jegyezze
a tulajdonosváltást az országos
adatbázisba. A gépjármű-bejegyzési
hivatal feladata pedig az érdekelt
hivataloknak elküldeni az új tulajdonos adatait.
Abban az esetben, ha az új gépjármű-tulajdonos nem kéri a tulajdonosváltás bejegyzését az előírt 90
napig, a jármű forgalomba való bejegyzése felfüggeszthető, mindaddig, míg az új tulajdonos adatai
bekerülnek az adatbázisba. Abban
az esetben, ha rövid idő alatt több
tulajdonost cserél egy jármű, a tulajdonosváltás bejegyzésének kilencvennapos határidejét az első
adásvételtől számítják.
– Milyen megoldás a kézenfekvő
olyan esetekben, amikor az új tulajdonos nem jelentkezik a gépjárműbejegyzési
hivatalnál
a
tulajdonos-váltás bejegyzése végett? – kérdeztük a Maros Megyei
Gépjármű-bejegyzési és Hajtási Jogosítványok Közhivatalának vezetőjét, Ioan Gheorghe Băcilă
rendőr-főfelügyelőt.
Amint a Kossuth/Călăraşilor utcában működő hivatal főfelügyelője

elmondta, néhány hónapja érvényben van egy olyan rendelkezés,
amely a hasonló esetek megszüntetését célozza.
Ha egy gépkocsi-adásvétel nyomán a vásárló nem jegyezteti be
saját nevére a gépkocsi-bejegyzési
hivatalnál az általa megvásárolt

járművet, az eladónak lehetősége
van cselekedni.
Amennyiben az adásvételtől eltelt harminc napon belül a vásárló
nem íratta át saját nevére a járművet, a régi tulajdonos kérvényezheti
a
gépjármű-bejegyzési
hivatalnál azt.
Ennek érdekében a kérvényhez
mellékelni kell a gépjármű adásvételi szerződésének a másolatát és a
személyazonossági igazolvány
másolatát. A gépjármű-bejegyzési

hivatal az országos adatbázisban
bejegyzi a tulajdonoscserét, és
bármilyen közúti ellenőrzésnél
látható a gépjármű aktuális tulajdonosa még akkor is, ha az iratokban más személy neve
szerepel.
Ezáltal elkerülhető, hogy érvényes útadómatrica nélkül való közlekedésért vagy egyéb közúti
bírságokért a régi tulajdonos nevére
küldjék ki a pénzbüntetésről szóló
értesítést.

Fotó: Nagy Tibor

A klímaváltozás jegyében

Újfajta környezetvédelmi szemlélet meghonosítása

A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ tavaly három nemzetközi
környezetvédelmi, oktató jellegű
programban vett részt, amelyek a klímaváltozás káros hatásának a csökkentésére irányultak; ezeket idén is
folytatják. Erről tájékoztatta lapunkat
dr. Hajdú Zoltán, a civil szervezet vezetője.

Vajda György

– A tavaly beindított három nagy nemzetközi projekt közül kettőt az Európai Unió
Erasmus programja támogat. Az első rendezvény, amelyet a Zöld Vállalkozások Európában (Green Entrepreneurship Europe – GEE)
elnezésű nemzetközi program alapján szerveztünk, január 17-én, szerdán délelőtt a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai
Líceumban volt. A programban öt ország,
Románia, Bulgária, Lettország, Spanyolország és az Egyesült Királyság egy-egy környezetvédő szervezete vesz részt, hogy
környezetvédelmi alternatív tananyagot dolgozzanak ki a partneriskolákkal közösen,
amit az oktatási folyamatban használhatnak.
Ennek alapján a fiatalokat rávezetik arra,
hogy környezetkímélő vállalkozásokat találjanak ki és működtessenek. A koncepció szerint az üzleti tervezés előtt olyan
nyersanyagok használatát, feldolgozását kell
célozni, amelyek minél nagyobb arányban újrahasznosíthatók, és így jelentős részük viszszakerül a természetbe. A nemzetközi csapat
eddigi munkája során összeállított már egy
előzetes tananyagot, amit ősztől három partneriskolában kipróbálnak, majd a pedagógusok visszajelzései alapján kiegészítenek. A
marosvásárhelyi Pedagógiai Líceumban
Hajdu Erzsébet, Vulkán Zita, Csíki Huba és
Kommer Erika pedagógusok vezetésével a tizedikesek az előzetes tananyag harmadik modulja alapján egy világkávézó működtetését
vázolták fel. A foglalkozást Molnár Judith, a
gyergyószentmiklósi ARBOR vállalkozók
szövetségének vezetője irányította, Ferenczi
György, az Easy Rider cég képviselője egy
vállalkozás beindításáról, nehézségeiről és
kihívásairól beszélt a fiatalokkal. A diákok a
foglalkozáson érdekes, innovatív megoldásokkal álltak elő. Nagy Botond, a Fókusz
Öko Központ projektasszisztense elmondta,
a rendhagyó foglalkozáson, a fenntartható
fejlődés alapelveit figyelembe véve, sikerült

meghozni a fiatalok vállalkozói kedvét, az újszerű oktatási módszer segítségével tudatosulhat bennük az újfajta szemlélet fontossága.
A pedagógiai líceum mellett a projektbe a
nyárádgálfalvi és a nyárádszeredai általános
iskolákat is bevonjuk. Az a cél, hogy a kidolgozott, és a visszajelzések alapján tökéletesített oktatási programot megosztjuk a
programban részt vevő partnerekkel. 2018ban beindul a GEE learning weboldal, a következő lépésként mintegy 100 tanárt vonunk
be a programba, akiknek két konferenciát
szervezünk – mondta Hajdú Zoltán, majd
hozzátette, szeretnék az idén renoválni a gálfalvi polgármesteri hivatal támogatásával a
kisadorjáni környezetvédelmi információs és
oktatási központot, ahol az oktatási programok kínálatát is bővítenék.
Az idén is folytatják a klímaszövetséggel
elindított programot
– Ma már nem elég beszélni a klímaváltozásról, hiszen tapasztalhatjuk, hogy világszinten milyen szélsőséges az időjárás. Ezért
arra kell törekednünk, hogy csökkentsük a
káros emberi tevékenységeket, amelyek a jelenséget felgyorsítják. A kisközösségek szintjén is tennünk kell valamit. Mivel

bizonyítottan a városokban a legnagyobb a
klímaváltozást elősegítő szén-dioxid-kibocsátás, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően olyan programokat kell kidolgozni,
amelyek csökkentik a kipufogógáz-kibocsátást, hatékonyabbá teszik a fűtést, a közvilágítást. A klímaváltozás nem elmélet, hanem
tény, amihez alkalmazkodni kell. Legfontosabb viszonyulásunk a klímaváltozáshoz a reziliencia. (Sz. m.: a reziliencia általános
értelemben rugalmas ellenállási képesség,
azaz valamely rendszernek – legyen az egy
egyén, egy szervezet, egy ökoszisztéma vagy
éppen egy anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy erőteljes, meg-megújuló, vagy
akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen
adaptálódjék.) A légszennyezés mellett térségünkben is érezhetően emelkedik a hőmérséklet a nyári hónapokban, egyre kevesebb az
ivóvíz. A Fókusz Öko Központ létrejöttétől
igen nagy hangsúlyt fektet a vízgazdálkodásra, a víz ökológiai rendszerének a megőrzésére a Nyárád mentén, de nem csak, hiszen
az általunk kidolgozott elméleti és gyakorlati
példákat máshol is lehet alkalmazni. Ezért a
klímaszövetséggel elindított programban is
partnereinkkel közösen, az önkormányzatok-

Fotó: Fókusz Öko Központ

kal együttműködve igyekszünk olyan gyakorlati javaslatokat nyújtani, amelyeket megvalósítva csökkenthetők a klímaváltozást
előidéző káros hatások. Több, erre vonatkozó
tájékoztató anyagot készítettünk, szakértői
véleményezést vállalunk. Tavaly meghívtak
Gyergyószentmiklósra, ahol kikérték a véleményünket a fenntartható városrendezési terv
előkészítésében – mondta dr. Hajdú Zoltán.
– Ehhez kapcsolódik a vidéki életterekről
készülő kiadványunk is, amit az idén adunk
ki. Alapos felmérés készült arról, hogy miért
értékes az erdélyi táj, mit kell tennünk azért,
hogy megőrizzük, és milyen jövőt lehet elképzelni, figyelembe véve a gazdasági fejlődés követelményeit. A program első
lépéseként 2017-ben Életterek a jövőből címmel fotókiállítást nyitottunk meg a marosvásárhelyi Bernády Házban. A felhívásra
készített fotók teret adtak az alkotók fantáziájának, hogy illusztrálják, hogyan képzelik el
ezt a kérdést. A tárlat anyagát az idén több
helyszínen is kiállítjuk. A vízgazdálkodással
kapcsolatosan két dokumentumfilm készült a
Pentaton stúdióval közösen. Az egyik, amelyet korábban bemutattak, Akiket a csillagok
vezetnek címmel újfajta megközelítésben taglalja a fenntartható fejlődés elveit. A film anynyira
megtetszett
a
németországi
partnereknek, hogy bemutatták a müncheni
városnapokon is, de láthatták Lisszabonban
az európai klímaszövetség találkozóján, és
igen nagy sikert aratott a máramarosi ökorövidfilm-fesztiválon. Ezért is egy újabb, hasonló témájú film elkészítését finanszírozták.
A forgatás a tavaly ért véget, és volt egy ősbemutató a marosvásárhelyi Bernády Házban. A víz titkai című film olyan helyekre
kalauzolja el az érdeklődőket, ahol a víz felhasználásával, a vízgazdálkodással kapcsolatban gondok vannak, rávezeti a nézőt arra,
hogy gondolja át viszonyulását e kérdéshez.
Mindkét film CD-lemezen megtalálható a
Fókusz irodájában, de a Youtoube-on is népszerűsítik, ugyanakkor szívesen levetítik iskolákban is, ahol a téma kapcsán
beszélgetésre, vitára is sor kerülhet a fiatalokkal. Ugyanakkor remélik, hogy az idén a
felújított kisadorjáni környezetvédelmi tájékoztató és oktató központban is minél több
diáknak szervezhetnek programot, mert az
új nemzedéknek kell megkeresnie a megoldást arra, hogy miként alkalmazkodnak a
klímaváltozás miatt megváltozott környezethez.
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Dr. Juhász András lelkipásztorra emlékeztek

Boldog nemzetről álmodott

Dr. Juhász András lelkipásztor
elhunytának 25. évfordulóján
bensőséges megemlékezést
tartottak a Szabadi Úti Református Egyházközségben. A
hívekkel zsúfolásig megtelt
templom egyik bizonyítéka
annak, hogy a gyülekezet
tisztelte és mindmáig elevenen őrzi szerénységgel felvértezett emberi nagyságának
emlékét, azt a húsz évet,
amely alatt a helyi közösséget
szolgálta.

Szer Pálosy Piroska

Az 1993. január 5-én, 51 éves
korában elhunyt és 13-án örök nyugalomra helyezett dr. Juhász András
a Szabadi Úti Református Egyházközség lelkipásztora, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese, a
Kolozsvári Protestáns Teológia
doktora, az egyesült államokbeli
princetoni teológia magisztere volt.
A múlt vasárnapi megemlékezésen
a népes gyülekezet mellett jelen
voltak az elhunyt rokonai, barátai,
az egykori lelkipásztor özvegye és
két gyermeke családjukkal. A házigazda szerepét betöltő Bárócz Huba
lelkipásztor az igehirdetést bevezető szolgálatot tartotta, azt követően dr. Juhász Tamás teológiai
professzor áhítatát és megemlékezését hallgathatták a jelenlévők.
„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, boldog az a nép, amelyet
örökségül választott” – kezdte igehirdetését, melynek alapigéjét a
Zsolt. 33,12 szolgáltatta. Elérzékenyülve szólította meg az elhunyt fivére öt unokáját, akiket arra intett,
őrizzék és vigyék tovább a nagyapa

örökségét. Ugyanakkor szólt mindazokhoz, akik nem, vagy alig ismerték a huszonöt évvel ezelőtt
váratlanul eltávozott lelkipásztort.
„Erdélyi magyar egyházi főember
volt, aki tesz és tett azért, hogy népünk boldog nemzet legyen, aki fölemelt fővel várta Krisztusát és
bizonyos volt Isten védelme felől,
ezzel a bizonyossággal élt és ezzel
halt meg. Annak idején nemcsak
megrendítő látvány volt az a sok
ezer vásárhelyi magyar ember, aki
a Szabadi úti templomból a református temetőbe kísérte koporsóját,
hanem máig tartó vigasztalást jelent
a család és a gyülekezet számára” –
hangzott el dr. Juhász Tamás múltidézésében.
Kilyén Ilka színművésznő Reményik Sándor Köszönöm, Uram…
című költeményével, a mély átéléssel átitatott előadásmódjával csalt
könnyeket a hívek szemébe. Köszönöm, Uram, hogy tiszta a szemem,/
S látom ragyogni arcodat… Ha elmegyek, Uram, mindent megköszönök,/… Köszönöm, melyben
eljössz: a Percet,/ S mit letűznek
fölém: a Keresztet. A művésznő kifejezte háláját, hogy megismerhette
dr. Juhász Andrást, aki lehetőséget
biztosított számára a mezőségi szórványtelepüléseken való szolgálatára
az Ágrólszakadt madár című előadóestjével, amire maradandó élményként emlékezik. Köszönetét
fejezte ki azoknak is, akik nem feledkeztek meg arról, hogy huszonöt
évvel ezelőtt Reményik költeményével búcsúztatta az egykori lelkipásztort, és úgy érezték, ezen a
napon sem hiányozhat szolgálata. A
művészi műsor keretében fellépett
az egyházközség Egyetértés és Sze-

retet kórusa, a megemlékező istentiszteletet az Anima ifjúsági zenekar
zárta.
„Két lábon járó enciklopédia…”
A megemlékezést Barta Csaba
vallástanár kezdeményezte, az ötletet Bárócz Huba lelkipásztor és felesége támogatták, akárcsak az
egykori baráti kapcsolatot is ápoló
presbiterek, többek között Molnár
Endre, illetve Csepán Géza és családja. Molnár Endre egykori presbiter az elhunyt lelkész emberi
nagyságát és feleségével együtt tanúsított szociális érzékenységüket,
segítőkészségüket emelte ki, ugyanakkor felemlítette a küzdelmes
templomjavítás és -bővítés éveit, illetve azokat a testvérgyülekezeti
kapcsolatokat, amelyeket az évek
során kialakított és amelyek mindmáig fennmaradtak. Jó humorú,

közvetlen lelkész-esperes volt, akit
bármennyire csalogattak nyugatra,
maradt, mint mondta: „itt kell tenni
a magyarságért.” A dr. Juhász Andrásról elnevezett gyülekezeti központban tartott szeretetvendégség
keretében folytatott emlékezésében
az egykori presbiter az alázat mellett felemlegette a lelkipásztor sokirányú műveltségét és rendkívüli
tájékozottságát is, mint mondta: „Juhász András tiszteletes úr valósággal
két lábon járó enciklopédia volt. Akkoriban nem volt annyi lehetőség tájékozódni, de ő bármilyen fogalmat,
idegen kifejezést azonnal megmagyarázott.” Talán nem véletlen az
sem, hogy a gyülekezetet rendkívüli
módon sikerült összetartania, a fiatalság számára pedig példaképpé
vált. Ezzel is magyarázható, hogy az
akkori ifisek közül nyolc vagy tíz
fiatal választotta a lelkészi pályát.
Jó erdélyi papné…
A megemlékező istentiszteletet
követően dr. Juhász Andrásné szül.
Molnár Annamáriát, a fiatalabbak
Anikó nénijét a múltról faggattam,
arról, hogy a diktatúra kemény éveiben, amikor a nélkülözést is megélték, nem bánta-e meg azt, hogy
feladta a budapesti életét, az egyetem utolsó évét is azért, hogy erdélyi tiszteletes asszonnyá váljék. Az
özvegy múltidézésében felelevenítette az 1969-es leánykérést, amikor
a következő mondat hangzott el elsőként: „Nem akarsz Erdélyben jó
papné lenni?…” Amint a lelkész
özvegye kifejtette, egyetlen percig
sem érzett megbánást az erdélyi
magyarsággal való sorsvállalásáért,
akkor sem, amikor az alapvető élelmiszerekért való sorban állást, az
áram- és gázmegvonásokat kellett
megtapasztalnia. 1970-ben esküd-

Kivitelezőt keresnek, aki minél
előbb hozzálátna a bözödújfalusi
Összetartozás templomának az alapozási munkálataihoz. Az eddigi
adományokból összegyűlt összeg
már elegendő ahhoz, hogy kora tavasszal nekifogjanak a 32 acélcölöpre tervezett alap elhelyezéséhez.
Az idő eléggé sürgeti a munkálatok
elkezdését, ugyanis a tó vizének a
szintje egyre nő.

Menyhárt Borbála

Az új templom látványterve

tek – és a magyar főváros forgatagából egy mezőségi kis faluba, Detrehemtelepre (Tordától 19 km-re)
vitte őt élete párja, aki ott összesen
tíz évig szolgált – és 22 évig éltek
boldog házasságban. Közös életük
a mezőségi szórványban kezdődött,
ahol kezdetben számára hiányzott a
pesti forgatag, mint mesélte, napok
teltek el, míg egy traktor végighaladt a falun. Férje 1974-ben kapott
kinevezést a Szabadi úti egyházközségbe, ahol haláláig – közel
húsz évet szolgált –, a diktatúra legnehezebb éveiben. Elégtételt jelentett számukra az egyre szűkebbnek
bizonyuló templom, amelynek bővítését nem lehetett hanyagolni,
mivel a vasárnapi istentiszteleteken
versengtek az ülőhelyekért. Juhász
András mozgósítására a közmunkákra felekezetre való tekintet nélkül jelentkeztek annyira sokan,
hogy egy idő után be kellett osztani,
mert a szükségesnél jóval többen
ajánlották fel segítségüket. A nagy
népszerűségnek örvendő lelkész
nem kerülhette el a titkosszolgálat
figyelmét sem, nem véletlen, hogy
a doktori cím megszerzése érdekében tervezett egyesült államokbeli
utazását a kérvényezéstől számított
hat év elteltével engedélyezték. Az
özvegyet a férj és családapa korai
távozása sem késztette az ország elhagyására, annak ellenére, hogy
három magyar állampolgár maradt
támasz nélkül. A magyar állampolgárságú özvegynek az ország uniós
csatlakozásáig önmaga és gyermekei számára évente kérelmeznie és
fizetnie kellett az itt-tartózkodási
engedélyek meghosszabbítását.
Ennek ellenére a gyülekezet szeretete és tisztelete, férje emléke helyben maradásra ösztönözte.

Elkezdenék a bözödújfalusi templom alapozási munkálatait

Kivitelezőt keresnek

Bár az elmúlt év végén a beruházáshoz
szükséges 250 ezer eurónak mintegy 12
százaléka állt a rendelkezésre, az új évben
jelentős előrelépés történt a már jó ideje
zajló adománygyűjtés terén, a Maros megyei RMDSZ-önkormányzatok egyenként
15-15 ezer lejt ajánlottak fel a bözödújfalusi templom újjáépítése végett. Az összefogás eredményeként 39 önkormányzattól
érkezik a helyi költségvetésekből elkülö-

nített adomány, ami a kivitelezési költségek több mint felét jelenti. Ez már elegendő ahhoz, hogy nekifogjanak az
alapozási munkálatokhoz, ugyanis a víz
szintje egyre nő, és csapadékos tél esetén
nagyon gyorsan elérheti a templom helyét,
ezért az ideális az lenne, ha addig legalább
az alap elkészülne. Az erdőszentgyörgyi
önkormányzat által lapunkhoz eljuttatott
közlemény szerint kivitelező szakcéget keresnek a templomépítéshez, tavasszal
ugyanis elkezdenék a cölöpökre tervezett
alapozási munkálatokat. Ehhez olyan szakcégek jelentkezését várják, amelyek rendelkeznek az ehhez szükséges különleges
felszereléssel. Máté Zoltán tervező szerint
az alapozás annyira szakszerű, hogy csak
cölöpalapok gyártásában és szerelésében
jártas kivitelező bízható meg ezzel a munkálattal.
– Az építkezési munkálatok elvégzése
mellett a kivitelezési tervet is a jelentkező
vállalatnak kell elkészítenie, mivel nagyon
technológiafüggő megoldásról van szó,
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Fotó: Szer Pálosy Piroska

ezért a cég birtokában lévő technológia
függvényében kell megtervezni. A megvalósíthatósági tanulmányban nehezítő tényezőként jelenik meg a terület talajára
jellemző csúszásveszély. Az amúgy is csúszós talaj állapotát a több évtizedes elárasztás csak súlyosbította – mutatnak rá a
közleményben. Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere hangsúlyozta,
fontosnak tartja, hogy ne kizárólag az
anyagiak miatt vállalja el valaki a templom
megépítését, hanem azt szeretnék, ha olyan
vállalkozó kapná meg a megbízást, aki magáénak érzi Bözödújfalu ügyét, és szívvellélekkel állna a munka mellé. Az
Erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatalban munkanapokon 8 és 16 óra között, illetve a Bözödújfaluért Egyesületnél
jelentkezhetnek azok a vállalkozók, akik
úgy gondolják, hogy a feltételeknek eleget
tesznek. További információkat az erdoszentgyorgypress@gmail.com e-mailcímen
vagy
a
0741-746-658-as
telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.
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Nem olcsó a mulatság

(Folytatás az 1. oldalról)
például gyümölcsbárt is fel lehet állítani az édességesasztal mellé. A
tulajdonos szerint a legtöbben a
francia különlegességekre voksolnak, ezek mindig nagyon gyorsan
elfogynak a nagy napon, hiszen
ezek a desszertek újdonságnak számítanak, ezért mindenki mindeniket
megkóstolja.
Az egyik esküvőszervező cég vezetője, Bereczki Enikő a teremdekorációs költségek kapcsán kifejtette, egy százszemélyes esküvő
esetén a legalacsonyabb ár, amivel
az ifjú párnak számolnia kell, ezer
lej. Ez magában foglalja a székek
feldíszítését és egy egyszerű kis virágelrendezést. Ha van benne például csokor, amit eldobjon a
menyasszony, valamint külön asztaldísz, akkor már kétezer lej fölé
emelkednek az árak. Ezt persze
lehet fokozni, a felső határ a csillagos ég.
A dekorációk terén idén a lila
több árnyalata a divat, az egyes árnyalatokat kombinálni lehet a marsala bordóval vagy a petrolkékkel,
ám a házasulandók többsége a
diszkrétebb teremdekorációt választja.

Medencés pezsgőzéssel zárt lagzi
A marosugrai Haller-kastély igen
népszerű a házasság előtt állók körében, hiszen ki ne szeretné egy különleges helyszínen megünnepelni
élete legszebb napját. Fóris Kinga,
a kastély illetékese elmondta, minden igényt igyekeznek kielégíteni,
gyakori a kerti parti típusú esküvő,
de arra is volt példa, hogy medencés pezsgőzéssel zárta a vendégsereg a lagzit.
– Idénre is sok a foglalásunk, és
már jövőre is van érdeklődő. A
párok igényeit figyelembe véve
más-más hangulatú esküvőket
szoktunk rendezni, egyik sem hasonlít a másikhoz.
A menü értéke minimum százötven lej, a legnépszerűbb menüsorunkba beletartozik a kacsacomb,
ezt több variációban különféle szószokkal, körítésekkel tálaljuk. A
gyöngytyúkhúslevestől a fürjtojásos ételekig, a töltelékes káposztától a marhabélszínig igen széles a
skála, ami közül válogathat a fiatal
pár. Többféle csomagunk van, lehet
választani hagyományos esküvőt
vagy modern kerti partit, sőt wellnesszel egybekötött bulit is. De
ajánlunk például karácsonyi esküvőt is a megfelelő dekorációval. A

tavalyi évben az esküvők fele kerti
parti volt, de arra is volt példa, hogy
az elején hagyományosnak indult, a
végén pedig medencés, pezsgőzős
buli zárta a nagy napot – számolt be
a tapasztalatokról Fóris Kinga.
A fehér nem megy ki divatból
Egyértelmű, hogy a nagy napon
minden menyasszony tündökölni
szeretne, és ha rátalál a tökéletes ruhára, azon nem spórol. A szakmabeliek szerint a leendő arák nem
feltétlenül a legújabb divatirányzatok szerint, hanem inkább testalkatuk alapján választanak ruhát. A
kiállításon jelen lévő szalonok kínálata igen gazdag volt, a sellő fazonútól a hercegnő stílusúig, a
csipkéstől a fodrosig mindenki
találhatott kedvére valót. A
menyasszonyi ruhák zöme továbbra
is fehér, viszonylag ritka azok
száma, akik más színben állnak az
oltár elé.
Kusztos László, az egyik marosvásárhelyi szalon tulajdonosa lapunknak elmondta, az idei trendek
nagyjából ugyanazok, mint az elmúlt évben, a különbség az, hogy
esetenként megjelennek a különféle
árnyalatok, a rózsaszín, a bőrszín, a
kapucsínó. A modellek a klasszikusak, menyasszony- és fizikumfüggő, hogy ki mit választ. Akad,
aki fekete menyasszonyi ruhát szeretne, évente egy-két ilyen kérés
van, és persze az átlagtól eltérőt
jobban meg kell fizetni, a fekete tíz
százalékkal többe kerül.

Az anyagiak kapcsán Kusztos
László rámutatott, nagyon tág a
keret, az idei modellek bérlése
1500–2500 lej között mozog, de a
tavalyi vagy tavalyelőtti modellek
már hétszáz lejért is kikölcsönözhetők. Érdekes, hogy növekszik azok
száma, akik megvásárolják a menyasszonyi ruhát, de még így is sokkal
többen a kölcsönzést részesítik
előnyben. – Maros megyében még
mindig 80-20 százalék ez az arány,
viszont ezelőtt tíz évvel 98-2% volt.
Ha valaki meg szeretné vásárolni
a menyasszonyi ruhát, az idei modelleknél a középkategóriás ruhák
ára 2200–3500 lej között mozog, a
felső kategóriásaké pedig 3500–
6500 lej között van. A csúcskategóriának számító ruha, ami külföldön
4-5 ezer euróba lekerül, nálunk
megkapható 8–9 ezer lejért – fejtette ki a szalon tulajdonosa.
Három percért kétezer lej
Mivel a divat ezt diktálja, egyre
többen hajlandók mélyebben a zsebükbe nyúlni, hogy tűzijátékkal tegyék még különlegesebbé a nagy
napot. Egy pirotechnikai szolgáltatásokat nyújtó cég illetékesénél a
tűzijáték, valamint az ifjú házaspár
táncát kísérő nehéz füst áráról érdeklődtünk. Mint kiderült, kétezer
lejnél kezdődik a háromperces kinti
tűzijáték, persze lehet hosszabb
ideig tartó változatot is kérni, vagy
extrákkal fokozni az ünnepi hangulatot, ami természetesen drágább. Az
illetékes szerint a legtöbben a meny-

asszonyi táncot kísérő füstöt kérik,
aminek az ára 500 lejnél kezdődik,
de sokan a benti tűzijátékra voksolnak, aminek a kezdő ára 800 lej.
Poénos pillanatképek ajándékba
Nálunk is egyre inkább teret
hódít a szolgáltatás, hogy a lagzi
ideje alatt egy rögtönzött stúdióban
különféle poénos kellékekkel, parókákkal, színes, méretes szemüvegekkel, maszkokkal, kalapokban
lehet fényképezkedni, és a helyszínen ki is nyomtatják a vendégekről
készült poénos pillanatképeket.
Crãciun Alexandru, az erre szakosodott besztercei cég képviselője elmondta, négy-hat vagy nyolc órára
lehet igényelni ezt a szolgáltatást, a
négyórás változat 250 euróba kerül.
Ezenfelül, ha az ifjú pár szeretné,
egy albumot is készítenek, amibe a
vendégekről készült fotók másolatát beleteszik, alatta egy-egy, a fiataloknak szóló kedves gondolattal.
Hogy tökéletes legyen az első tánc
Mindenik ifjú pár szeretne különlegeset nyújtani az első táncnál,
amit férj és feleségként járnak el,
egyesek otthon gyakorolnak, mások
táncórákat vesznek. Az egyik tánciskola asztalánál táncoktatásra hívták a jegyespárokat, amint kiderült,
egy alkalom hetven lejbe kerül, viszont ha a fiatalok úgy gondolják,
hogy több órára van szükségük a tökéletes koreográfia elsajátításához,
több csomag közül választhatnak, a
nyolc alkalom 520, a tíz pedig 600
lejt kóstál.
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Sikeres évet zárt
Dénes Attila

1029.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Gligor Róbert László

Nagyon sikeresnek tartja a tavalyi évet a 14 éves makfalvi sakkozó,
Dénes Attila: sok versenyen vett
részt, és sokszor állhatott dobogóra.
Nemcsak a kitűzött célt tudta teljesíteni 2017-ben, hanem egyéb eredményekkel is büszkélkedhet,
számos hazai és magyarországi versenyen ülhetett tábla mellé, és két
klubnál is leigazolt játékos.
A 8. osztályos Attila tavalyelőtt
megfogadta, hogy 2017-ben tíz trófeát szerez. Ezt – bevallása szerint
– ő maga sem hitte, de mégis sikerült, pontosan ennyi kupát gyűjtött
össze az elmúlt évben. Húsz versenyen szerepelt, ebből tizenkettőn
lett díjazott különböző csoportokban, négyszer lett győztes, ötször a
második, egyszer a harmadik helylyel kellett megelégednie. Ezek
közül volt egy magyarországi torna
és két nemzetközi is: a harmadik alkalommal rendezett korondi viadalon a dobogó második fokára
állhatott fel az 1600 élő pontnál kevesebbel rendelkezők népes csoportjából, míg az aradi nemzetközi
nyílt tornán az U14-es korcsoportban bajnoki trófeát szerzett (ugyancsak az 1600 pontot el nem ért
versenyzők között). Az évet „hazai
pályán”, a Makfalván szervezett XI.
Seprődi István Emlékverseny első
díjának elhódításával zárta.
Attila úgy érzi, tavaly rengeteget
fejlődött. Az év elején 1556 élő
ponttal rendelkezett, ez az év végére 1611-re nőtt a klasszikus játékban. Bár a pontszám nem mutat
nagy változást, tudása nőtt. Edzői
úgy gondolják, valós tudása 1800
pontnak felel meg, a különbség viszont abból adódik, hogy kevés
olyan versenyen vett részt, ahol számolták az élő pontokat. Látványos

fejlődést könyvelhetett el a „villám”
sakkozásban (ahol kevés idő áll a
játékosok rendelkezésre, rendszerint 3 perc + lépésenként 2 másodperc, vagy 5 perc lépésidő nélkül):
az év elején itt még nem rendelkezett élő pontokkal, az év végére viszont sikerült magát feltornásznia
1527 pontra.
A tavalyi, szinte lehetetlennek
tűnő célok teljesítése után idénre
még magasabbra helyezte a mércét,
az év végére vagy 20 trófeát szerezne, vagy 2000 élő pontot, vagy
legalább annak megfelelő tudással
szeretne rendelkezni. Az év elején
egyelőre kevés játszmája van betervezve, szombaton Segesváron
vett részt „rapid” versenyen, február első két hetében pedig Olăneşti-en szerepel majd egy országos
tornán.
Dénes Attila egy székelyudvarhelyi klub színeit is képviseli, az
ősz folyamán pedig a magyarországi Szigetszentmiklós csapata is
leigazolta. Ám mivel utólag kiderült, hogy csak magyar állampolgárok játszhatnak a bajnokságban, így
az ottani klub színeiben csak egyetlen mérkőzésen van túl. Jelenleg folyamatban
van
a
magyar
állampolgárság megszerzése, amikor a tanúsító okirat is a kezében
lesz, zavartalanul játszhat az ottani
csapatversenyeken.
A családban nem Attila az egyetlen sakkozó, édesapja is szívesen ül
a tábla mellé, de bátyja, Csaba – aki
az irodalom terén kezd sikereket elérni – is kipróbálja tudását a bábok
léptetésében. Igaz ugyan, hogy
Csaba tavaly csak öt trófeát és néhány érmet szerzett, de legsikeresebbnek ezen a téren a tavalyi évet
véli, és elismeri, hogy míg a tollforgatásban ő, a sakkban Attila eredményesebb.

Maros KK: Újabb hiányzók, súlyos vereség

Bálint Zsombor

Akárcsak két nappal korábban a marosvásárhelyi női kosárlabdacsapat, a
Maros KK férfiegyüttese is több mint ötvenpontos vereséget szenvedett, igaz,
idegen környezetben, Nagyváradon. A
nagyarányú vereséghez hozzájárult,
hogy egyik svéd légiós sem lépett pályára, és – noha jelen volt a kispadon –
Borşa sem vállalta a játékot.
Egyre nehezebb helyzetben van az újságíró, aki a marosvásárhelyi sportcsapatok mérkőzéseiről tudósítana, mert
egyensúlyoznia kell a néha megalázó
arányú vereség miatt kijáró kritika, és a
város színeit még ilyen gyalázatos körülmények között is védeni próbáló sportoegymás közt: a marosvásárhelyiek volt játékosa, Goran Gajovic (k) passzol
lók dicséretre méltó kitartása között. Tigrisek
Kilyén Örs (b) és Bogdan Stăncuţ között a nagyváradi klub közösségi oldalán közzéMert miért lenne Sánta, Steff, Kilyén, tett felvételen
Engi-Rosenfeld hibás azért, mert nincsenek elég jó képességű csapattársaik ahhoz, hogy
Jegyzőkönyv
egyenlő félként felvegyék a küzdelmet a Nagyvárad
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 15. forduló:
kaliberű ellenfelekkel? Ugyanakkor jár a bírálat is Nagyváradi CSM CSU – Marosvásárhelyi Maros
néha, mert ezen a meccsen bizony nagyon nem hittek KK 108:55 (34-18, 23-14, 26-9, 25-14)
magukban a Maros KK játékosai, túl könnyen adták
Nagyvárad, Antonio Alexe sportcsarnok, 1200
fel a küzdelmet, márpedig ha a Gajović típusú játé- néző. Vezette: Ciprian Stoica (Nagyszeben), Alin
kosok (hogy csak a Maros KK volt tagját említsük)
vérszagot kapnak, nem lehet őket megállítani. A ma- Faur (Temesvár), Bertalan István (Kolozsvár).
rosvásárhelyiekről lerítt, hogy Person, Pita és Borşa Ellenőr: Radu Bucerzan (Temesvár).
Nagyváradi CSM: Niculescu 21 pont (5), Ganélkül csak túl szeretnének lenni az egészen, közben
azért megcsillogtatni egy kicsit a kosárlabdázó-képes- jović 14 (1), Ţibârnă 14 (3), Kariniauskas 13 (3),
ségeket is, de védelemben meggyőződés nélküli játék- Valeika 11, Milošević 8, Pašalić 7 (1), Mandache
kal. Ez utóbbival is magyarázható, hogy Nagyvárad 6, Gavrilă 6, Richard 5 (1), Pop 3 (1), Meluţ.
Maros KK: Sánta 16 pont, Gârbea 10 (2),
elképesztő pontossággal dobott, s csak a végén esett
Stăncuţ 8 (2), Engi-Rosenfeld 8 (2), Steff 7 (1),
alig 50% alá a hárompontosok hatékonysága.
Külön bekezdést érdemel, hogy miért is játszott a Kilyén 6, Ilicov.
Maros KK ennyire tartalékosan. Ami Jonathan Persont illeti, még nem épült fel teljesen bokasérüléséEredményjelző
ből, hiányára számítani lehetett. Dino Pita viszont,
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 15. fordulójátársa hiányában és az esélytelenség tudatával, nem nak eredményei: Nagyváradi CSM CSU – Mavállalta a játékot. Megtehette, hiszen nincs érvényes rosvásárhelyi Maros KK 108:55, Kolozsvári U –
szerződése a klubbal, a decemberben lejárt megálla- Nagyszebeni CSU 70:86, Galaci Phoenix – Tepodás meghosszabbításának feltételeiről még nem si- mesvári Timba 96:67, Temesvári SCM – Bukakerült megegyezni. Ez azt jelenti, hogy Pita egyelőre resti Dinamo 104:53. A Jászvásári Politehnica –
– amikor mégis pályára lép – szívességből játszik, és Bukaresti CSM Steaua mérkőzés lapzárta után
bármikor megunhatja ezeket az állapotokat, és más- ért véget, a SCM U Craiova – BCM U FC Argeş
hová igazolhat. Még érdekesebb Borşa esete, akinek
a hiányában a sokkal tapasztalatlanabb Gârbea kapott Piteşti találkozót ma rendezik.
hosszú percekre bizalmat. Szászgáspár Barnabás nyiRanglista
latkozata szerint a sérülése akadályozta meg a pályára
1. Kolozsvár
12/3
27
lépését, Béres Lóránt klubelnök szerint azonban
Borşa az elmaradt fizetések miatt nem akart játszani.
2. Nagyszeben
11/4
26
Bármi is igaz (vagy mindkettő), mindenképpen ag3. Temesvári SCM
10/5
25
gasztó.
4. Nagyvárad
10/5
25
És nem sok optimizmussal tekinthetnek a csapat
5. CSM Steaua
10/4
24
szurkolói a következő heti mérkőzésre sem, amikor a
6. Piteşti
9/5
23
Kolozsvári U érkezik (igaz, hétközi hollandiai kiszál7. Galac
7/7
21
lás után) a Ligetbe. Valószínűleg Person továbbra sem
8. Craiova
7/6
20
kockáztat, Pita döntése ugyancsak kétesélyes. Minden
9. Maros KK
5/8
18
arra mutat tehát, hogy ezt a meccset is feláldozzák
10. Timba
2/12
16
az ezt követő fontos, Jászvásár és Timba elleni talál11. Dinamo
0/15
15
kozók érdekében. Ami logikus döntés lenne, a szur12.
Jászvásár
1/10
12
koló szempontjából azonban mérhetetlenül fájdalmas.

Ezúttal a végét nem bírta a Sirius

Bálint Zsombor

Három negyed után még öt ponttal vezetett, a
végén mégis 14 ponttal kikapott Kolozsváron a Marosvásárhelyi UPM Sirius női kosárlabdacsapata. Ha
eddig elsősorban a harmadik negyedben nem tudták
tartani a ritmust az ellenféllel, ezúttal a negyedik negyedet nem bírták, amikor Samburska és Ghizilă
akkor szerzett pontokat, amikor csak akart.
Meglepően jól tartotta magát Ionel Brustur csapata
az első harminc percben, önmagához képest remek
dobószázalékokkal, és ami meglepő volt, hogy háromszor is többpontos előnyhöz jutott, miután az U
egyenlített, vagy kevés időre átvette a vezetést. Ez történt a harmadik negyed végén is, amikor az újabb
döntetlen állás után Mitov triplájával, valamint Mészáros és Radović pontjaival öt pont (51:56) előnnyel
várta a folytatást. Semmi nem utalt arra, hogy alig két
perc alatt az U 10-0-s runnal kezdi az utolsó tíz percet,

Sakkban Attila (b) tarol, irodalomban a bátyja, Csaba eredményesebb

Horváth Attila
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Horváth Attila vusuedző. A Maros Sportklub szakemberével Szucher Ervin a tavalyi
idényről, a világbajnokságon elért eredményekről, a 2018-as tervekről beszélget.

7

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 16. forduló:
Kolozsvári U – Marosvásárhelyi UPM Sirius
85:71 (14-20, 17-14, 20-22, 34-15)
Kolozsvár, Horea Demian sportcsarnok, 400
néző. Vezette: Cristian Trofim (Temesvár), Andrei Bădilă (Bukarest), Alina Dekany (Temesvár). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).
Kolozsvári U: Samburska 29 pont (5), Vorpahl 12 (1), Părău 10, Ghizilă 10 (2), Kalušić 9,
Taylor 8, Thompson 7, Voica, Maxim, Lovász.
UPM Sirius: Robinson 16 pont, Mészáros 16,
Mitov 14 (2), Radović 13 (1), Alina Pop 7 (1),
Gál Emese 3 (1), Radu 2, Beldian.

majd három marosvásárhelyi kétpontosra Samburska
gyors egymásutánban ugyanannyi triplával válaszol.
Ez pedig már nyolcpontos kolozsvári előnyt jelentett,
és a szárnyakat kapott U meg sem állt 34 pontig az
utolsó tíz percben a tehetetlen marosvásárhelyi védelem asszisztálása mellett.
Ezzel a vereséggel a Sirius a bajnokság tizenharmadik kudarcánál tart 14 meccsből, és betonbiztosan
az utolsó helyet foglalja el. Az alapszakasz utolsó
előtti fordulójában, szombaton, a marosvásárhelyi
csapat a Temesvári SCM-t fogadja. Tekintve, hogy az
utolsó fordulóban Aradra látogat, a középszakaszban
pedig két tornát szerveznek két helyszínen, könnyen
lehet, hogy ez lesz az utolsó hazai mérkőzése az idén
a Siriusnak.
Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 16. fordulójának eredményei: Temesvári SCM – Gyulafehérvári CSU 77:68, Aradi ICIM – CSBT Alexandria
69:66, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói
Olimpia 89:52, Kolozsvári U – Marosvásárhelyi
UPM Sirius 38:71. A Szatmárnémeti CSM állt.
Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 14/0
2. Szatmárnémeti
10/4
3. Alexandria
8/6
4. Gyulafehérvár
6/9
5. Arad
6/8
6. Brassó
7/6
7. Kolozsvár
6/8
8. Temesvár
5/9
9. UPM Sirius
1/13

28
24
22
21
20
20
20
19
15
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Kifizette
tartozását
a City’us

Megszüntette a fegyelmi eljárást a Marosvásárhelyi
City’us ellen a Román Labdarúgó-szövetség. A súlyos
anyagi gondokkal küszködő csapat ellen több hónapja
indult eljárás volt játékosa, Csala Zsolt és a Székelyudvarhelyi FK iránti tartozások miatt, és miután többször
túllépte a határidőt, összesen 8 pont büntetést kapott,
amiért jelenleg mínusz két pontja van. Továbbá nem
igazolhatott játékosokat sem.
Amennyiben az eljárás folytatódott volna, veszélybe
sodródott volna az idény befejezése is a marosvásárhelyi klub számára, ugyanis ebben az esetben a rájátszásban már nem programálták volna.
Meglepő módon azonban az év első ülésén az FRF
fegyelmi bizottsága beszüntette az eljárást, mert a
City’us törlesztette az adósságot. Továbbá eltörölték a
tiltást is, ami az új játékosok igazolására vonatkozott.
Hogy utóbbival tud-e élni a klub, egyelőre nem világos,
hiszen a várostól továbbra sem kap támogatást, és magánforrásból aligha van sokkal több, mint amiből sikerült az adósságokat megadni. Ami biztos, a
közpénzügynek még tetemes összeggel tartozik.
A teremlabdarúgó 1. liga február 23-án folytatódik,
amikor a City’us Jászvásár csapatát fogadja. (b. zs.)

Visszalépett a Mureşul

Nem rendezték meg a női kézilabda A
osztály visszavágóinak első fordulójában a
marosvásárhelyi rangadót az Olimpic és a
Mureşul között, miután sajtóértesülések szerint a Mureşul visszalépett.
A sportági szövetség előbb a múlt vasárnapról tegnapra halasztotta a találkozót, és
további információkat a mai napig sem közölt hivatalosan, a mérkőzésre azonban nem
került sor.
A Mureşul visszalépése egy ideje várható
volt, az őszi idényben az elején csak néhány,
majd egyre kevesebb tartaléka volt a csapatnak, végül csupán hét játékossal játszott
végig több találkozót, csere nélkül. A klub a
város támogatásának elmaradása után csődvédelem alatt állt, és nem álltak rendelkezésére források, hogy kiegészítse a keretet a
folytatáshoz.
A múlt század nyolcvanas éveiben bajnok
Mureşul utódjaként, magánkezdeményezésre, a 2000-es évek elején megalakult új
csapat kétszer harcolta ki az élvonalban való
szereplés jogát, de a két szuperligás idényben egyetlen pontot sem szerzett. Legutóbb
három éve esett ki, azóta a csapat folyamatos
leépülésének lehettünk a tanúi.
A szabályok értelmében a Mureşul minden eredményét törlik. (b. zs.)

Rossz ómennek bizonyult a háttérben látható felirat (hell – pokol): örökre elköszönt közönségétől a
marosvásárhelyi kézilabdacsapat. Fotó: Nagy Tibor

Csalódást keltett a magyar csapat szereplése a kézilabda-Eb-n

A Magyar Kézilabda-szövetDopping miatt elvették az oroszok ezüstérmét
ség (MKSZ) egyértelműen csaHárom
játékos doppingolása miatt megfosztották az
lódásként értékelte, hogy a
orosz
junior
(U19) női kézilabda-válogatottat a tavalyi,
férfiválogatott pont nélkül búszlovéniai Európa-bajnokságon szerzett ezüstérmétől. Az
csúzott a horvátországi Európaeurópai szövetség (EHF) közleményben jelezte, hogy Anbajnokságon a csoportkört
tonyina Szkorobogatcsenko, Marija Duvakina és Marija
követően. A szövetség elnöke,
Dugyina szervezetében meldoniumot találtak, ezért 2017
Kocsis Máté a kontinenstornát
megelőző sajtótájékoztatón azt
szeptemberétől számítva 20 hónapos eltiltást kaptak.
mondta, azt a célt tűzték a nemMivel két játékosnál többen doppingoltak egy csapatból,
zeti csapat elé, hogy nyerjen
ezért a válogatottól elveszik az ezüstérmet, és később az
legalább egy meccset a varasdi
orosz szövetséggel szemben is fegyelmi eljárást indít az
D csoportban, ez pedig minden
EHF. Az oroszok a döntőben a franciáktól kaptak ki
bizonnyal a középdöntőbe jutást
31-26-ra, míg a magyarok úgy lettek negyedikek, hogy a
jelentette volna.
bronzcsatában alulmaradtak a dánokkal szemben
A magyar válogatott múlt
28-26-ra.
szombaton az olimpiai bajnok
Dániától 32-25-re, hétfőn az
hidi Bence. A MOL-Pick Szeged beállósa szerint lehet, hogy
előző kontinenstornán ezüstéraz összeszokottság hiánya is közrejátszik a kudarcban, hiszen
mes Spanyolországtól 27-25-re,
szerdán pedig Csehországtól Országh Ádám, Juhász Ádám, Lékai Máté, Mikler Roland és Bánhidi Bence (b-j) a horvátországi férfikézilabda- a tavaly januári világbajnokság óta a fél csapat kicserélődött.
A kapus Mikler Roland 37 lövésből tízet hárított a csehek
33-27-re kapott ki, így az Eu- Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában játszott Csehország – Magyarország mérkőzés után
ellen, szerinte nem működött valami jól a védelmük, és ő sem
rópa-bajnokságok 1994 óta Varasdon 2018. január 17-én. A magyar válogatott 33-27-re kikapott, így pont nélkül búcsúzott a tornától.
MTI Fotó: Illyés Tibor tudott segíteni a csapatnak. „Voltak fellángolásaink, de nem
íródó története során először
zárta pont nélkül a tornát. Olyanra is csak egyszer, a 2010-es volna válniuk. Hozzátette, a 29 esztendős Lékai Mátéval és tudtuk átlépni a saját árnyékunkat. Ha a spanyolok ellen akár
ausztriai Európa-bajnokságon volt példa, hogy nyeretlenül a 28 éves Balogh Zsolttal szemben is nagyobb volt az elvárás egy pontot is szerzünk, átlendülünk a holtponton, és nőtt
volna az önbizalmunk” – értékelt a Telekom Veszprém kabúcsúzzon a csoportkör után. A mostani gyenge szereplés kö- a korábbinál.
Zsiga Gyula szerint kommunikációs problémák is akadtak, pusa.
vetkeztében a csapat nem lesz kiemelt a jövő januári világ„Ez egy fiatal keret, sok tapasztalatra van szükségünk, de
hiszen anyanyelven „sokkal könnyebb a szívhez szólni”, de
bajnokság selejtezőjén.
Az MKSZ közleménye emlékeztet rá, hogy a skandinávok a kapitánynak megfelelő közvetítője sincs – a honfitársa, sajnos, ezúttal csak rossz tapasztalatokat szereztünk, például
ellen negyven percen át, a spanyolok ellen pedig mindvégig Björn Sätherström a segítője –, valamint a szövetség által biz- arról, hogyan nem szabad játszanunk” – mondta Juhász
a torna szintjéhez és a magyar kézilabda rangjához méltó tel- tosított lehetőségekkel sem élt. „Amikor Ljubomir Vranjes Ádám, a Tatabánya irányítója, akire a válogatottban balszéljesítményt nyújtott a csapat, „de az élsportban elsősorban az megérkezett, elkezdte a munkát a Veszprémmel és a váloga- sőként számítanak.
eredmény minősít, ezért mélységesen csalódottak vagyunk”. tottal. Elég kevés idő állt a rendelkeHozzáteszik, hogy csalódást okozott Ljubomir Vranjes zésére, hogy megismerje a játékosait,
Eredményjelző
szövetségi kapitány bemutatkozása is. A svéd edző továbbra pedig a szövetség minden lehetőséget
Férfikézilabdais nyeretlen a magyar kispadon, mérlege egy döntetlen és megadott neki, hogy több időt foglal- Európa-bajnokság,
négy vereség. „Azt is mérlegelnünk kell, hogy a régóta szük- kozzon a nemzeti csapattal, de neki csoportkör, 3. forségszerű, mégis sokáig halogatott generációváltás éppen csak nem kellett” – árulta el az MKSZ duló:
megkezdődött a válogatottnál, de a csehektől elszenvedett, sportvezetője.
* A csoport
Mint kifejtette, a svéd edző arra (Split): Szerbia – Izfájdalmasan egyértelmű vereség utáni pillanatokban ez sem
vigasz. A közeli és a távolabbi jövő rengeteg feladatot ró a használta az Európa-bajnokság előtt land 29-26, Horvátmagyar kézilabda minden szereplőjére” – zárul az MKSZ ál- rendelkezésére álló időt, hogy a saját ország – Svédorlásfoglalása.
elképzeléseit érvényre juttassa, arra szág 31-.35. A csoviszont már nem volt ideje, hogy ta- port végeredménye:
Zsiga Gyula:
nulmányozza a támadás és a védeke- 1. Svédország 4
Vranjes nem élt az általunk kínált lehetőségekkel
zés
közötti játékkapcsolatot, illetve a pont, 2. HorvátorA Magyar Kézilabda-szövetség szakmai igazgatója szerint
szélsők
szereplését nyomás alatt. szág 4, 3. Szerbia 2,
több dolog is szerepet játszott abban, hogy nem sikerült jól
„Nem
volt
olyan közvetítője, adott 4. Izland 2.
az utolsó csoportmeccs. „A nyomást nem bírtuk elviselni. A
* B csoport
fiatalság és a tapasztalatlanság, és az első két meccsre is jel- esetben magyar oldalról, aki a mos- (Porec): Franciaorlemző rohanás rossz irányba vitte a mérkőzést. Eltűnt a játé- tani próbálkozásait látva felhívta szág – Fehérorosz32-25, A dán Rasmus Lauge Schmidt (k), mellette a spanyol Raul Entrerrios (b) és
kunkból a gondolkodás és a tudatosság” – mondta az M4 volna a figyelmét arra, hogy fölösle- ország
ges, mert nem fog sikerülni” – véle- Norvégia – Ausztria Joan Canellas (j) a horvátországi férfikézilabda-Európa-bajnokság csoportköSport pénteki, Sportreggeli című műsorában Zsiga Gyula.
rének harmadik fordulójában játszott Spanyolország – Dánia mérkőzésen Va39-28. A csoport rasdon 2018. január 17-én. MTI Fotó: Illyés Tibor
Azokról a 22-24 éves kézilabdázókról, akik már több fron- kedett Zsiga Gyula.
végeredménye: 1.
Az okos játék,
ton, komoly téttel bíró összecsapásokon is bizonyítottak, a
Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 4, 3. Fehéroroszország 2, 4. Ausztria 0.
az önbizalom és a tapasztalat is
szakmai igazgató elmondta, nem nevezhetőek már fiatalnak,
* C csoport (Zágráb): Németország – Macedónia 25-25, Montenegró – Szlovénia
hiányzott
de ez volt az első komoly felnőtt világversenyük, ahol epi19-28. A csoport végeredménye: 1. Macedónia 5 pont, 2. Németország 4, 3. Szlozódszereplőkből igazán meghatározó játékosokká kellett
Bánhidi Bence az okos játék, Mik- vénia 3, 4. Montenegró 0.
ler Roland az önbizalom, Juhász
* D csoport (Varasd): Csehország – Magyarország 33-27, Spanyolország – Dánia
Mestermérleg
Ádám pedig a tapasztalat hiányával 22-25. A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Dánia 4, 3. Csehország
Nem elégedett Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány magyarázta, hogy a magyar férfi- 4, 4. Magyarország 0.
azzal, ahogyan játszottak a magyarok a csehek ellen. kézilabda-válogatott pont nélkül búA csoportkör után búcsúzó csapatok rangsora (az Eb végeredménye szerint): 13.
„Nem tudtunk hatvan percen át azonos szinten kézilab- csúzott a horvátországi Európa-baj- Izland, 14. Magyarország, 15. Ausztria, 16. Montenegró.
dázni. Voltak jó időszakaink, de kevesebb, mint az előző nokságon.
Középdöntő:
két mérkőzésen. A jó kezdésünk után a csehek átvették az
„Sokkal többet kellene használ* I. csoport (Zágráb): Szerbia – Norvégia 27-32, Horvátország – Fehéroroszorirányítást, és bár a második felvonásban visszakapaszkod- nunk a fejünket, sokkal többet kel- szág 25-23. A csoport állása: 1. Norvégia 4 pont, 2. Svédország 4, 3. Horvátország
tunk, az önbizalommal teli csehek ellen jobb teljesít- lene okosabban játszanunk, ezt 4, 4. Franciaország 4, 5. Fehéroroszország 0, 6. Szerbia 0.
ményre lett volna szükség” – közölte a mérkőzést követő hiányolom a csapatnál. Nagyon saj* II. csoport (Varasd): Németország – Csehország 22-19, Szlovénia – Dánia 28sajtótájékoztatón. A svéd edző hangsúlyozta, sok közös nálom, hogy így sikerült, ezt nem 31. A csoport állása: 1. Dánia 4 pont, 2. Németország 4, 3. Macedónia 3, 4. Spamunkára van szükség az előrelépéshez.
gondoltam volna” – vélekedett Bán- nyolország 2, 5. Csehország 2, 6. Szlovénia 1.
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Fucsovics a 16 között Melbourne-ben: Federer következik!

Melbourne-ben Fucsovics Márton három sima szettben legyőzte az
argentin Nicolas Kickert, ezzel bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjébe, ahol a
19-szeres Grand Slam-bajnok
Roger Federerrel találkozhat.
A világranglistán 80. magyar játékos életében először főtáblás Melbourne-ben. A moldovai Radu
Albot és a 13. helyen kiemelt amerikai Sam Querrey bravúros búcsúztatása után, Kuhárszky Zoltán
1983-as menetelése óta az első magyar férfi volt, aki bejutott az év
első Grand Slam-tornáján a 32
közé. Ott a 93. helyen álló Kicker
várt rá, akit eddigi egyetlen találkozójukon 6:3, 6:0-ra vert idén újévkor az indiai Púnában.
A hozzá hasonlóan 25 éves ellenfél Melbourne-ben nagyobb ellenállást tanúsított, de 4:3-nál
elvesztette az adogatását, majd a
precízen játszó magyar kiszerválta
a 41 perces szettet (6:3).
A folytatásban Fucsovics rögtön

brékelt, 2:0-ra elhúzott, majd 2:1nél a dél-amerikai ápolási szünetet
kért, a lábujjait fájlalva. A nyíregyházi teniszezőt azonban nem zökkentette ki a hatperces pihenő, stabil
alapvonaljátékkal tartotta előnyét,
majd 5:3-nál játszmalabdához jutott. Ekkor Kicker kettős hibát ütött,
így 1 óra 21 perc után Fucsovics
már kétszettes előnyben volt (6:3).
Az egyre többet rontó és egyre
kedvetlenebb argentin a harmadik
felvonás elején is elbukta a szerváját. Fucsovics 3:0 után pedig már
nem lassított: „semmire” vette el
Kicker adogatását, aki 5:0-nál még
hozott két gémet, de ennél többre
már nem futotta az erejéből. A magyar játékos 1 óra 56 perc alatt bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol
vélhetően ma a címvédő és ötszörös

Nem ismeretlen a svájcinak a magyar játékos
Bár hivatalos mérkőzésen még nem találkoztak, Roger Federer
számára mégsem ismeretlen Fucsovics Márton. „Ismerem őt, mert
tavaly augusztus elején pár napot edzettünk együtt. Nagyszerű, nagyon kedves ember” – nyilatkozta a mérkőzés után következő ellenfeléről Federer. Hozzátette, örül, hogy a magyar teniszező ilyen
messzire jutott, mert keményen megdolgozott ezért. „Jó alapvonaljátékos, örülök a sikerének, megérdemli, hogy ő is egy ilyen arénában játszhasson” – mondta a korábbi világelső arra utalva, hogy a
mérkőzést várhatóan a 14.800 néző befogadására alkalmas Rod
Laver Arénában vívják majd.

bajnok Roger Federer vár rá, aki a
a francia Richard Gasquet-t búcsúztatva kvalifikált.
„MEGVAAAANNNN!!!!” – ujjongott Facebook-oldalán a boldog
győztes. „Nincs mit mondani, minden ott volt a pályán. Tudtam, hogy
kemény lesz, neki is nagyszerű hete
volt itt, ezért nagyon figyeltem az
elejétől. A szervákat jól éreztem, és
ez sokat segített, összességében
végig tudtam kontrollálni a mecscset” – írta bejegyzésében.

Eredményjelző
Ausztrál nyílt teniszbajnokság, a 16 közé jutásért:
* férfi egyes: Fucsovics Márton – Nicolas Kicker (argentin) 6:3,
6:3, 6:2, Roger Federer (svájci, 2.) – Richard Gasquet (francia, 29.)
6:2, 7:5, 6:4
* női egyes: Simona Halep (1.) – Lauren Davis (amerikai) 4:6,
6:4, 15:13, Madison Keys (17.) – Ana Bogdan 6:3, 6:4
* férfi páros: Sam Groth, Lleyton Hewitt (ausztrál) – Jean-Julien
Roger (holland), Horia Tecău (3.) 7:6 (7-2), 4:6, 7:5
* női páros: Sorana Cîrstea, Beatriz Haddad Maia (brazil) –
Alicja Rosolska (lengyel), Abigail Spears (amerikai) 4:6, 6:3, 6:3,
Irina Begu, Monica Niculescu – Jessica Moore, Ellen Perez (ausztrál) 3:6, 6:3, 7:5, Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 5.) – Arantxa Parra Santonja, Lara Arruabarrena-Vecino
(spanyol) 3:6, 6:3, 6:4, Raluca Olaru, Olha Szavcsuk (orosz) páros
– Lucie Safářová, Barbora Strýcová (cseh) 6:2, 6:2

mert gondok voltak az egyik lábujjával, de –
Halep öt bréklabdája ellenére – sikerült hoznia az adogatását (12:11). Ezt követően mindkét játékos nyerte a saját szerváját, Davisnek
azonban ismét orvosi ápolást kellett kérnie.
13:13-as állásnál Halep elvette az amerikai
adogatását, majd hozta a sajátját, és végül
15:13-ra nyerte a döntő játszmát, amely 2
órát és 23 percet tartott. A román lány négy
ászt ütött a mérkőzésen, ellenfele egyet sem,

Hosszú és drámai mérkőzést követően bejutott Simona Halep az ausztrál nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjébe. A világelső
román teniszező 4:6, 6:4, 15:13 arányban
győzte le az amerikai Lauren Davist, 3 óra és
45 perc játék után.
Ez volt a 26 éves Halep pályafutásának
legdrámaibb és leghosszabb mérkőzése. A
román lány három meccslabdát hárítva múlta
felül a világranglista 76. helyén álló, igen agresszívan játszó ellenfelét, és – bár nem a legjobb formáját hozta – sikerült a legjobb 16
közé jutnia az év első Grand Slam-tornáján,
miután tavaly és tavalyelőtt már az első
fordulóban búcsúzott a küzdelmektől
Melbourne-ben.
Az amerikai játékos kezdte jobban a találkozót, 1:0-ra, majd 2:1-re vezetett. Ezután
Halep egyenlített, majd elvette Davis adogatását (3:2), sajátját azonban nem tudta hozni.
Az amerikai 5:4-es vezetésénél Halep adoga-

tott, de sokat hibázott, és végül Davis nyerte
a játszmát 6:4-re.
A második szettet is jól kezdte az amerikai,
Halep azonban megnyert sorozatban három
játékot, 3:2-nél bréklabdát hárított, és 6:4-re
hozta a játszmát.
A döntő szettben is Davis nyerte az első játékot, aztán Halep elhúzott 3:1-re, és úgy
tűnt, hogy könnyű dolga lesz. Az amerikai
azonban nem adta fel, megnyert sorozatban
három gémet, és 4:3-ra vezetett. Halep
egyenlített (4:4), majd elvette az amerikai
adogatását, de nem sikerült lezárnia a mérkőzést. 5:5-nél ismét brékelt a konstancai lány
(6:5), saját adogatását azonban nem tudta
hozni. 8:7-es állásnál harmadszor adogathatott a mérkőzésért Halep, de ezúttal sem tudta
behúzni a találkozót. 11:10-es vezetésnél
három mérkőzéslabdához jutott Davis, Halep
azonban hárította ezeket, és egyenlített 11:11re. Ekkor az amerikai orvosi szünetet kért,

Gyerünk tovább, mert még nincs
vége! – zárta a bejegyzést Fucsovics.
Harmadik győzelmével Fucsovics várhatóan a 62-63. helyre jön
fel a világranglistán, és átszámítva
már 48,6 millió forint keresetnél tart
Melbourne-ben. Egyben beállította
a 2016-ban, 72 évesen elhunyt Baranyi Szabolcs magyar rekordját,
aki 1973-ban volt nyolcaddöntős az
Australian Openen.

Tízezer dollárra bírságolták Vandeweghét a Babos-meccs után,
Copil 2.000 dollárt fizet
10.000 dollárra bírságolták az amerikai Coco Vandeweghét az
ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezői, míg Marius Copilra 2.000
dolláros bírságot róttak ki.
Coco Vandeweghet azért büntették meg, mert ismételten trágár
megjegyzésekkel illette Babos Tímeát, akitől vereséget szenvedett
az első fordulóban. Az amerikai játékos utólag azt nyilatkozta, hogy
a magyar versenyző túlzásba vitte az ünneplést, ezért sértegette és
vágta földhöz ütőjét.
Marius Copilnak 2.000 dollárjába kerül, hogy miután ugyancsak
vereséget szenvedett az első fordulóban a francia Gilles Simontól,
mérgében összetörte az ütőjét.
A versenybíróság megbírságolta még az ausztrál Nick Kyrgiost,
a horvát Borna Ćorićot, a kazah Aleksandr Bublikot és az ukrán
Marta Kostiukot is.

Simona Halep nagyon megszenvedett a sikerért

Lauren Davis (j) arcáról lerí a csalódás a mérkőzés végi kézfogásnál
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Halep négy kettős hibát vétett, Davis hetet.
Utóbbi hatékonyabban ütötte első szerváit
(69%-65%), a második szerva tekintetében
azonban Halep jobbnak bizonyult (52%37%). Simona 22 bréklabdából hetet értékesített (31%), Davis hatot a 16-ból (37%).
Halep 27 nyerő ütést mutatott be, Davis 52-t,
előbbinek 39 ki nem kényszerített hibája volt,
utóbbinak 73.
Simona Halepnek a japán Naomi Osakával
kell majd megküzdenie a negyeddöntőbe jutásért, aki sima 6:4, 6:2-vel jutott túl az ausztrál Ashleigh Bartyn.

Ana Bogdan kiesett, román és magyar továbbjutók párosban
Vereséget szenvedett Ana Bogdan az ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyes versenyének harmadik fordulójában: a világranglista 104. helyén álló román teniszezőt
6:3, 6:4-re győzte le szombaton a 17. helyen kiemelt amerikai Madison Keys.
A tavalyi US Openen döntőt játszó Keys hat ászt ütött a mérkőzésen, és sokkal jobban adogatott, mint Ana Bogdan, akinek a három bréklabdából egyet sem sikerült
értékesítenie. Ugyanakkor Keysnek 29 nyerő ütése volt, míg a románnak mindössze
hat.
A Melbourne-ben nyújtott teljesítményéért Ana Bogdan 142.500 ausztrál dollárt,
valamint 130 ranglistapontot kap, és – pályafutása során először – bekerül a WTA
top 100-as rangsorába.
Az Austral Open női páros versenyében Sorana Cîrstea bejutott a nyolcaddöntőbe
a brazil Beatriz Haddad Maiával az oldalán, miután 4:6, 6:3, 6:3-ra nyertek a lengyel
Alicja Rosolska és az amerikai Abigail Spears alkotta duó ellen. A legjobb 16 között
a negyedik helyen kiemelt, Lucie Safarova/Barbora Strycova cseh páros lesz az ellenfelük.
Nyolcaddöntőt játszhat párosban Irina Begu és Monica Niculescu is, akik pénteken
3:6, 6:3, 7:5 arányban múlták felül a Jessica Moore/Ellen Perez összeállítású ausztrál
kettőst. A román duó következő ellenfele a Nadia Kicenok (Ukrajna) és Anastasia Rodionova (Ausztrália) alkotta páros lesz.
Bejutott a női páros verseny nyolcaddöntőjébe szombaton a Babos Tímea, Kristina
Mladenovic kettős is. A magyar, francia duó az első játszmában háromszor, a másodikban kétszer is elveszítette adogatójátékát a spanyol Arantxa Parra Santonja, Lara
Arruabarrena-Vecino párossal szemben, de mivel az utóbbi felvonásban négyszer
brékelt, döntő szettre mentette a találkozót. A folytatásban sokáig mindkét fél hozta
a maga adogatójátékait, Babosék 4:4-nél két bréklabdát hárítva nyerték a gémet,
majd az ellenfél szervájánál a harmadik mérkőzéslabdájukat kihasználva győztek és
jutottak tovább. Babosra és régi-új partnerére a következő körben a Viktorija Golubic, Nina Stojanovic svájci, szerb páros vár.
Kiesett viszont a Raluca Olaru, Olha Szavcsuk román, orosz páros, miután 6:2, 6:2
arányban alulmaradt a Lucie Safářová, Barbora Strýcová cseh párossal szemben.
Búcsúzott a férfi párosok versenyéből a harmadik számú kiemelt román-holland
páros is: Horia Tecău és Jean-Julien Roger három játszmában vereséget szenvedett
a házigazdák képviselőitől, a Sam Groth és Lleyton Hewitt alkotta kettőstől, utóbbi
hosszabb kihagyás után tért vissza.
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Összevont művelődési intézmények Szászrégenben

Vajda György

Szászrégenben 88 évvel ezelőtt
nyílt meg az első városi köz-, illetve
67 esztendeje az állami könyvtár.
Állománya több mint 125.000
kötet, és mintegy 3.500 aktív olvasója van. Az intézmény a Petru
Maior utca 1. szám alatti épületben
működik, amelyet a CNSLR-Frăţia
Maros megyei fiókjától bérelnek,
megosztva a helyiségeket egy taxis

diszpécserszolgálattal, egy másolóirodával és a DAReghin TV, valamint a helyi szakszervezet
székhelyével. Az épület állaga igen
leromlott. A Sorina Bloj könyvtárigazgató által a helyi önkormányzathoz benyújtott beadványból
kiderül, hogy a kialakult helyzet
miatt a könyvek is károsulhatnak,
ugyanis a falak nyirkosak, salétromosak. Bár belépőkártyával működő ajtót szereltek fel a bejárathoz,
az ajtó gyakran elromlik, éjszakára
nyitva marad, ezért a folyosón hajléktalanok húzódnak meg. Volt rá
eset, hogy szükségleteiket is ott végezték el, ételmaradékot, szemetet
hagytak maguk után. Az udvar szemetes, a hulladék körül hemzsegnek a patkányok. A felnőttolvasórészlegre közvetlenül az utcáról kell belépni. A helyiség szűk,
villamossági berendezése elavult,
gyakran volt emiatt áramszünet.
Ugyancsak a földszinten van a Biblionet számítógépes könyvtár, ahol
10 számítógépet működtetnek. A

Fotó: Vajda György

Január elsejétől új személyzeti felépítése van a szászrégeni
Eugen
Nicoară
művelődési háznak, ugyanis a
2017 októberében kibocsátott helyi tanácsi határozattal
összevonták a George Enescu
ifjúsági művelődési házat az
előbbivel, így az ifjúsági ház
alkalmazottai átkerültek a
Kórház utcai épületbe. Az ifjúsági ház ingatlanjába költözik
a főtéren levő városi könyvtár, amely új székhelyén március elsejétől várja olvasóit.

Költözik a városi könyvtár

terem büdös a nyirkos falak miatt,
az olvasók az említett folyosón közelíthetik meg a helyiséget. A
könyvkötészet, amelyre igen nagy
igény van, nagyon kis szobába szorult. Az emeleti termekhez vezető
fedett tornác annyira megrongálódott, hogy fennáll a beomlás veszélye. A tető beázik.
Az említett állapotok miatt a
mintegy 25.000 kötetből álló gyerekrészleg 2012-ben átköltözött a
G. Enescu ifjúsági házba, azonban
itt is kicsi a rendelkezésükre bocsátott felület. Ide kerültek a korábban
a Németek Demokratikus Fórumának székhelyén tárolt és onnan
2011-ben sürgősen kimenekített
könyvek is. A városi könyvtár radnótfájai és abafájai kihelyezett egységgel is rendelkezik, azonban
ezeket be kellett zárni, mivel az
épületek használhatatlanok.
Nemcsak a kialakult helyzet
miatt döntött úgy a helyi tanács,
hogy átköltözteti a könyvtárat az ifjúsági házba, és összevonja a két
kulturális intézményt. Az erre vonatkozó határozattervezetben a
művelődési tevékenység hatékonyságának növelésével és a
költségek csökkentésével is indokolják az adminisztratív lépést. A
2016-os költségvetés szerint
(sz.m.: az indoklás összeállításának idején még nem zárták le a
2017-es pénzügyi évet) a könyvtár
évi kiadása 401.089 lej, amiből az
anyagi ráfordítás (karbantartásra,
berendezésekre stb.) 146.064 lej,
ehhez hozzájön 57.600 lej bérleti
díj, 72.000 lejt az őrszolgálatra
költenek. A könyvtár 2016-ban
mintegy 50.000 lejt költött művelődési események szervezésére. A
polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának vezetője számítása szerint
azzal, hogy elköltözik a könyvtár,
200.000 lejt spórol meg a város az
évi költségvetésből. A bérleti és őrszolgálati kiadáson kívül kevesebb
lenne a közköltség (25.000 lej) és az
épület javítására, karbantartására
fordított összeg, ami évente mintegy 45.000 lej.

A G. Enescu ifjúsági ház és az E.
Nicoară művelődési otthon összevonását azzal is indokolták, hogy
a két intézmény tevékenysége
fedi egymást, ráadásul az ifjúsági
ház mellett nincs parkoló, amivel
az E. Nicoară kultúrház rendelkezik. A tervek szerint az ifjúsági
ház jelenlegi nagy előadótermében lesz a könyvtár, az emeleten
pedig a George Enescu koncertterem.
Az új személyzeti felépítés szerint az ifjúsági ház egykori munkatársait Ioan Conţiu, az E. Nicoară
művelődési ház igazgatója irányítja.
Az intézményvezető feladata a továbbiakban az is, hogy kidolgozzon
egy olyan kulturális menedzsmenttervet, amellyel az összevont intézmény tevékenységét hatékonyabbá
teszi.
Tavaly – helyi költségvetésből –
befejezték a művelődési ház felújítását, így minden körülmény adott
arra, hogy a lehetőségek szerint a
legjobban kihasználják az épületet
művelődési rendezvények szervezésére. Azt is megtudtuk, hogy a
polgármesteri hivatal az idén
400.000 lejt különített el a költségvetéséből a művelődési otthonnak hangosítóberendezés vásárlására.
Márk Endre alpolgármester elmondta, figyelembe véve az új tűzvédelmi szabályokat, a hivatal saját
költségvetéséből alakíttatja át új
rendeltetésének megfelelően a G.
Enescu ifjúsági házat. A tanácsi határozat szerint a könyvtár március
elsejétől fogadja olvasóit az új székhelyen, addig be kell fejezni a munkálatokat. Bár nem része a tanácsi
határozatnak, reméljük, hogy a személyzettel kiegészült E. Nicoară
művelődési otthon menedzserének
sikerül olyan minőségi művelődési
programot ajánlani a városnak, amiből nem hiányoznak majd a magyar
nyelvű rendezvények. Eddig mindkét nyelven gazdag kínálata volt a
kultúrotthonnak, a mércét tovább
lehet emelni.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, rokon,

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (6216)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a

0265/331-016 és a 0730-713-205-ös

telefonszámon. (60830)

ELADÓ tűzifa, 150 lej/méter. Tel. 0747-

933-367. (6338)

HORVÁTH GIZELLA

január 20-án, életének 89. évé-

ben, hosszú, de türelemmel vi-

selt betegség után csendesen

megpihent. Emléke legyen áldott,
A gyászoló család. (-I)

a szeretett férj, édesapa, após,

VÁLLALOM bármilyen bádogosmunka

javítását, szemétlefolyók készítését és
tömbházaknál

javítok

szemeteskonténereket stb. Tel. 0746664-156. (6273)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak az

évek, míg élünk, velünk lesz emléked.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. ja-

nuár 22-én a szentháromsági
SZABÓ DOMOKOSRA halálának

9. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, Irén. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (6291)

nagyapa, sógor, rokon, barát és

szomszéd,

SZŐCS SÁNDOR
(Kiri)

a bőrgyár volt dolgozója

életének 68. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. ja-

nuár 23-án, kedden du. 2 órakor
lesz a meggyesfalvi temetőben.

Emlékét őrzi gyászoló felesége,
két lánya, két veje, két kicsi unokája: Liza és Konrád. (6337-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett feleség, édesanya, test-

vér, nagymama, dédnagymama,
anyós, anyatárs, rokon, jó szomszéd, jó barát,

BORTNYIK ERZSÉBET

emlékezünk január 22-én a szerető

édesapára,

SZABÓ

DOMOKOSRA, aki 9 évvel ezelőtt

itthagyott örökre. Emlékét őrzi
leánya, Rita, veje, Feri és két

unokája. (6292)

szeretett testvérem, a gernye-

szegi születésű

VAJDA MARGIT
szül. Szabó

életének 68. évében hosszú

szenvedés után megpihent. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben.

Testvére és családja. (6343-I)

Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,

Szerető jóságod nem tudjuk fe-

ledni.

Mert elfelejteni Téged soha nem
lehet,

Csak meg kell tanulnunk élni nél-

küled.

Mély fájdalommal búcsúzunk a

szeretett

VAJDA MARGITTÓL
szül. Szabó.

Isten nyugtassa békében!

Keresztfiad, Ferike és családja.
(6343-I)

Szomorú szívvel tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és szerették,

szentháromsági

SZABÓ

DOMOKOSRA halálának 9. évfor-

dulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékét őrzi

leánya, Rózsika és családja.

(6306)

születésű

KOVÁCS ILONA
szül. Jánosi

megpihent. Temetése 2018. ja-

2018. január 19-én megpihent.

nuár 23-án, kedden 14 órakor

lemmel viselt szenvedés után

Temetése 2018. január 23-án 13

lesz a római katolikus temető

órakor lesz a székelykáli temető-

gyen áldott, nyugalma csendes!

rint.

felső kápolnájából. Emléke le-

Gyászoló szerettei. (6342-I)

anyós, nagymama, testvér, uno-

katestvér, nagynéni, anyatárs,
rokon, jó barát és jó szomszéd, a
gernyeszegi születésű

VAJDA MARGIT

életének 67. évében, türelemmel

viselt, súlyos betegség után
csendesen megpihent. Drága haán 13 órakor lesz a gernyeszegi

református cinteremből. Emléke

emlékezünk január 21-ére, ami-

kor négy éve eltávozott szerettei
köréből HUSZÁR JÓZSEF, a

drága férj, gondos édesapa, sze-

rető nagyapa. Emléke legyen áldott,

pihenése

Szerettei. (6243)

csendes!

feleség,

44 éves korában, hosszú, türe-

lottunk temetése 2018. január 23-

Fájó szívvel, könnyes szemmel

drága

gornő, meny, rokon, az ilencfalvi

ben, református szertartás sze-

szívünkben örökké élni fog.

Gyászoló szerettei. (6339-I)

Emléked szívünkben mindig élni

fog. Nyugodjál békében, drága
VAJDA MAMA!

Ákos és Csenge. (6339-I)

A gyászoló család. (6336-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

juk, hogy a drága jó édesanya,

múló fájdalommal emlékezünk a

a

édesanya, testvér, nagynéni, só-

Szívünk mély fájdalmával tudat-

Szomorú szívvel és soha el nem

hogy

szül. Nagy

életének 85. évében csendesen
Soha el nem múló fájdalommal

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

nyugalma csendes!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MINDENFÉLE

felszerelését,

ELHALÁLOZÁS
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Őszinte

részvétünk

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej kézbe), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej kézbe). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt.
(19706-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz ASZTALOSOKAT minden részlegre. Előnyös feltételeket ajánlunk. Komoly hozzáállást és szakmai felkészültséget várunk. Tel.
0724-989-092, 0720-071-432. (19722)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, ÉJSZAKAI RECEPCIÓST. Tel.
0749-027-726, 8-17 óra között. (19719-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT (hegesztésben
szerzett tapasztalat előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a
0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehetséges. (19725)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19714-I)

volt

kolléganőinknek, a székelyvajai
Császár

Erzsikének

Katicának

SZERETTÜK

a

marosmagyarói

vesztése
mukban.

miatti
A

mély

Szász

Ákosfalváról. (mp.)

és

Vajda

el-

fájdal-

család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
NEMES JÓZSEF temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek

és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (6301-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A
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könyvelőt keres

Követelmények:
– szakirányú végzettség
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni:
vita.jozsef@surubtrade.ro
Határidő: február 8.

adminisztratív munkatársat keres
Követelmények:
– középfokú végzettség
– a román nyelv kitűnő ismerete
– B kategóriás hajtási engedély
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés
– számítógép-kezelési ismeretek

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni:
ihodor@surubtrade.ro
Határidő: január 31.

