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Az új nyugdíjtörvény 2021-től
lesz hatályos

Csép Andrea képviselő sajtótájékoztatója

Tizennyolc éves
álom

December végén 18. alkalommal köszöntötték a falu időseit Nyárádszentbenedeken, de a rendezvény az
egész faluközösségnek szól: szeretnék ráébreszteni az embereket, hogy
karácsony lényegét megfojtja a modern világ tobzódó csillogása, pedig
Jézus legnagyobb ajándéka a család
szeretete és oltalma.

____________5.
Az elégedettségre
törekednek

Nagyon fontosnak tartjuk a jól működő, tartalmas diákéletet. Azt, hogy
az itt tanuló gyermekek és fiatalok jól
érezzék magukat az iskolában, szívesen jöjjenek mindennap, és a szülők is
elégedettek legyenek.

Döntő házként a képviselőház december 19-én fogadta el az egységes nyugdíjrendszer törvényét. A jogszabály
mellett 193, ellene egy képviselő voksolt, 14-en tartózkodtak. Csép Andrea
parlamenti képviselő az alsóházban elfogadott nyugdíjtörvényt, illetve az
RMDSZ módosító javaslatait ismertette.

Mezey Sarolta

Több mint ötmillió személyt érint
– Az RMDSZ mindvégig szem előtt tartotta,
hogy olyan nyugdíjtörvényt szavazzon meg,
amely élhető nyugdíjas éveket biztosít az idős
személyeknek, és eltörli azokat az egyenlőtlenségeket, amelyek az aktuális nyugdíjrendszerben voltak. Tudni kell, hogy a forradalom óta
ez a harmadik nyugdíjtörvény. Időszerű volt, hiszen toldták-foldták, különböző módosításokon
esett át, szükség volt egységes formát adni neki.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

– Az előkészületekről sok szó esett, azonban
a törvényt elég hamar elfogadták.
– Sürgősségi eljárással tárgyalták a nyugdíjtörvényt, amelyet augusztusban hirdettek meg
a minisztérium honlapján, utána nagyon gyors
tempóban volt túl rajta a szenátus, és megérkezett a képviselőházba. Úgy gondolom, hogy
sokkal több időt kellett volna szánni rá, hiszen
nagyon fontos törvényről van szó, amely a Romániában élőknek az egynegyedét érinti.
(Folytatás az 5. oldalon)

____________6.
Újra találkoztak az
AS Armata egykori
tagjai

Immár ötödik alkalommal rendezték
meg Marosvásárhelyen az egykori AS
Armata játékosainak és vezetőinek az
utóbbi években hagyományossá vált
újév-köszöntő találkozóját.

____________7.

Iohannis kontra
Andronescu

Bodolai Gyöngyi

Az elnökválasztás évébe lépve, már az első napokban elkezdődött a harc a tanügyminiszter és az államelnök között. A változtatások buzgó hívének
tartott Ecaterina Andronescu közoktatási tárcavezető
a jelek szerint továbbra sem mondott le a korábbi
mandátumai alatt hangoztatott szándékáról, hogy
heti 25-re csökkentse a tanórák számát az általános
iskola felső tagozatán és a középiskolában is.
A múlt év végén kinevezett miniszter, akinek egyik
korábbi mandátumához a viszonylag jól működő
szakiskolai rendszer azóta is helyrehozhatatlan „reformja” kötődik, a tervezett intézkedést új, szakszerű
tanterv alapján készül végrehajtani. Úgy tűnik, hogy
tanult a 2009-es felháborodásból, amikor a középiskolások japánsztrájkkal tiltakoztak az ellen, hogy a
napi programot a második idegen nyelv, a testnevelés, az osztályfőnöki stb. órák elhagyásával akarta
megkurtítani. Ezúttal a Neveléstudományi Intézet
szakembereivel készül kerettantervet kidolgozni az V–
VIII. osztályok számára, ahhoz hasonlót, ami véleménye szerint az alsó tagozatos osztályokban jól
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 31 perckor.
Az év 7. napja,
hátravan 358 nap.

Ma ATTILA, RAMÓNA,
holnap GYÖNGYVÉR napja.
IDŐJÁRÁS

Havzás várható

Hőmérséklet:
max. -30C
min. -90C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

8, 20, 42, 38, 22 + 17

NOROC PLUS: 8 4 3 9 6 1

7, 45, 30, 17, 6, 26

NOROC: 7 1 9 9 3 6 0

38, 29, 39, 18, 8, 2

SUPER NOROC: 1 8 9 6 7 4

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

A székely nemzeti ellenállás
emlékestje

Közúti szemetelés

A trehányság „gyöngyszemei”

Az útügyi igazgatóság munkatársai számára az új év, sajnos, kellemetlen meglepetésekkel kezdődött – tájékoztatott
Elekes Róbert sajtószóvivő.
A jelek szerint az ünnepi előkészületekből
származó hulladéktól és szeméttől egyesek
ismételten az országutak mentén szabadultak meg. Így az útügyi igazgatóság alkalmazottai nagy mennyiségű építőanyagot és
hulladékot gyűjtöttek össze az országutak
széléről, majd a szemétlerakóba szállították.
A felhalmozott hulladék egyik Brassó
megyei „gyöngyszeme” a 13-as országút
egyik parkolójába kidobott vécékagyló. A
Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság ismételten arra kéri a lakosságot, hogy tiszteljék a környezetet, a közúton közlekedő
embertársaikat, és a hulladékot, valamint a
szemetet az arra kijelölt helyekre vigyék.
(pálosy)

Korcsolyapálya gyerekeknek a Tudorban

Pénteken, január 4-én 11 órakor nyitották meg Marosvásárhelyen, a Tudor lakótelepen lévő Gyémánt parki műjégpályát – mondta el megkeresésünkre Cosmin Blaga
szóvivő. A 300 négyzetméteres korcsolyapályát 12 év alatti
gyerekek vehetik birtokba naponta 9–21.30 óra között,
másfél órás turnusokban. A belépti díj ugyanannyi, mint a

Fotó: Elekes Róbert

ligeti műjégpályán: gyerekeknek 8 lej, három év alattiaknak ingyenes, felnőttek számára 10 lej, de őket csak kivételes esetekben – apró gyerekekkel – engedik a jégre. A
Tudor negyedi korcsolyapályán nincs kölcsönzés és korcsolyaélezés, ezeket a szolgáltatásokat csak a ligeti műjégpályán lehet igénybe venni. (sz. p.)

Január 7-én 19 órai kezdettel a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében ünnepi estet szerveznek a madéfalvi
veszedelem emlékére. Az 1764. január 6-ról 7-re virradó
éjszaka ágyútűz alá fogott Madéfalván 200 csíki és háromszéki székelyt gyilkolt le a császári katonaság. Ezen
a napon a véres eseményt megelőző kétesztendős székely nemzeti ellenállásra emlékezve ünneplik az egész
Székelyföldre kiterjedő szabadságharcot. Arra ösztönözik
Székelyföld lakóit, hogy délelőtt minél nagyobb számban
vegyenek részt Madéfalván, a vértanúk emlékművénél
szervezett megemlékezésen és az ezt követő koszorúzáson, este pedig Marosvásárhelyen emlékezzenek meg a
255 évvel ezelőtt legyilkolt székelyekről. A Székely Nemzeti Tanács által szervezett marosvásárhelyi emlékesten
fellép a Bekecs néptáncegyüttes, a belépés díjtalan.

Szórakoztató zenei fesztivál –
rendkívüli újévi hangverseny

A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő szórakoztató zenei fesztivál január 10-én, csütörtökön 19 órakor
rendkívüli újévi hangversennyel kezdődik a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Pablo Boggiano argentin karmester, műsoron J. Strauss-művek. A koncertre a 11-es
számú bérletek érvényesek. Az újévi hangversenyt január
11-én, pénteken 19 órakor megismétlik.

Kicsi Svejk háborúja

Január 16-án, szerdán 19 órakor a Kicsi Svejk háborúja
című táncjáték tekinthető meg a Maros Művészegyüttes
előadásában az együttes kövesdombi székhelyén. 17-én,
csütörtökön délelőtt 10 órakor, 23-án, 30-án és 31-én
pedig 19 órakor újra látható az előadás. A 17-ei és 31-ei
előadást táncház követi. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 13–14 és
17–18 óra között kaphatók, jegyfoglalás a 0746-540-292es telefonszámon.

Esküvői vásár

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában január 19-én 10 órakor kezdődik az év első esküvői vására.
A kétnapos rendezvény január 20-án 19 órakor zárul. A
vásáron bemutatják az idei divatot, a helyiségeket, az esküvői ruhákat, jegygyűrűket, dekorációkat, tortákat, a lehetséges nászútajánlatokat és az esküvő minden kellékét.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Tizedszer Égjen a láng!

Az Égjen a láng! elejétől fogva a mi történetünk volt, és
mindig az is marad, helytől, időtől függetlenül. A mi történetünk több ezer emberről szól, akik lelkesen énekelnek,
imádkoznak, dicsőítenek. A mi történetünk az is, hogy adakozunk, nemes célokat támogatunk, rászorulóknak segítünk, de az is, hogy közösen fényképezkedünk, új
embereket ismerünk meg, új zenéket fedezünk fel. Ez a mi
történetünk!
Várunk szeretettel a X. Égjen a láng!-ra január 12-én és
13-án, a marosvásárhelyi Kultúrpalotába.
Szombaton az Ében zenekar, a Worship Team, a Reménység és az After 5 lép színpadra, vasárnap a Sófár, az
Élő Kövek, a Graal zenekarokkal és a paniti gyerekkórussal
szolgálhatjuk együtt az Urat.

A Parázsfészekben (Kisterem) alternatív programmal
várjuk az érdeklődőket: szombaton bizonyságtételnek és
slam poetrynek lehetünk részesei, valamint az Anima zenekar és a Chameleon Jazz Band várja a fiatalokat. Vasárnap Nyikó Anetta és Német Ádám szolgál, de részt
vehetünk ismét bizonyságtételen és egy fórumbeszélgetésen is.
A legkisebbeket a Szikrazugba várjuk, csoportos játékokra, zenei tevékenységekre, mesedélutánra és Karavánkoncertre.
A rendezvény mindkét nap délután 5 órától kezdődik.
További információkért kövessék az esemény Facebookoldalát. (közlemény)

Keresztes Ildikó az Erdély TV-ben

Január 7-én, hétfőn este 8 órától a marosvásárhelyi származású Keresztes Ildikó énekesnő, színésznő, előadóművész
a Zebra műsor vendége, akit életpályájáról, megvalósításairól, álmairól és terveiről kérdez a két műsorvezető, Gecse
Ramóna és Kovács Károly. Zebra – a gondolatok átjárója.

Tűzesetek

Pénteken délelőtt két tűzesetről tájékoztatott a Maros
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség sajtószóvivője,
Virag Cristian. A hajnali órákban Magyaróra riasztották a
tűzoltókat. Egy nyári konyhában ütött ki tűz, és fennállt a
veszélye annak, hogy a lángok a családi házra is átterjed-

nek, ezt időben sikerült megakadályozni a dédai tűzoltóalakulat, illetve a magyarói, dédai és a marosoroszfalui önkéntes tűzoltók segítségével. A reggeli órákban
Marosvásárhelyen a Petru Dobra utcában egy tömbház
pincéjében felcsapó lángokhoz riasztották a marosvásárhelyi tűzoltóalakulatot. Mindkét esetben sikerült megfékezni a lángok továbbterjedését.
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Meghalt a lebontásra ítélt templomok egy részét
megmentő építészmérnök

Életének 90. évében elhunyt Bukarestben Eugeniu
Iordăchescu építészmérnök, akinek 29 olyan épületet – köztük 13 műemlék templomot és kolostort –
sikerült megmentenie a lebontástól, amelyek
Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor megalomániás városrendezési terveinek útjában álltak.

Iordăchescut, akit 2016-ban a román ortodox egyház legrangosabb elismerésével, a Patriarchátus Keresztjével tüntettek ki, vasárnap helyezték örök nyugalomra.
Bukarestben a múlt század nyolcvanas éveiben csaknem 40
ezer épületet, köztük rengeteg műemléket bontottak le az úgynevezett „szisztematizálás” idején, hogy helyet csináljanak a
diktátor által megálmodott, észak-koreai ihletésű palotának, a
„Nép Házának” és az azt körülvevő új városközpontnak.
Iordăchescunak, aki egy tervezőintézet műszaki igazgatója
volt, sikerült meggyőznie Ceauşescut, hogy nem szükséges
minden templomot lebontani, elég ha „elbújtatják” őket az új
betonkolosszusok mögé.

Az építészmérnök által kidolgozott módszerrel az elköltöztetendő épületek alá betonlapot öntöttek, majd az egész építményt az erre a célra odakészített síneken egy darabban
elvontatták. Így menekítették el Ceauşescu buldózereinek útjából Bukarest egyik legértékesebb műemlékét, a 16. századból származó Mihai Vodă kolostort, amelyet csaknem 300
méterrel arrébb és hat méterrel lejjebb költöztettek arról a
dombról, ahol a – bukaresti parlament székházává vált – Nép
Háza épült.
Összesen 13 műemlék templom menekült így meg – többségük a fővárosban –, de a bukaresti „szisztematizálásnak” így
is 22 templom és kolostor esett áldozatul.
Iordăchescunak lakóházakat és közigazgatási épületeket is
sikerült módszerével megmentenie. Gyulafehérváron egy – a
központi sugárút kialakítását akadályozó – 80 lakásos panelházat vágott ketté, és az egyik darabját 55 méterrel arrébb költöztette úgy, hogy a benne lakókat ki sem költöztették a
„vonatozás” csaknem hatórás időtartamára. (MTI)

Megemlékeztek a madéfalvi veszedelemről

A magyar kormánynak fontos feladata, hogy a nemzeti összetartozás érzését erősítse minden magyar
között, éljenek a Kárpát-medencében, vagy a világ
bármely táján – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Bonyhádon, a madéfalvi veszedelem 255. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésen.

Potápi Árpád János a Tolna megyei település székely emlékparkjában tartott megemlékezésen hozzátette: a kormány
mindent megtesz annak érdekében, hogy aki meg akarja tartani magyar identitását, az megtehesse, és mindenki meg tudjon maradni magyarnak.
„Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a székelyföldi települések megvalósíthassák céljaikat” – fogalmazott,
megemlítve, hogy a magyar kormány közbenjárásának is köszönhetően újították fel az 1764-es Siculicidium – székelyöldöklés – madéfalvi emlékművét, mellette pedig új kápolnát
avattak. Az államtitkár elmondta: az évforduló alkalmából
azokra az elüldözött székelyekre emlékeznek, akiknek egy
része Bukovinában öt települést hozott létre, és akiknek leszármazottait 1941-ben az Al-Duna mellé, majd 1945-ben Tolnába, Baranyába és Bács-Kiskun megye három községébe
telepítették. Mint felidézte, a bukovinai „kirajzások”, majd a
letelepítések mindig a magyar kormány támogatásával történtek, 1945-ben is az új magyar kormány sietett segítségére a
népcsoportnak. A folyamatot ellentmondások, atrocitások kísérték, hiszen ez az akkor a kitelepített németek rovására történt meg. „Az elmúlt évtizedek a sebeket már begyógyították,
mi arra emlékezünk, hogy segítséget kaptunk ahhoz, hogy
népcsoportunk hazára leljen ezen a tájon” – fogalmazott.
A kormány nemzetpolitikájának a bukovinai székelyek ma
is a pozitív hatásait látják – mondta Potápi Árpád János.
Csibi József, Madéfalva RMDSZ-es polgármestere a madéfalvi vérengzés előzményeként felidézte, 1761-62-ben
Mária Terézia elrendelte, hogy Székelyföldön szerveződjön
határőrség önerőből, császári parancsnokság alatt. A székelyek
évszázadokon keresztül saját hadsereggel védték a magyar határokat, így az intézkedést az ősi székely jogok elleni merényletnek tekintették.
„Ma nem a határvédelem a feladatunk, hanem az, hogy
igyekezzünk jól működő helyi gazdaságot felépíteni, és megőrizzük településünket az elnéptelenedéstől” – mondta. Har-

colunk a ma meglévő jogainkért, hatásköreinkért, önálló gondolkodásunk megtartásáért – jegyezte meg, hozzátéve, tapasztalják hatásköreik folyamatos elvonását. A településtől, a
régiótól az államigazgatás, attól pedig a nemzetek felett ítélkező Európai Unió próbál meg elvenni jogköröket – tette
hozzá. „Ma az erdélyi magyarság és a Székelyföld akarata,
hogy az Európai Unió a Minority Safe Pack elnevezésű kezdeményezésünket felkarolja, és jogszabályokat dolgozzon ki
az őshonos európai kisebbségek védelme érdekében” – jelentette ki.
A székelyföldi település polgármestere úgy fogalmazott: a
2019-es európai parlamenti választásokon a Kárpát-medence
magyar közössége „felelőssé válik ezért a földért, ezért nemzeti tartással bíró képviseletet kell küldenünk Brüsszelbe”.
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége húsz éve emlékezik meg a madéfalvi veszedelemről; 1764. január 7-én az
osztrák katonaság több száz, a határőrsorozás ellen tiltakozó
csíki székelyt mészárolt le a székely községben.
A támadásnak hivatalos jelentések szerint kétszáz, más adatok szerint négyszáz áldozata volt, köztük nők és gyerekek. A
katonai fellépés megtörte a székelyek ellenállását, a vérengzés
után indult meg a székelyek tömeges kivándorlása Moldvába,
ahol csángók fogadták be őket. Nagy részük tíz év elteltével
Bukovinában telepedett le. Közülük 1941-ben 4500-an románmagyar egyezmény alapján áttelepültek a Bácskába, ahonnan
1944-ben ismét menekülniük kellett.
Magyarországon a második világháború után kitelepített
németek helyén, a Balaton-felvidéken, Tolna és Baranya megyei falvakban találtak új otthonra. A moldvai csángóságba
olvadt székelyek végleg a Kárpátok keleti oldalán maradtak.
A bonyhádi megemlékezésen mintegy százan vettek részt,
köztük Madéfalváról, Csernakeresztúrról, Marosludasról, illetve az Al-Duna mellől, Pancsováról, Székelykevéről és Hertelendyfalváról érkezett székelyek.
Az évforduló alkalmából a Bonyhád mellett fekvő Kismányokon a székelyek templomaként ismert Magyarok Nagyasszonya templomban tartottak misét, és megkoszorúzták a
templom mellett, az öt bukovinai falu emlékére állított kopjafát. Madéfalván hétfőn emlékeznek a Siculicidiumra, többek
között a Szent Anna-kápolnában tartandó misével és Marosvásárhelyen a nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes Ember
az embertelenségben című táncelőadásával. (MTI)

Tőkés László EP-képviselőként is meglátogatta
a terrorizmus miatt elítélt székelyeket

Tőkés László európai parlamenti képviselői minőségében is meglátogatta pénteken a csíkszeredai börtönben Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két volt erdélyi vezetőjét, akiket terrorizmus vádja miatt ítéltek
tavaly börtönbüntetésre.

A csíkszeredai börtönben tett látogatásról Tőkés László –
aki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke is –
pénteken számolt be egy sajtótájékoztatón. Emlékeztetett,
hogy korábban magánemberként látogatta meg a két bebörtönzöttet, most viszont az EP külügyi bizottsága elnökének
ajánlásával vett részt a látogatáson, s ebből az alkalomból lehetősége nyílt megtekinteni a csíkszeredai börtönben uralkodó
viszonyokat is. Megállapította, viszonylag jó körülmények között vannak Bekéék, akik nehezményezik, hogy nem engedik
őket külső munkavégzésre.
Tőkés bírálta a román államot, amelynek szerinte mindig is
szüksége volt magyar politikai foglyokra, hogy megfélemlítse
a romániai magyarságot. Az EP-képviselő szerint Bekéék is
csak bűnbakok, akik révén a román állam az egész romániai
magyarságot akarja megfélemlíteni. Szerinte a „székelyföldi
terrorizmusügy” mögött ugyanaz a hagyományos kamarilla
áll, amely száz esztendeje törekszik a romániai magyarság elűzésére, tönkretételére.

Kiemelte, folytatni kell a két elítélt kiszabadításáért a jogi
és a politikai küzdelmet. Úgy vélte, jogi téren elég szűkösek a
lehetőségek, ezért fontos, hogy az RMDSZ politikai úton is
felvállalja az ügyet, és akárcsak az egyházi ingatlanok vagy a
magyar iskolák esetében, ugyanolyan súllyal képviselje ezt az
ügyet is a kormánykoalícióval folytatott tárgyalásokon.
Az EMNT elnöke szerint ki kell használni a pápa Romániába tervezett látogatását, valamint Románia soros EU-elnökségét is, hogy ezt a kérdést minél alaposabban megismertessék
a nemzetközi közvéleménnyel és döntéshozókkal. Szerinte
Románia EU-elnöksége érzékenyebbé teheti a külföldieket a
két volt erdélyi HVIM-vezető ügye iránt.
A sajtótájékoztatón jelen volt Sándor Krisztina, az EMNT
ügyvezető elnöke is, aki bejelentette, hogy 2019-ben az EMNT
több évfordulós programot szervez az 1989-es kommunistaellenes temesvári felkelés 30. évfordulójára.
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018 júliusában öt-öt éves
börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a legfelsőbb bíróság.
Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált petárdákból a hatóságok arra
következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani
Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román
nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén. (MTI)

Ország – világ
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Holnapra várják a jelentést
a gázrobbanásról

Már pénteken visszatérhetett a lakók nagy része a
robbanás sújtotta marosvásárhelyi tömbházba – közölte Nagy Zsigmond, Maros megye alprefektusa.
Nagy Zsigmond hozzátette: személyesen is járt a
helyszínen, és keddre kért jelentést az érintett intézményektől, amelyek felbecsülik a keletkezett kárt és
javaslatot tesznek arra, hogy miként segítsenek a
szerencsétlenül járt lakókon. A Hadsereg téri tömbházban csütörtökre virradóra ütött ki tűz, majd következett be robbanás. 18 személyt, köztük négy
gyereket evakuáltak a tűzoltók. A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) szerint egy személyt szállítottak kórházba, kettőt a helyszínen
elláttak, tizenhatan elutasították az orvosi ellátást. A
szakemberek nyomozást indítottak a baleset okainak
kiderítésére. (Agerpres)

Az elnök megtagadta a legfőbb
ügyész felmentését

Klaus Iohannis államfő nem hajlandó felmenteni tisztségéből Augustin Lazăr legfőbb ügyészt, és Viorica
Dăncilă szociáldemokrata kormányfő miniszterjelöltjeinek kinevezését is elutasítja – jelentette be maga
az elnök pénteki bukaresti sajtóértekezletén. Az államfő a jövő hét közepére ígérte a kormányátalakítással kapcsolatos, megindokolt hivatalos válaszát,
amelynek „haladéktalan” közzétételére december 20án kötelezte az alkotmánybíróság. Iohannis a májusi
európai parlamenti és az év végi elnökválasztást nevezte a 2019-es év legfontosabb politikai eseményeinek. Megerősítette: újabb államfői mandátumra
pályázik, legfőbb célkitűzéseiként pedig Románia európai integrációjának és a NATO-ban betöltött szerepének erősítését, illetve a korrupció elleni harc
folytatását jelölte meg. (MTI)

Iohannis kontra
Andronescu
(Folytatás az 1. oldalról)

működik – nyilatkozta az egyik központi lapban. Szavaiból úgy tűnik, mintha nem tudná, hogy az általa dicsért
alsó tagozatos kerettanterv folytatása már az ötödik és
hatodik osztály számára is készen van, és ez a kísérleti
nemzedék, amelynek éveken át nem voltak tankönyvei,
az új tanterv szerint tanul. Ha a miniszter szándéka
megvalósul, akkor ahelyett, hogy folytatnák azt, amit
első osztálytól elkezdtek, az öt-, hat- és hetedikesek jövőben újra kísérleti alanyokká válnak. Ami valóban
bosszantó lehet, hiszen kétséges, hogy az újabb tantervnek megfelelő tankönyvek időre elkészülnek. Ötödik osztályban egyébként – a választható tantárgyakat
leszámítva – jelenleg is heti 25 kötelező tanóra van, hatodikban 27, hetedikben és nyolcadikban 30, a nemzetiségi gyermekek számára napi egy órával több.
Nehéz heti 32-34 órán át a padban ülni, érvel Ecaterina Andronescu, és megjegyzi, hogy azért is egyszerűsíteni kell a tantervet, hogy a nyolcadikos diákok
képesek legyenek átmenő jeggyel zárni a képességvizsgát. A szülők szerint is túlzsúfolt a tananyag, ami a diákok krónikus kifáradásához vezet. A vidéki iskolákban
tanító pedagógusok szemszögéből a lényeges ismeretek
oktatására és számonkérésére kellene helyezni a hangsúlyt, az átmenő jegy eléréséhez szükséges szint megállapításához pedig az átlagos romániai diák és nem a
városi elitiskolák tanulóinak a képességeit véve alapul.
A fennmaradó időben pedig lehetne a tehetséges diákokkal külön foglalkozni. De mindezt csak akkor, amikor
az a kísérleti ciklus végzett már, amelynek tagjai jócskán
megszenvedték az egymást sűrűn követő oktatásügyi miniszterek kénye-kedvét. Egyébként elismert pedagógusok, iskolaigazgatók szerint nem az órák számával van
a baj. Ugyanis ha a gyermek jól érzi magát az iskolában, akkor hasznosabb, ha ott van, és nem a tévénézéssel, számítógépes játékokkal, mobitelefonozással tölti
az időt. Ezért a felső cikluson is a délutáni program bevezetését látnák célszerűbbnek, ami könnyebbséget és
biztonságot jelentene a szülőknek is. Azzal viszont
egyetértenek, hogy az elméletorientált tananyagot át
kellene gondolni, tantárgyakat összevonni, és gyakorlatiasabbá tenni az oktatást. Nagyobb hangsúlyt kellene
fektetni a pedagógusok olyan irányú képzésére és továbbképzésére, hogy diákjaikkal a mai kor elvárásainak
megfelelően tudjanak foglalkozni, hogy a gyermekek ne
tehernek, unalmasnak, félelmetesnek érezzék az iskolát,
hanem egy olyan helynek, ahol jó és hasznos a társakkal, tanárokkal együtt lenni.
Nem lehet egyetlen tollvonással csökkenteni a tanórák számát, a tanügyi törvény módosításával tervezett
intézkedés nincsen kellően megindokolva, egy ilyen méretű tanóracsökkentés sok pedagógus elbocsátásával
járna – utasította vissza egy nap múlva a tárcavezető
javaslatát Klaus Iohannis államfő. Várjuk, mi következik.
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Vízkereszt a háromkirályok, avagy napkeleti bölcsek ünnepe

A nyugati kereszténységben
január 6. vízkereszt, avagy a
háromkirályok, másképpen a
napkeleti bölcsek ünnepe, a
katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe.

Vízkereszt a karácsonyi ünnepek
zárónapja, ezután kezdődik a farsangi időszak. (A Julián-naptárt
használó keleti kereszténységben
karácsony január 7-ére esik, és tizenhárom nappal később ünneplik a
vízkeresztet.) Az ünnep liturgiában
használatos elnevezése a görög
Epiphania Domini, azaz Urunk
megjelenése, a magyar vízkereszt
elnevezés a víz megszentelésének
szertartásából származik.
Az epifánia ünnepe először a 3.
század végén jelent meg keleten,
majd a 4. században nyugaton, mindig január 6-án. Mivel a 4. századtól Jézus születésének ünnepe, a
karácsony keleten és nyugaton is elkülönült az epifániától, a vízkereszt
ünnepe azóta három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek eljövetelét,
Jézus megkereszteltetését, illetve
csodatételét a kánai menyegzőn.
(Az epifánia kifejezés a görög vallásban egy isten váratlan és érezhető, jót hozó megjelenése, a római
császárkultusz idején az uralkodó,
azaz a megtestesült isten ünnepélyes látogatása volt.) Teológiai értelmezése: Jézus Krisztusban Isten
jelent meg az emberek igazi megváltójaként, az ünnep liturgiája
Jézus hármas megjelenéséről emlékezik meg.
Az első jelentés a háromkirályok,
avagy a napkeleti bölcsek érkezésének ünneplése. Máté evangéliuma
(Mt 2,1-16) szerint a háromkirályok
a betlehemi csillag által vezérel-

tetve jöttek keletről Júdeába, hogy
a zsidók újszülött királyának kifejezzék hódolatukat. Először Jeruzsálemben keresték a kis Jézust,
majd Heródes király gonosz szándékkal Betlehembe utasította őket;
ott meglelték a kisdedet, akinek
aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak. Az evangélium mágusnak
nevezi őket, de nevüket nem említi.
A hagyomány szerint hárman voltak, a 8. században élt Beda Venerabilis nevüket is említi: Caspar,
Melchior, Balthasar – azaz Gáspár,
Menyhért, Boldizsár. A tömjénezés
szertartása a napkeleti bölcsek tömjénadományára emlékeztet. A háromkirályok
hálás
témául
kínálkozott a festőművészetnek,
híres alkotás például Albrecht Dürer
és Ferenczy Károly Háromkirályok
című festménye is.
A vízkereszt második evangéliumi története (Mt 3,13-17) szerint,
amikor Jézus harmincéves lett, elment a Jordán folyóhoz. Keresztelő
Szent János megkeresztelte őt, és
Jézus ettől kezdve tanítani kezdett.
Megkereszteltetésének emlékére keleten ezen a napon osztották a keresztség szentségét, és áldották meg
a vizeket, főleg a Jordánt és a Nílust.
Az ünnep harmadik evangéliumi
jelenete: Jézus a kánai menyegzőn
édesanyja kérésére, az elfogyott bor
pótlására első csodatételeként a
vizet borrá változtatta (Jn 2,1). A
házszentelés (benedictio domorum)
szertartása arra emlékeztet, hogy
Jézus jelenlétével kitüntette, megszentelte a kánai házat.
Krisztus keresztségének emlékére a vízkereszt volt az ünnepi keresztelések napja, a katolikus
egyház tömjént és vizet szentelt,

Görögkatolikus vízkereszti szertartás Edelényben 2019. január 6-án.

innen az ünnep elnevezése. Az ünnepi népszokások közé tartozott a
csillagozás vagy háromkirályjárás
hagyománya, a bibliai királyokat
megszemélyesítő alakoskodók köszöntő felvonulása, dramatikus játéka. Az alakokat – a betlehemezés
mintájára – gyerekek személyesítették meg. Legfőbb kelléke a csillag
volt, amely mutatta az utat Betlehembe. Jellegzetes viseletdarabjuk
a díszes papírsüveg. Minden eset-

ben elénekelték a csillagéneket,
melynek utolsó két sora így hangzik: „Szép jel és szép csillag / Szép
napunk támad.”
Vízkereszt napján szokásban volt
a szentelmények hazavitele is: a
szenteltvíznek gyógyító hatást tulajdonítottak, minden betegségre használták. Hintettek belőle a bölcsőre,
a menyasszony koszorújára, a halott
koporsójára. A következő januárig
üvegben vagy nagy korsóban tartot-

Fotó: MTI

ták, ami megmaradt a következő
vízkeresztre, azt a kútba öntötték,
hogy vize meg ne romoljon. A házakat vízzel és sóval szentelték
meg, és a pap krétával írta a szemöldökfára a házszentelés évét és a G.
M. B. betűket (Gáspár, Menyhért,
Boldizsár).
A vízkereszti népszokásokból
mára jobbára csak annyi maradt
meg, hogy ekkor szedik le a karácsonyfát. (MTI)

„Szép napunk támad”

A Kossuth Rádió kora reggeli műsora
vízkereszt ünnepi népszokásairól

A közmédia és a Hagyományok Háza közös műsora január
első
hetében
a
vízkereszt ünnepkör és a háromkirályjárás hagyományával foglalkozik.

Vízkereszt vagy háromkirályok
napja az egyik legrégebbi egyházi
ünnep. A 4. századig ezen a napon
ünnepelték Jézus születésnapját és
az évkezdetet, ekkor emlékezett
meg az egyház a napkeleti bölcsekről és Jézus megkeresztelkedéséről a Jordán folyóban. Ennek
emlékére az egyház ezen a napon
vizet szentel, amelynek a néphagyomány különös jelentőséget tulajdonított: a víznek mágikus
ereje, gyógyító, gonoszűző, rontást
megelőző szerepe volt. A templomban megszentelt vízből abban
a hitben vittek haza, hogy ha kortyolnak belőle, a ház valamennyi
lakóját elkerüli a torokfájás. Ilyen
szentelt vízzel áldották meg a házakat, az ólakat, a vetőmagokat és
az állatokat. A víz és tömjén szentelésének szokásából alakult ki a
házszentelés.
A háromkirályjárás a bibliai
napkeleti bölcseket megszemélyesítő alakoskodók köszöntő-, illetve
dramatikus népszokása volt. Általában vízkeresztkor, de karácsonykor, újév és vízkereszt között is
jártak házról házra. A háromkirályjárás szereplői férfiak vagy fiúk
voltak, de Mogyoródon, Mezőkövesden és a kalocsai szállásokon
lányok jártak. A szereplők fejükön
díszes papírsüveget, vállukon királyi palástot jelképező lepedőt vagy
alsószoknyát, oldalukon kardot viseltek. Legfontosabb kellékük a
kiugratható, rugós szerkezetű hatágú csillag volt, amelynek köze-

pét általában szitából készítették,
és belülről gyertyával világították
ki. A dramatikus változatokban engedélykérés után a főszereplők:
Gáspár, Menyhárt, Boldizsár, Heródes, valamint a katona, az angyal, a hírnök egyenként
bemutatkoztak. Ezután következett Heródes viadala az egyik királlyal, majd a csillag kiugratása,
végezetül pedig az adománykérés.
A népszokásként fennmaradt hagyomány első hazai, anyanyelvi
említése a 16. századból szárma-

zik. Ekkor jegyezték fel a Háromkirályok napja kezdetű, úgynevezett csillagéneket is.
A műsor gazdag zenei összeállításában az erdélyi Vízmellék falvainak
népzenei
felvételeit
hallhatják.
Szerkesztő:
Maruzsenszky
Andor és Éri Márton
Műsorvezető: Pénzes Géza
Adás: Kossuth Rádió (minden
reggel 5.03)
A műsor interneten elérhető:
www.mediaklikk.hu/mediatar/

Dunába ugrottak a hívek
a keresztért

Vasárnap, vízkereszt ünnepén a hagyományokhoz híven több Dunaparti városban is versenybe szálltak az ortodox hívek, hogy a partra
vigyék a jeges folyamba dobott keresztet. Brăilán több ezer ember
gyűlt össze a Duna partján, a víz megszentelésének ünnepén. A Casian
Crăciun alsó-dunai érsek által Dunába dobott keresztért hatan szálltak
versenybe, nekik előzőleg friss orvosi vizsgálatokkal és laboratóriumi
eredményekkel kellett bizonyítaniuk, hogy egészségesek, nem szenvednek szívbetegségben. A folyamba dobott keresztet a 19 éves brăilai
Daniel Buriceának sikerült kivinnie a partra. Zimniceánál szintén hat
fiatal vállalta, hogy a Galaction Stângă alexandriai püspök által Dunába dobott kereszt után úszik a mínusz 5 fokos hidegben. Elsőnek a
37 éves Nelu Căldăraru érte el a keresztet. Úgy nyilatkozott, reményei
szerint ez a próbatétel kigyógyítja súlyos hűléséből, amellyel napok
óta küszködik. Giurgiun fel kellett törni a befagyott Duna jegét ahhoz,
hogy Ambrozie püspök bedobhassa az öt megszentelt fakeresztet a
vízbe, majd az öt – 24 és 39 év közötti – jelentkező utánuk ugorhasson. Elsőként a 31 éves Robert Alexandru Chelarunak sikerült partra
vinnie a keresztet. Tulceán már második éve a katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) egyik képviselője, a 37 éves Paul Cacencu érte el elsőként a Visarion püspök által jeges vízbe dobott szentelt keresztet.
Rajta kívül két másik kollégája, valamint a parti őrség két alkalmazottja is részt vett a hagyományos vízkereszti versenyben. Galacon
16 férfi ugrott a jeges Dunába a kereszt után, végül egy sportoló, a
Viitorul Hârlău labdarúgócsapat játékosa ért elsőnek célba. Az ortodox hagyomány szerint az, akinek sikerül partra vinnie a Dunába dobott szentelt keresztet, az egész évben egészséges lesz. (Agerpres)
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Az új nyugdíjtörvény 2021-től lesz hatályos

(Folytatás az 1. oldalról)
Az országban ugyanis több mint
ötmillió nyugdíjas él. Elmondható,
hogy összességben egy jó nyugdíjtörvény-tervezet született, amelynek azonban voltak hiányosságai.
Ezért az RMDSZ 18 módosító javaslatot nyújtott be a szenátusban,
majd a képviselőházban.
– Milyen újdonságot hoz az új
nyugdíjtörvény a nyugdíjasok
számára?
– Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy ez 2021-től fog életbe
lépni. Többen megkerestek már, érdeklődtek, hogy bizonyos részeket
hogyan alkalmaznak az ő esetükben. A módosításokat illetően elsődleges a nyugdíjasstátus meghatározása. Az új törvénytervezetben nyugdíjasnak minősülhet az a
személy, aki 15 év hozzájárulásos
időszakkal rendelkezik, valamint az
a nemlátó, aki egyharmadát teljesítette a teljes hozzájárulásos időszaknak – ami 35 év –, s ennek az
egyharmada 11 év és 8 hónap. Az
RMDSZ módosítást javasolt,
mondván, hogy a nemlátóknak
adott könnyítést a súlyos fogyatékkal élőkre is ki kell terjeszteni. Ezt
a bizottságban elutasították. Mégis
a politikai egyeztetések során is
fenntartottuk ezt a részt, s a plénumi
vitán a módosító javaslatunkat megszavazta a többség. Teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy nem
hagyhatjuk a rokkantsági nyugdíjasokat figyelmen kívül, mert diszkriminatív az a rendelkezés, amely
szerint egy időben három feltételt
kell teljesíteniük azoknak, akik
ilyen nyugdíjat igényelnek. Az első
feltétel, hogy ne legyen meg a standard nyugdíjazási koruk, a nők esetében a 63, a férfiaknál a 65 év. A
második feltétel, amivel nem tudtunk egyetérteni, hogy 15 év régiséggel kell rendelkezniük, a
harmadik feltétel, hogy részben
vagy teljes egészében elvesztették
munkaképességüket amiatt, hogy
munkabalesetük volt, szakmai megbetegedést szenvedtek, vagy a forradalom áldozatai. Nem tehet róla
az az ember, aki 30 évesen leesik
egy létráról, és elveszíti a munkaképességét, mert nem az ő hibájából
történt. Valaki nem azért igényli a

rokkantsági nyugdíjat, mert nem
akar dolgozni, hanem azért, mert elveszítette a munkaképességét. Módosító javaslatunkat nem fogadták
el, hogy a minimális 15 év hozzájárulási időszakot egyharmadára,
azaz öt évre csökkentették. A jelenlegi törvénykezésnek van egy nagy
hiányossága. Egynapos társadalombiztosítással az alkalmazott jogosult
lehet a rokkantsági nyugdíjra. Ez
számos visszaélésre adott lehetőséget. A plénumi vitában, amikor felszólaltam,
nagyon
tisztán
elmondtam: rendben van, hogy szeretnénk tisztázni ezeket a rendszereket, ellenben nem lehet a
nyugdíjakat összességében növelni
pontosan a fogyatékkal, rokkantsággal élők, a munkabalesetet szenvedettek, rokkantsági nyugdíjasok
rovására. Ne úgy próbáljanak nyugdíjpontértéket növelni, hogy ettől a
kategóriától megvonják a jogot.
Készül
a szociális támogatások törvénye
– A kormánypárt ígéretei szerint
készül a szociális támogatások törvénye, amely lefedi a hiányos munkaidővel rendelkezők és a
munkabalesetesek kategóriát is. Nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy a
15 éves hozzájárulásos időszak
meglegyen, s alapvető feltétel, hogy
valaki nyugdíjas legyen. A módosításunkat ebben az esetben nem fogadták el. Ellenben megkaptuk a
szociális törvényre vonatkozó ígéretet. Amennyiben nem fogják tartani az ígéretet – s ezt a plénumban
is elmondtuk –, akkor az RMDSZ a
tavaszi ülésszakban kidolgozza az
erre vonatkozó törvénytervezetet is,
amely ezekre a kategóriákra vonatkozik. Nagyon fontos, hogy mihamarabb „lefedve” lássuk ezt a
kategóriát, ugyanis a szociális juttatások összegét mindig a kormány
határozza meg kénye-kedve szerint.
A három gyermeket nevelő anyák
hat évvel korábban kérhetik
a nyugdíjazásukat
– A módosításnál figyelembe vettük az anyákat is. Az új törvény értelmében azok az anyák, akik
legalább három gyermeket szültek
és neveltek 16 éves korukig, hat
évvel korábban igényelhetik a
nyugdíjazásukat. A mi módosítási

javaslatunk az volt, hogy választhatnak, hogy elmennek-e hat évvel
korábban. Ez azért fontos, mert ha
a munkáltatónak esetleg nem tetszik
az az idős hölgy, akinek három gyereke van, és el akarja küldeni nyugdíjba, visszaélhet a törvénnyel, és
erőszakkal elküldheti nyugdíjba.
Amennyiben az anya dolgozni akar,
engedni kell, hogy dolgozzon. Az
örökbe fogadott gyermekek is beszámítódnak a hármas gyermeklétszámba, azzal a feltétellel, hogy az
anya legalább 13 évig nevelje őket.
Amikor ezt megfogalmaztuk, azt
vettük figyelembe, hogy általában
2-3 éves korukban veszik örökbe a
gyermekeket.
Pótolhatók a szükséges évek,
de nem minimálbérrel számolva
– Beszéljünk az asszimilált periódusokról.
– Ezek azok a periódusok, amelyekben az illető személy nem dolgozott, de biztosított státust évezett
az állam részéről. Ezek: a katonai
szolgálat ideje, az egyetemi évek, a
hivatalos munkanélküli-időszak, a
gyermeknevelési időszak. Ezeknek
a körét a kormány kiterjesztette, és
beszámítódik a mesteri és doktori
képzés ideje is. Az RMDSZ javaslata az volt, hogy a technikumi képzés idejét is számítsák be, de ebbe
nem egyeztek bele. Az RMDSZnek volt még egy javaslata, hogy az
örökbefogadó anyának nyújtott
egyéves összeszokási szabadságot
is számítsák be úgy, mint a gyermeknevelési időszakot. Ebbe sem
egyeztek bele. De az örökbefogadási törvénybe be fogjuk illeszteni
ezt a könnyítést.
Ami még fontos a módosításaink
közül, a „megvásárolható régiségre” vonatkozik. Az új nyugdíjtörvény is megadja ezt a
lehetőséget, ellenben nem a minimálbérhez köti a biztosítási összeget, hanem az átlagbérhez. Az
RMDSZ szerint nem megengedhető, hogy átlagbérhez kössük a
„megvásárolható régiséget”, hanem
hagyjuk meg a minimálbérnél, mert
ha valakinek szüksége van rá, biztos nem azért van rá szüksége, mert
nagy jövedelemmel rendelkezik,
hanem azért, mert valóban rászorul,
hogy a 15 éves régisége meglegyen.

Az időseket köszöntötték Nyárádszentbenedeken

Tizennyolc éves álom

December végén 18. alkalommal köszöntötték a falu időseit Nyárádszentbenedeken,
de a rendezvény az egész faluközösségnek szól: szeretnék
ráébreszteni
az
embereket, hogy karácsony
lényegét megfojtja a modern
világ tobzódó csillogása,
pedig Jézus legnagyobb ajándéka a család szeretete és oltalma.

Gligor Róbert László

Tizennyolcadszor köszöntötte a
falu időseit az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület. Az idősek
hagyományos karácsonyi ajándékünnepélyén azt üzenik: Istennek és
a közösségnek fontos minden személy, a településen lakók és a közeli
vagy távoli helyeken élő elszármazottak. Az idei karácsony fekete
volt a falu életében, hisz néhány nap
alatt három koporsó mellett kellett
megállniuk, és ez ráébresztheti az
embereket, hogy a legnagyobb
ajándék a család, a szeretet és az
együttlét, amikor egymást kézen
foghatjuk, egymás arcára mosolyt
vagy örömkönnyeket csalhatunk –
mondta el köszöntőbeszédében

Nám Emese, a szervező egyesület
elnöke. Ezért idén is százötven falubeli és tizenöt elszármazott, 60.
életévét betöltött személynek küldtek meghívót, hiszen a rendezvény
célja a családok és a faluközösség
közötti kapcsolatok építése, illetve
egy délutáni alkalom révén kifejezni a szülőknek, nagyszülőknek a
hálát, köszönetet mindazért, amit
családjukért, gyermekeikért, unokáikért és a faluközösségért tettek.
Hatvanon túl, közel a százhoz
Szabó Gergely Levente református lelkész az elmúlt zsúfolt napok
és a gyász után karácsony áldásairól
beszélt a közösségnek, az Isten által
felajánlott életről, a gondoskodásról, szeretetről, míg Osváth Csaba
polgármester Ákosfalva község nevében üdvözölte az egybegyűlteket.
Az ünneplőket idén is tartalmas
műsor fogadta: Orbán Róbert Ady
Karácsonyi rege című versével vezette fel a helyi gyerekek és fiatalok
köszöntőműsorát, a Nagy Ottó vezette református gyülekezeti kórus
előadását, míg a nyárádszeredai
Bocskai István dalkar műkedvelő
színjátszói két vidám jelenettel derítettek jókedvre mindenkit. Az ünneplőket és a sok ismerős arcot
Szabó Árpád megyei tanácsos is kö-

szöntötte, majd a Backamadarason
élő Bari (Bukur) Erzsébet szülőföldről szóló szavalata zárta a műsort.
A szeretetvendégséget követően
sor került az idősek megajándékozására: egy szatyor édességet az önkormányzat, egy szatyor élelmiszert
az egyesület részéről vehettek át. A
faluban négyen töltötték be 90. élet-

Letettük a módosító javaslatot, de
ez sem ment át. A régi törvény szerint az „vásárolhatott” még 5 év régiséget, akinek 15 ledolgozott éve
volt. Az új törvény szerint a tízéves
szolgálati idővel rendelkezők „vásárolhatnak” további 5 év régiséget.
Kedvezmény a néptáncosoknak
és népdalénekeseknek
– Fontos változás, ami a néptáncosokat és a népdalénekeseket
érinti: ők kedvezőbb feltételek mellett vonulhatnak nyugdíjba, ugyanis
ezek a foglalkozások bekerültek a
speciális munkacsoportba, nekik
minden ledolgozott évre 50 százalékot számítanak pluszban a munkaidejükhöz.
A szennyezett településeket
a kormány nevezi meg
– A szennyezett környezetben
dolgozókra vonatkozó részből teljesen kiveszik a településeket a törvényből, pedig ez nagyon érdekli a
marosvásárhelyieket. A most érvényes nyugdíjtörvényben több település szerepel. Az történt, hogy
nagyon sok település felvételét kérték erre a listára. Oda jutottunk,
hogy ezek szerint Románia teljesen
szennyezett, és olyan súlyos környezeti problémákkal küzd, hogy
mindenkinek muszáj hamarább elmenni nyugdíjba. Ellenben a szenynyezett környezettel kapcsolatban
úgy rendelkezik az új törvény, hogy
azok a személyek, akik 30 évet
éltek és/vagy dolgoztak szennyezett
környezetben, olyan településeken
és ezek nyolc kilométeres körzetében, ahol kombinátok működnek és
szennyezik az ott lakók és dolgozók
életét, azok kérvényezhetik a két
évvel korábbi nyugdíjba vonulást.
Ezeket a településeket, amelyek felkerülnek a listára, a kormány fogja
meghatározni.
Újdonság: a házastársi segély
– Új rendelkezés a házastársi segély. Ennek értelmében a túlélő házastárs az elhunyt nyugdíjának a 25
százalékára lesz jogosult, ez a saját
nyugdíjjal halmozható. Feltétel,
hogy a házastársak legalább 10 évig
együtt kellett éljenek, a túlélő házastárs nem házasodott újra, és már
nyugdíjasstátusszal rendelkezik. A
házastársi segélyt azok kaphatják
meg, akik rendelkeznek a teljes
hozzájárulásos időszakkal. Kértük a
minimális 15 évet, nem hagyták
jóvá. Eddig úgy volt, hogy az utód-

évüket: Incze Irén, Szász Berta,
Papp Károly és Szabados Anna, ő
már a századikat tapossa!
Az egyesület mellett a rendezvény és az ajándékcsomagok támogatói Farkas Elek (a Farel cég), az
Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal,
Kilyén Anna és Mihály, Vila Miklós
és az egyesületi tagok voltak, az
Evangéliumi Kiadó 165 falinaptárat
adományozott.
Beszámló 2018-ról
2018-ban az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület igyekezett a
faluközösség szinte minden korosz-

A szervezők a meghívottaknak tartalmas műsorral kedveskedtek
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nyugdíj nem volt halmozható. Választani lehetett a saját nyugdíj vagy
az elhunyt házastárs nyugdíjának az
50 százaléka között. Amennyiben
ezt választották, a saját nyugdíjról
le kellett mondani.
Egy nyugdíj sem fog csökkenni
– Minden nyugdíjat újraszámolnak, de azok nem fognak csökkenni. Ha valakinek az új képlet
szerint csökkenne a nyugdíja, akkor
az eredeti nyugdíját fogják folyósítani. 2019. szeptember elsejétől
1265 lej lesz a nyugdíjpont értéke,
2020-ban 1775 lej, míg 2021-ben
1875 lej. A nyugdíjak struktúrája átalakul, a részlegesen előre hozott
nyugdíj teljesen megszűnik. Lesz
öregségi (korhatáros), előre hozott,
rokkantsági és utódnyugdíj. Az előrehozott nyugdíj esetében a kérelmezőnek rendelkeznie kell legalább
a teljes hozzájárulásos időszakkal,
a 35 évvel, s kevesebb mint öt éve
kell legyen a standard nyugdíjkorhatárig. Például, ha egy férfi 60
éves, és 35+5 ledolgozott évvel rendelkezik, akkor előre hozott nyugdíjba
mehet,
de
nyugdíjcsökkentéssel (penalizálás). Ha egy
férfi 60 éves, de ledolgozott 35+9
évet, akkor öregségi nyugdíjba vonulhat, hiszen túlteljesítette a törvény által előírt 35+8 évet.
Minimális nyugdíjak
– A szakszervezetek azt állítják,
hogy ez kiszámíthatatlan, mert
hiába járulunk hozzá a nyugdíjalaphoz, szociális nyugdíjból fog élni
Románia nyugdíjasainak 46 százaléka. A minimális nyugdíjat – ami
jelenleg 640 lej – azok kaphatják
meg, akiknek legalább 15 év szolgálati idejük van. A most elfogadott
jogszabály szerint nem lesz fix rögzített összeg, hanem ennek pótlása
lesz egy változó összeggel. Az új
törvény szerint a bruttó minimális
jövedelemnek a 45 százalékát kapják meg. A mostani 1900 lejnek a
45 százaléka 855 lej. Ez lenne a minimális nyugdíj. A maximális érték
75 százalék lehetne, 1425 lej. E két
érték, a 855 és 1425 lej között mozogna (mostani bérekkel számolva)
a minimális nyugdíj, ha érvényben
lenne az új nyugdíjtörvény. A nyugdíjkorhatár a nők és férfiak esetében
nem változik, marad a 63, illetve a
65 év – nyilatkozta a képviselő.

tálya számára különböző programokat szervezni: gyerekeknek és felnőtteknek kirándulásokat, gyermekés ifjúsági kézműves tábort, továbbá a nyáron testvértelepülési
küldöttségek fogadására, októberben faluközösségi értékbemutatóra,
decemberben idősek karácsonyára
került sor. Mindezeket az ákosfalvi
önkormányzat kulturális pályázatán, a Communitas alapítvány pályázatain nyert összegekből és a
belga Kasterlee testvértelepülés támogatásából fedezték – számolt be
Nám Emese elnök.

Fotó: Gligor Róbert László
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Az elégedettségre törekednek

Tartalmas diákélet, növekvő versenyszellem

könyvvásár Olvasd el, és játssz velünk! vetélkedőjén az ötödik osztályosok I-es csapata (Bajkó Péter,
Molnár Balázs, Somodi Tamás)
harmadik helyezést ért el. Tanulóink több vetélkedőn is dicséretet
kaptak: az őszi szavalóversenyen, a
rajzversenyen, a negyedik osztályosok a könyvvásári olvasóversenyen.
Diákjaink részt vettek a Sapientia
EMTE által szervezett fordítóversenyeken, illetve a Papiu Talks angol
nyelvű szónoklatvetélkedőn. A magyar nyelvű disputázók vetélkedőjének Kárpát-medencei szakaszán a
líceum csapata negyedik lett.
Gazdag művelődési, köri tevékenység zajlik az iskolában, Füzesi
Albert táncoktató a II–III. osztályosokkal foglalkozik, az alsó tagozatos gyermekek citerázni, furulyázni
tanulnak. Működik a robotikakör
Pisak-Lukács Katalin és Kozma
Tamás vezetésével, valamint a Sapientia–EMTE támogatásával. A
második félévtől a színjátszó kör és
a fotóklub is beindul.
Részt veszünk az Örökségünk
őrei programban, ahol a korábbi vetélkedőn a második helyen végez-

tünk. Ezúttal a radnóti kastélyt „fogadták örökbe” a diákjaink.
A Pro Vita Cristiana Alapítvány
a Bethlen Gábor Alapnál a korábbi
években már megpályázott felszerelések kiegészítéseként egy fényképezőgépet
és
tartozékait,
binokuláris mikroszkópokat és robotikafelszerelést pályázott meg sikeresen, s adta át használatra ezeket
is az iskolának.
– Úgy értesültem, hogy újraindulnak a korábban is gazdag
partneriskolai kapcsolatok.
– Részt vettünk a katolikus iskolák igazgatóival szervezett éves találkozón, amelynek házigazdája a
bukaresti Szent József római katolikus iskola volt, ahol megbeszéltük
az első közös tevékenységet, egy
téli sportos találkozót Predeálon.
Közös tevékenységeket szervezünk
a csíkszeredai Segítő Mária Gimnáziummal, január közepén kerül sor
a találkozóra a nagyváradi Szent
László római katolikus iskolával, a
gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceummal való kapcsolat
kiépítése is elkezdődött. Hasonlóképpen a határokon túlról elvi
egyeztetést folytattunk a kisvárdai
Szent László katolikus iskola és a
gödöllői Premontrei Iskolaközpont
vezetőivel. A miskolci Fényi Gyula
jezsuita gimnázium 80 diákja októberben az Assisi Szent Ferenc rockoperát adta elő Marosvásárhelyen,
februárban a farsangra a viszontlátogatásunkra várnak.
– Említette a tantestület munká-

követően immár a Régió Rádió oszlopos tagjaként oroszlánrészt vállalt
a rádió elindításában és működésében egyaránt. Vele beszélgettünk.
Sok mindent megosztott velünk, olvasókkal és leendő hallgatókkal.
– Melyik volt az a pillanat, amikor eldöntötted, hogy rádiózni
fogsz?
– Konkrétan soha nem fogalmazódott meg bennem, hogy rádiós
szeretnék lenni, egyszerűen csak
magával sodort ez a világ, amit
azóta sem bánok. Érdekes, hogy két
éve volt a 10 éves osztálytalálkozónk, ahol kezembe kaptam a 14
évesen írt jövőbeli terveimet. Ott,
akkor az iskolapadban megfogalmaztam, hogy jó lenne, ha bemondó lehetnék. Természetesen
akkor még nem gondoltam komolyan, hogy valóban az lehetek, de
talán a sors így akarta. Ez a hivatásom.
– Többéves tapasztalatod van
már ezen a téren; mi fogott meg
annyira ebben, hogy újra neki-

fogtál műsorokat szerkeszteni és
vezetni?
– Amikor először mikrofon mögé
ültem, szívesen ábrándoztam arról,
hogy majd egyszer nemcsak a székelykeresztúri, hanem az erdővidéki, hazai közönségnek, ismerős
embereknek is beszélhetek. Akkor
azt hittem, hogy mindez csak egy
kósza gondolat. Aztán ölembe potytyant a lehetőség, hogy itthon is dolgozhatok a szakmámban.
Ha valaki belekóstol a rádiózásba, hamar a rabja tud lenni. Szerintem a legjobb szakma az összes
közül, hiszen a személyiségedből is
át tudsz adni az embereknek, és
talán a legfontosabb, hogy a műsorok által közelebb kerülhetek hozzájuk. Nemcsak információra
gondolok itt, hanem egy életérzésre,
egy kedves szóra, amellyel hozzájárulhatok, hogy jól érezzék magukat.
– Mire szeretnéd kihegyezni a
rádióbeli tevékenységed? Mivel
szeretnéd megfogni a hallgató-

Nagyon fontosnak tartjuk a jól működő, tartalmas diákéletet.
Azt, hogy az itt tanuló gyermekek és fiatalok jól érezzék magukat az iskolában, szívesen jöjjenek mindennap, és a szülők
is elégedettek legyenek. Természetesen arra törekszünk,
hogy diákjaink jó tanulmányi eredményeket érjenek el, de
ugyanannyira fontosnak tartjuk a közösségépítő, vallásos tevékenységeket, amelyek iskolánk sajátos lelkiségét, jellegét
adják – foglalta össze a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum működésének lényegét
dr. Tamási Zsolt igazgató, akire a korábbi tervek újraütemezése
mellett újak megvalósítása vár.

Bodolai Gyöngyi
Mivel a karácsonyt megelőző
időszakban zajlott ez a beszélgetés,
a diákok önkéntes munkáját dicsérte, ami a Máltai Szeretetszolgálattal való együttműködés keretében
zajlik. A karácsonyi képeslap-árusítás összegéből négy diák félszáz rászoruló személynek készített
élelmiszercsomagot.
– Mindent megteszünk azért,
hogy diákjaink minél több versenyre, vetélkedőre is eljussanak,
ezt a felkészítő tanárok munkája
mellett az iskola vezetősége és a
szponzorok támogatják. A klasszikus tantárgyalapú versenyek helyi
szakaszán sokan indultak, és a különböző vetélkedőkön is sikerrel
szerepeltek. A XVIII. Numerus matematikaversenyen az V.-es Bartha
Előd negyedik helyezést ért el, az
Evrica nemzetközi fizikaversenyen
a VII.-es Újfalvi Loránd Csaba szerepelt sikerrel. A tizenkettedikes
Benedek Kristóf továbbjutott a
TUDEK vetélkedő megyei szakaszán közgazdaságtanból. A megyei
rajzversenyen a hetedikes László
Kajcsa Henriette második lett, a

Dr. Tamási Zsolt
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ját, ők is hűségesek maradtak az
iskolához?
– Akik korábban is hozzánk tartoztak, áthelyezéssel visszajöttek, a
fennmaradó helyeken óraadó tanárok oktatnak.
– Augusztus 9-én jött létre az iskola, az igazgató ideiglenes kinevezése februárban jár le.
Hogyan lesz tovább?
– Ha nem szerveznek versenyvizsgát, a tanfelügyelőségnek kell
eldöntenie, hogy kit neveznek ki.
Az iskola vezetősége, az iskolaszék
megalakult, nevesítve van minden
képviselője a tantestület mellett a
diákok, a szülők és az önkormányzat részéről is.
– Mikorra várható érdemi döntés a korrupcióellenes ügyészség által indított perben?
– Január 25-én kell határozatot
hoznia a Fellebbviteli Bíróságnak
arról, hogy a vádirat ellenem, amit
korábban kétszer utaltak vissza kiegészítésre a DNA-hoz, befogadható-e, vagy visszakerül egy új
nyomozati szakaszba.
– Tervek, elképzelések?

– 2019-ben Rákóczi-év lesz,
igyekszünk ezt jól előkészíteni, sok
tartalmas, érdekes tevékenységet
szeretnénk szervezni. Jelenleg 14
osztály működik az iskolánkban, jövőre tervezzük a hiányzókat (jelenleg a VI. és a IX. osztályok nem
indulhattak) pótolni. Valós közösségi igénynek tettünk eleget, amikor közigazgatási technikus szakos
osztályt indítottunk az esti tagozaton, amit a Bolyai iskola 2017
őszén nem vett át. Ha bizonyítani
tudjuk, hogy továbbra is van rá
igény, azaz jelentkező, akkor újra
elkezdjük ennek az engedélyeztetését.
Sok mindent megvalósítottunk
szeptember óta, az ingatlan tulajdonosa a világítást átszereltette gazdaságos LED fénytestekre, amelyek a
folyosókon érzékelővel működnek.
A földszinten mosdót alakított ki a
fogyatékkal élő diákok számára.
Úgy érzem, hogy jó irányba haladunk. Jó a hangulat, aki bejön az
iskolába, annak nem nehéz mosolyogni, mert tudja, hogy miért van
itt, és miért dolgozik.

kat, esetleg átcsábítani más,
már megszokott rádiójuktól?
– Olyan világban élünk, amelyben rengeteg impulzus éri az embereket,
az
információk
mennyiségéről nem is beszélve.
Bárki, bárhol bármilyen rádiót elérhet akár online vagy akár FM rádiókat is. Emiatt nem tudunk és nem is
akarunk feltétlenül versenyezni más
rádiókkal. Mindenkinek megvan a
maga kedvence műsorok, műsorvezetők, zene tekintetében. Mi megpróbálunk mindenkihez szólni,
egész Erdély magyar lakosságához,
de ugyanakkor kicsit székelyek is
lenni, akik az egyszerűségükről híresek. Nálunk a kevesebb néha több
elv működik. A műsoraink tartalmát
tekintve inkább az erdélyi hírekre,
információkra alapul, egy kis érdekességgel megfűszerezve.
– Gondolom, mint minden újonnan indult rádió, vannak terveid
a jövőre nézve. Osszál meg pár
dolgot velünk, amire majd számíthatunk a hallgatása közben.
– Ami biztos, hogy mosolyból és
jókedvből nem lesz hiány. Eleve
ilyen a természetem, műsorvezető
kollégáim is erre törekednek, és
mindent megteszünk azért, hogy ez
a hallgatókhoz is eljusson. Annyi
rossz dolog történik, annyi rosszat
lehet hallani mindenfelé, hogy kell
néha valami, ami segít abban, hogy
kiragadjon a mókuskerékből bennünket. A Régió Rádió tökéletes
társ lesz ebben. Nemcsak a témák
tekintetében, hanem zene szempontjából is. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a külföldi nagy
slágerek mellett minél több magyar
zene helyet kapjon a palettánkon,
elvégre magyarok vagyunk.
– Milyen érzés most újra mikrofon előtt ülni, és több száz, adja

Isten, hogy több ezer emberhez
szólni?
– Két év gyereknevelési szabadság után kissé furcsa volt. Nem
maga a munka, hanem összeegyeztetni a családot a munkahellyel.
Néha nehéz, de valahogy mindig sikerül megoldani. Szerencsésnek
érzem magam, hogy a családom
mellettem áll és támogat mindenben. Szeretem, ha sokan hallgatnak,
hogy sok emberhez eljut az üzenetem, és a legjobban azt, amikor egyegy hallgató bekapcsolódik a
műsorba. Ez nagyon fel tud tölteni,
és még jobban megerősít abban,
hogy jobb legyek. Olyan a hallgató–műsorvezető kapcsolat, mint a
jin és a jang. Egyik a másik nélkül
nincs.
– Mit üzennél olvasóinknak,
miért hallgassák a Régió Rádiót?
– Hogy miért hallgassanak? Először csak kíváncsiságból, aztán
azért, ha tetszik, amit hallanak. Mi
teljes mértékben magunkat adjuk,
amit hallanak, azok vagyunk. A
hallgatókért vagyunk, azért, hogy
minden napjuk kicsit jobb legyen.
Olvasóinknak eláruljuk azt is,
hogy a rádió egy férfihanggal bővült, aki nem más, mint a baróti
születésű Zsombori Csaba, akit
mindennap 15 órától hallhatnak a
Popsaláta című műsorban.
Az élő adás elérhető a regioradio.info weboldalon, ahol a rádióstream
mellett
hírek,
programajánló, médiaajánlat és műsorkínálat is található. Emellett telefonos applikáción keresztül is
hallgatható a rádió, Android és iOS
operációs rendszerrel rendelkező
készülékeken lehet, szabad, kell
hallgatni. Régió Rádió – A hang,
ami összeköt.

Erdély első, kizárólag online hallgatható, magyar nyelven szóló kereskedelmi rádiója

A Régió Rádió az a hang kíván
lenni, amely összeköti Erdély
tájegységeit. Célja egész Erdélyben szólni, hogy a romániai
magyarok
érezzék
sajátjuknak, függetlenül földrajzi elhelyezkedésüktől. A
határtalanságot erősíti a
rádió online volta, nincs frekvencia, nincs helyhezkötöttség, mindössze internetkapcsolatra van szükség, és
ott hallgatható, ahol szeretnénk. A Régió Rádió mind műsorában, mind a hírekben és
zenei kínálatában arra törekszik, hogy Erdély lakossága
megtalálja benne a kedvére
valót.

Lázár Szilárd

Kínálatát tekintve, reggel 8-tól
délután 4-ig négy különböző tematikájú műsorral és óránkénti híradással várja a hallgatókat. A napi 8
órás élő műsor jelenleg a baróti stúdióból szól, de készülőben van a
székelyudvarhelyi stúdió is. A későbbiekben tervben van egy harmadik, Maros vagy Kolozs megyei
stúdió indítása is.
A stáb kolozsvári, székelyudvarhelyi, baróti és szovátai kollégákból
áll össze, ezzel is igazolva a sokszínűséget és azt, hogy nem egy térségre koncentrálódik a sugárzás.
A rádió főszerkesztőjét, Szakács
Kádár Juliannát kérdeztük, aki vargyasi születésű, tanulmányait a székelykeresztúri
Orbán
Balázs
Gimnáziumban, majd a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kommunikáció és PR
szakán végezte. Ezt követően a székelykeresztúri rádió munkatársa
volt három éven át. Hazaköltözését

Elindult a Régió Rádió
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Újra találkoztak az AS Armata
egykori tagjai

Szerkeszti: Farczádi Attila

Immár ötödik alkalommal rendezték meg Marosvásárhelyen
az egykori AS Armata játékosainak és vezetőinek az utóbbi
években hagyományossá vált újév-köszöntő találkozóját.
Cornel Cacoveanu, aki az AS Armata elnöki tisztségét 1982 és
1998 között töltötte be, George Giorceri ötletgazda, a klub
egykori játékosa és edzője, valamint Tiberiu Petriş egykori
labdarúgó, volt vezetőtanácsi tag január 2-ára újra összehívta
a klub valamikori labdarúgóit, akik eddig nem látott létszámban jelentek meg az egyik marosvásárhelyi vendéglőben rendezett találkozón.

Czimbalmos Ferenc Attila

A találkozón jelen volt Cornel
Cacoveanu, Ilie Rus, Aurel Petra,
Tiberiu Petriş (vezetőségi tagok),
Mircea Ronea (az étterem tulajdonosa), valamint Sólyom Csaba, Ioan
Şleam, Szöllősi László, Kanyaró
Attila, Florea Ispir, Onuţan Károly,
Tică Varodi, Fodor János, Hajnal
Gyula, Gică Ciorceri, Adrian Botezan, Cristian Moldovan, Kalló
Géza, Márton László, Aurel Stoica,
Horaţiu Cioloboc, Traian Bendor-

fean, Cristian Cernătescu, Oláh
György, Enyedi Adrian, Darius
Miclea, Romulus Miclea, Marcel
Roşca, Török Csaba, Zsigmond
Dénes, Aurel Pâslaru, Claudiu Şomfălean, Călin Ignat, Cristian Ignat,
Cristian Porav, Cornel Kovács, Ciprian Botoşer, Ovidiu Văidean,
Stoica Vilmos, Cosmin Botezan
(hajdani labdarúgók, edzők), és
nem utolsósorban Viorel Miclea –
az egyesület volt sofőrje –, Nicu
Pop egykori olimpiai bronzérmes
röplabdázó (Moszkva, 1980) és

Ázsia-kupa

Orbán István, a kétszeres világbajnok (1970, 1974) román férfikézilabda-válogatott kapusa, utóbbiak
mint Mircea Ronea barátai vehettek részt a találkozón.
Az egykori labdarúgók a finom
ebéd és egy pohár minőségi bor elfogyasztása után jó hangulatot teremtettek, felelevenítették a régmúlt
idők emlékeit.
Mint Gică Ciorceri lapunknak elmondta, ezután is minden év második napján találkoznak. Kifejezte
reményét, hogy a jövőben a mostaninál is többen gyűlnek majd össze
(ezúttal rekord számban, negyvenen
voltak az étteremben) anélkül, hogy
meghívót kaptak volna.
volt
hallgatni
Érdekes
Cacoveanu elnököt, aki aprólékos
pontossággal emlékezett vissza
egykori mérkőzésekre, labdarúgókra egyaránt, ugyanakkor Ciorcerit is figyelemmel lehett kísérni,
amint a nyolcvanas évek helyi ladarúgóéletéből elevenített fel érdekes
részleteket.
Az eseményen jelen lévő egykori
hálóőr, Traian Bendorfean tudatta a
jelenlévőkkel, hogy 2020. január 2án 14 órai kezdettel a Szászrégen
közelében levő marosfelfalui vendéglőjében látja vendégül az AS Armata valamikori játékosait, edzőit,
vezetőit, és a rendezvényre autóbuszt is biztosít a megyeszékhelyről
oda utazóknak.

Négy esélyes és sztáredzők
a 24 csapatos mezőnyben

Szombaton elkezdődött a 17. labdarúgó-Ázsia-kupa, amelynek négy
nagy esélyese van – a Koreai Köztársaság, Irán, Japán és a címvédő
Ausztrália – a 24 csapatosra bővített
mezőnyben.

Mind a négy ország szerepelt a tavaly nyári
világbajnokságon, amelyen csak a négy kontinensbajnoki címével rekorder Japán jutott
túl a csoportkörön, de a későbbi bronzérmes
Belgium megállította a nyolcaddöntőben. A
szigetországi csapat annak ellenére is az esélyesek közé tartozik, hogy egyik legjobbja,
Honda Kejszuke az oroszországi vb után lemondta a válogatottságot.
A legkomolyabb ellenfelek közé a legjobb
ázsiai csapatként a világranglista 29. helyén
álló és a vb-n jó benyomást keltő Iránt, továbbá a másik két vb-résztvevőt, a négy éve
hazai pályán győztes Ausztráliát, illetve a Koreai Köztársaságot sorolják a szakemberek.
Utóbbit többek között azért, mert náluk játszik a torna legnevesebb, legismertebb futballistája, a Tottenham Hotspur támadója,
Szon Hung Min, aki az első két fordulót még
kihagyja, s csak azután csatlakozik társaihoz.
Az idei torna egyik érdekessége az, hogy
világhírű edzők találkozhatnak egymással
olyan válogatottak élén, amelyeknek nem
éppen a végső diadal a reális céljuk. Erre
példa az angolokkal 2002-ben és 2006-ban
vb-negyeddöntős svéd Sven-Göran Eriksson
vagy éppen az olasz Marcello Lippi, aki
2006-ban világbajnok lett. Előbbi az újonc

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Fülöp-szigetek, utóbbi pedig Kína nemzeti
együttesét irányítja jelenleg, a két gárda – és
így a két szakember is – már a csoportkörben
összecsap egymással. A házigazda Egyesült
Arab Emírségek csapatát egy másik olasz, az
AC Milannal bajnok Alberto Zaccheroni irányítja, de a várakozások visszafogottak a hazaiakkal szemben, mivel tavaly 11
meccsükön mindössze hét gólt szereztek. Két
kiváló argentin szakember is a kispadon ül: a
Chilével 2016-ban Copa America-győztes
Juan Antonio Pizzi Szaúd-Arábia, míg a Valenciával kétszer Bajnokok Ligája-döntős
Hector Cúper Üzbegisztán szövetségi kapitánya. A favoritok közül kettőt vezet neves külföldi szakember: Irán csapatát Carlos
Queiroz, míg a Koreai Köztársaságét a szintén portugál Paulo Bento.
Szintén érdekesség, hogy Szaúd-Arábia és
Katar azonos csoportban szerepel. A két ország között feszült a politikai viszony, előbbi
2016-ban minden diplomáciai kapcsolatot
megszakított utóbbival.
Az Ázsia-kupát 1996 után másodszor rendezik az Egyesült Arab Emírségekben, amely
23 éve házigazdaként ezüstérmesként zárt. A
hazaiak a nyitómeccsen Bahrein ellen léptek
pályára szombaton (az eredmény 1-1). A
torna 24 csapatát hat négyes csoportba sorolták, amelyekből az első kettő mellett a négy
legjobb harmadik jut a nyolcaddöntőbe. A
legjobb 16 egyenes kieséses rendszerben
folytatja a küzdelmet, a döntőt február elsején
Abu-Dzabiban rendezik.
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„Örülök, hogy nem felednek el bennünket”

A találkozó több résztvevőjét mikrofonvégre kaptuk egy rövid nyilatkozat erejéig, alább szemelgethetnek közülük:
* Cornel Cacoveanu: „A következő baráti találkozókra azokat az
egykori labdarúgóinkat is szívesen látjuk, akik eddig még egyetlen alkalommal sem tartottak velünk, jelzem, anélkül, hogy külön meghívót
küldjünk nekik. Örülünk, hogy találkozhatunk egymással, és nagyon jó,
hogy a fiatalabb korosztályok egyre nagyobb számban jönnek el. Boldog
új évet kívánok mindenkinek!”
* George Ciorceri: „Minden évben szép számban vannak jelen az
egykori ASA-labdarúgók a rendezvényen, de az idén gyűltünk össze a
legtöbben (szám szerint negyvenen – a szerk.), aminek mindenki örvend.
Reméljük, hogy jövőben még többen leszünk, hiszen a világhálónak köszönhetően alakítottunk egy csoportot is, az AS Armata csoportját,
ahová bevesszük a klub minden egykori játékosát, így könnyebben tudunk majd kommunikálni egymással. A délelőtt a legfiatalabb AS Armata-generáció, amely részt vett a rendezvényen, két csapatot alakított,
és kispályás mérkőzést játszott a sportcsarnokban, amit dicséretesnek
tartok. Ebből kifolyólag elhatároztuk, hogy háromhavonta találkozni fogunk egy kispályás meccs erejéig. Előbb Marosvásárhelyen, aztán talán
Marosludason, majd a megye más városaiban is.”
* Fodor János: „Ezek a legboldogabb pillanatok mindnyájunk életében, mert ritkán tudunk találkozni. Nagy öröm látni az egykori játékostársaim, örvendek, hogy átölelhetem őket és kezet szoríthatok velük,
és annak is, hogy feleleveníthetjük a régi emlékeket. Boldogság szeretettel ötvözve, így jellemezném ezt a találkozót!”
* Hajnal Gyula: „Minden ilyen találkozó boldog pillanatok sokasága
számunkra. Egészséget kívánok mindannyiunknak, és azt, hogy még sok
hasonló rendezvényben legyen részünk!”
* Onuţan Károly: „Nagyon örvendek, hogy megadatott ez a lehetőség számomra, hogy találkozhatok a volt csapattársaimmal. Sajnos az
idő eltelt, de a barátságunk töretlen!”
* Szöllősi László: „Minden találkozás ünnep számunkra, de sajnos
rohan az idő. Napokig tudnánk együtt emlékeket feleleveníteni. Reméljük, hogy még sok évig tudunk találkozni, együtt lenni!”
* Kanyaró Attila: „Jó érzés a volt csapattársakkal, a klub egykori
labdarúgóival találkozni. Cacoveanu elnöknek nagyszerű ötlete volt,
hogy megrendezte az első találkozót, azóta már az ötödiknél tartunk.
Mindenki nagyon örvend, de sajnos az élet egyeseket közülünk meszszibbre elsodort. Kegyelettel gondolunk ugyanakkor mindazokra, akik
már nem lehetnek közöttünk.”
* Török Csaba: „Nagyon örvendek, hogy már ötödik éve sor kerül
erre az ASA-találkozóra, és nem felednek el bennünket, így minden év
második napján közös ebéden vehetünk részt. Az is boldogsággal tölt
el, hogy sok év után ma újra együtt futballozhattunk a mi generációnkbeli játékosokkal, ez nagyon jólesett. Nekem nem újdonság még ebben
a korban is focizni, hiszen az 5. ligás Nyárádremete edző-játékosa vagyok, sőt Nyárádszeredában is szoktam futballozni a gyerekekkel, ahol
korosztályos edzőként is tevékenykedem.”
* Horaţiu Cioloboc: „Minden egykori játékosnak, aki a klubnál tevékenykedett, valamint a vásárhelyi futballszurkolóknak boldog új esztendőt
kívánok. Mindegyik egykori labdarúgó, aki jelen van a mai rendezvényen,
kimagaslót alkotott, és öregbítette városunk hírnevét, bárhol is játszott.
Minden ilyen rendezvény boldogsággal tölt el minket, jól érezzük magunkat. Reméljük, hogy ezután gyakrabban is találkozni fogunk, de sajnos a
mindennapok elfoglaltsága ezt nem igazán teszi lehetővé.”

Röviden

* Edward Iordănescu a Medgyesi Gaz Metan új edzője. A labdarúgó 1. ligában szereplő klubnál azután
történt üresedés a kispadon, hogy az addigi szakvezető, Mihai Teja elfogadta a Bukaresti FCSB ajánlatát.
A medgyesi alakulat a ranglista 8. helyén áll.
* A labdarúgó 1. ligában szereplő Dunărea Călăraşi a bajnokság hátralevő részére kölcsönben
megszerezte a FCSB játékosát, Daniel Benzart.
* Visszatérhet korábbi klubjához Bogdan Stancu.
A román labdarúgó decemberben szerződést bontott
a Bursasporral, és a Genclerbirligi edzője, Erkan
Sozeri jelezte, szívesen látná őt a csapatában. Stancunak az Erzurumspor is szerződést ajánlott, egyelőre hat hónapra szóló egyezményt kínálnak neki.
A játékos 2013 és 2016 között volt a Genclerbirligi
tagja, 2017 januárjában igazolt a Bursasporhoz.
C. Ronaldo kapta Az elmúlt év legjobb labdarú* Cristiano Ronaldo az év legjobb futballistája a gója díjat a Globe Soccer Awards díjkiosztón.
Fotó: TechnoSports
játékosügynökök európai egyesületénél és az európai
klubok egyesületénél. A két sportszervezet közösen ítéli oda a Globe Soccer Awards nevű
elismeréseket. A portugál sztárjátékost két francia, Antoine Griezmann és Kylian Mbappé
követi a rangsorban. Ronaldo a szurkolói díjat is megkapta.
* A Chelsea 64 millió euróért megvásárolta Christian Pulisicet, a Borussia Dortmund 20
éves amerikai futballistáját. A fiatal játékos az idény végéig kölcsönben a német csapatnál
marad, csak a következő szezonban csatlakozik a londoni klubhoz.
* Keylor Navas egy évvel meghosszabbítja 2020 nyarán lejáró szerződését, és 2021-ig
kötelezi el magát a Real Madridhoz – írja a spanyol Marca. Korábban olyan hírek jelentek
meg a 32 éves kapusról, hogy a kevés játéklehetőség miatt távozni szeretne, és erre utaló
jeleket is adott a közösségi oldalain. A Marca mindezek ellenére úgy tudja, hogy a Costa
Rica-i kapus néhány héttel ezelőtt már alá is írta az új megállapodást, amelynek értelmében
adózás után évi ötmillió eurót tehet zsebre.
* A Bayern München 30 millió fontot ajánlott a Chelsea 18 éves szélsőjéért, Callum Hudson-Odoiért – írja a The Guardian. A bajoroknak ez a harmadik ajánlatuk, először 15 millió,
majd 25 millió fontot ajánlottak az angol válogatottal U17-es világbajnokságot nyerő tehetséges játékosért.
* Az év első bajnoki mérkőzése utána kirúgta edzőjét a Benfica. A 48 éves Rui Vitóriának
azután kellett távoznia a lisszaboni gárda éléről, hogy szerdán 2-0-ra kikaptak a Portimonensétől. Ez már a harmadik veresége volt a bajnokságban a csapatnak, amely így csak a
negyedik helyen áll a portugál labdarúgó-bajnokságban – hátránya hét pont a listavezető
Porto mögött.
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Ismét 100 pont fölött

Bálint Zsombor

Ha az év első mérkőzésére úgy
tekintünk, mint olyanra, amely
megadja az alaphangot a folytatáshoz, akkor igencsak jó évre
számíthat a marosvásárhelyi férfikosárlabda-csapat. Nem csak
azért mert nagy különbséggel, 58
ponttal nyert, vagy mert ismét
száz pont fölött dobott, hanem
azért a fölényért, amelyet a pályán mutatott.
Persze, azt lehetett sejteni,
hogy nem a Rapid lesz az az ellenfél, amely a legkomolyabb feladat elé állítja az alakulatot. A
marosvásárhelyi játékosok azonban képesek voltak eltekinteni
attól, hogy az ellenfél gyengébb
játékerőt képvisel, és arra összpontosítottak, hogy azt játsszák,
amit az edzésen gyakoroltak,
ennek eredményeképpen pedig
gyakorlatilag leradírozták a fővárosi ellenfelet a pályáról. A fölényt a végeredmény mellett a
szokatlanul kiegyensúlyozatlan
statisztikai adatok is alátámasztják. A gólpasszok száma (31-8!)
mellett az eladott labdák száma
(8-19) is óriási különbséget
mutat, a a dobások hatásfoka mezőnyből (58-31%) úgyszintén.
Ami a lepattanókat illeti (46-30),
ez is szinte biztosan sokkal nagyobb fölényt mutatna, ha Sánta
Szabolcs meg nem sérül már az
első percben, amikor a palánk
alatti csatában az ellenfele, Manolescu beletérdelt az oldalába,
ezért a folytatásban nem lépett

pályára. Más szóval a korábban
említett számokat igazi beállós
nélkül kosarazta össze a marosvásárhelyi csapat, és a keretek
közötti különbséget is jelzi, hogy
a cserepad pontjai 63-12-es
arányt mutatnak.
A bajnokság alapszakaszából
még két mérkőzés van hátra, ezeket szerdán és szombaton játszszák. Tekintve, hogy a rangsor
két utolsó helyezettje, a Bukaresti
Aurel Vlaicu Főgimnázium és a
Kolozsvári U lesz az ellenfél,
újabb nagy arányú győzelmekre
lehet számítani. Ahhoz azonban,
hogy a középszakaszban a Sárga
csoportban játszhasson a csapat,
a Galaci Phoenix botlására is
szükség lenne, ez azonban eléggé
valószínűtlennek tűnik.
Akár a Sárga, akár a Kék csoportban folytatja a CSM, a játékosok célkitűzése, hogy az idei
lehető legjobb helyen fejezzék be
a bajnokságot, ami – tekintve,
hogy az 1-8. helyekért zajló rájátszásban új klubként nem vehetnek részt – a 9. hely lenne, ezt a
Rapid elleni mérkőzést követően
Sánta Szabolcs csapatkapitány és
Steff Norbert is megerősítette.
Az idény nagy kihívása továbbá
a Piteşti elleni páros mérkőzés a
kupában, amely nagyon nehéznek ígérkezik, de mindent elkövetnek azért, hogy meglepetést
szerezzenek – mondta Sánta Szabolcs. A Piteşti elleni találkozókat január 30-án (Marosvásárhelyen) és február 6-án (idegenben) rendezik.

Gombos Attila egyéniben is dobogóra várja
Varó Norbertet

Czimbalmos Ferenc Attila
A sportmesteri és érdemes sportmesteri címmel is rendelkező Gombos Attila egykori harcművészt nem kell
bemutatni az olvasóknak, hiszen Marosvásárhely sporttörténetének az egyik legsikeresebb harcművésze. Az
egykori Horváth Attila-tanítvány többszöri világ- és Európa-bajnoki cím tulajdonosa vusuban és kempóban,
emellett Világkupa-diadalai, többszörös országos bajnoki címei (kick-box, kempo, vusu, local combat) öregbítik hírnevét Romániában, amelyekért négy ízben is
Maros megye legjobb sportolójának választották meg
(1995-ben, 1998-ban, 2003-ban és 2005-ben is).
A minap Attilával – a Gombos Martial Arts klub elnökével – az év végi sportgálán beszélgettünk a klub legkiválóbb versenyzőjéről, Varó Norbertről, ugyanakkor
az önvédelemről és nem utolsósorban birkózó fiáról is.
– Gratulálok Varó Norbertnek, a Gombos Martial
Arts sportolójának, aki az év végi sportgálán az előkelő
harmadik helyen végzett!
– Köszönöm, és én is gratulálok a szervezőknek a
sportgála megszervezéséért, ami pozitív motivációt ad a
sportolóknak, hogy jövőre még nagyobb odaadással versenyezzenek, hiszen ők a városunk, megyénk diplomatái!
Ami Varó Norbertet illeti, egy nagyon tehetséges és
ugyanakkor komoly sportoló, aki lelkiismeretesen űzi a
lábteniszt, és megvan benne a harcművészi jellem –
mindamellett, hogy nem önvédelmi sportágban bizonyít
– , de a lábteniszt komolyan, eredményesen és ügyesen
műveli. Zsenge kora ellenére eddig kimagasló, fantasztikus eredményeket ért el nemzetközi szinten is, tudott
dolog, hogy nagyon erős a mezőny ebben a viszonylag
új sportágban. Neki ez sikerült, és reméljük, hogy ezután
még hosszú évekig fog kimagaslót nyújtani mind hazai,
mind nemzetközi téren. Mi pedig a Gombos Martial Arts
klub részéről ezután is támogatni fogjuk.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 16. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid 108:50 (28-12, 27-11, 33-13, 2014)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Ciocan Ciprian (Avasfelfalu), Tiberiu Şerbulea (Kolozsvár), Dragoş Pop (Kolozsvár). Ellenőr: Viorel Constantinescu (Kolozsvár).
CSM: Kilyén 18 pont (4), Kalve 18 (1), Borşa 17 (1), Şolopa 16,
Bölöni 12 (2), Martinić 11 (3), Steff 7 (1), Engi-Rosenfeld 7 (1),
Sánta 2, Şteţca, Costaşuc.
Rapid: Costea 12 (1), Rădulescu 10 (2), Dumitrescu 8 (1), Manolescu 7, Naziru 7, Petrovici 4, Dinescu 2, Gheorghe.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Ligában:
* A értékcsoport, 13. forduló: Bukaresti Steaua – Nagyszebeni CSU
71:75;
* B értékcsoport, 11. forduló: Medgyesi CSM – Konstancai Athletic
77:81, CSO Voluntari – Cuza Sport Brăila 126:40.
* C értékcsoport, 16. forduló: Kolozsvári U – Bukaresti Aurel
Vlaicu Főgimnázium 75:45, Máramarosszigeti CSM – Csíkszeredai
VSKC 89:78, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid 108:50.

Balról: Gombos Attila, Varó Norbert, Varó Gyula

Románia nem utazik a világbajnokságra, de készül
Összeült pénteken a román férfikéMéretes zakó a dánoktól
zilabda-válogatott kerete. Az alakulat
A
magyar
férfikézilabda-válogatott
felkészülési mérkőzésen 33-19-es vereösszerázója az elmúlt év végén edzőséget
szenvedett
a
világbajnokság
házigazdájától,
Dániától. A találkozót Aartáborral kezdődött, majd Lengyelorhusban
rendezték.
A
két
csapat
tegnap,
lapzárta
után
újra összemérte erejét,
szágban a házigazdák, valamint ezúttal Odensében.
Csehország és Japán részvételével tartott tornán való részvétellel
folytatódott.
Itt
második lett a román csapat, miután 27-26-ra legyőzte
Csehországot,
majd a 24-24-re végződött döntőben büntetőpárbajban alulmaradt a
házigazda lengyelekkel
szemben.
A játékosok hat nap
szabadságot kaptak a karácsony és az újév megünneplésére, most pedig
újrakezdték az edzésmunkát.
A programban ezután
szlovákiai vendégszereplés következik, ahol január 11-én Hollandia,
12-én és 13-án pedig
egyaránt a házigazda
Szlovákia az ellenfél.
Mint ismert, Románia
nem jutott ki a január 10e és 27-e között Dániában Drámai vereség Lengyelországban: a román csapat 17 másodperccel a vége előtt kapott gólt, s mivel az utolsó támadást
és Németországban tar- nem tudta eredményesen befejezni, büntetőpárbaj döntött a torna győzteséről – a lengyelek 6-5-re diadalmaskodtak.
tandó világbajnokságra. GSP Fotó

– Mit vár el a klubelnök a 2019-es esztendőtől a sikeres, 2018-as év után, mármint ami a lábteniszt és Varó
Norbertet, ugyanakkor a klub eredményeit illeti?
– További sikereket szeretnénk, és valószínűleg azt,
hogy Norbert megtartsa az országos bajnoki címet, hiszen már négy éve övé a cím a kategóriájában. Azon
dolgozunk, hogy egy nagy nemzetközi versenyen Norbi
egyéniben is a dobogóra léphessen, itt egy vébére
vagy Eb-re gondolok. Ezt ha elérnénk, nagy ugródeszka lenne számára, a jövőjét tekintve a lábtenisz
terén.
– Önnek az egyik fia is sikeres sportoló, hiszen már
zsenge korában bizonyított az országos szabadfogású
birkózóbajnokságokon is. Kérem, mondjon néhány szót
róla.
– Jól mondta, hiszen négy gyermekünk van: két fiú
és két lány. Erik – a Marosvásárhelyi ISK egyik tehetséges szabadfogású birkózója – a Mureşul Sportkomplexumban működő olimpiai birkózóközpontban is edz.
Tehetséges gyerek, nagyon komolyan veszi az edzéseket, a sportéletet, természetesen nehéz neki az édesapjának a nyomdokaiba lépni. Én nem akarom dicsérni
vagy előhozni az elért eredményeim, de látom, hogy
mennyire akar bizonyítani, hogy ő is elérjen hasonló,
kimagasló eredményeket a szabadfogású birkózásban.
– Beletörődött a gondolatba, hogy fia nem egy önvédelmi sportágat űz és bizonyít, mint egykoron édesapja?
– Tudni kell, hogy a harcművészetet űző sportolóknak ajánlatos előbb cselgánccsal vagy birkózással kezdeni, csak az alapok elsajátítása után alakul ki bennük
az igazi harcművészi hajlam. Meglátjuk, hogy idővel
mit fog hozni számára a jövő, és hogyan tudjuk átprofilálni mint sportolót, persze, ha ő is akarja. De ha idővel
továbbra is a szabadfogású birkózást választja, támogatni fogjuk. A gyerekeimnek egyébként azt mondom,
hogy bármilyen sportágat is válasszanak, azt maximális
odaadással űzzék, és lehetőleg az elsők legyenek!
– Ön már évek óta abbahagyta az aktív sportolást,
miután világszinten sikert
sikerre halmozott. Néha eljátszadozik-e még a gondolattal, hogy milyen lenne
még mindig sportolni, versenyekre járni, fellépni a
dobogóra?
– Igen! Ha tagadnám,
akkor hazudnék! Természetesen ez minden élsportoló
életében előfordul, miután
abbahagyja az aktív sportolást, viszont próbálom
ugyanazt az érzést és a versengést megtalálni más téren,
például az üzleti életben,
vagy a hobbiim űzésében.
– Jelenleg mivel foglalkozik Gombos Attila?
– Az őrző-védő cégemet,
a Gombos Securityt üzemeltetem, de edzősködéssel
nem foglalkozom. Egyelőre…

Bukarestben rendezik
a vízilabdaRománia-kupát

A férfivízilabda-Szuperliga visszavágóinak megkezdése
előtt januárban vízilabda-Románia-kupát rendeznek. A január
17–19-e közötti tornát a bukaresti Steaua uszodában játsszák,
kieséses-helyosztós rendszerben. Érdekes módon, noha a Szuperligában kilenc csapat szerepel, a kupán csak nyolcan vesznek részt, a Nagyváradi Crişul nem sorakozik fel a rajtnál. A
második váradi csapat hiányára semmilyen magyarázatot nem
adott a sportági szövetség.
Ott lesz viszont az újonc Marosvásárhelyi CSM, amely az
első körben, 17-én, csütörtökön a házigazda bajnoki címvédő
és az idei bajnokságban is veretlen Bukaresti Steaua ellen játszik. A szervezők ugyanis a tavalyi bajnoki sorrendet vették figyelembe a párosítások kialakításánál, és a CSM-t mint
újoncot az utolsó helyre sorolták, így az elsővel került szembe.
A borítékolható vereség az első körben azonban nem jelenti
a végállomást a marosvásárhelyi csapat számára, hisz pénteken
a helyosztó elődöntőket szervezik. A Steaua – CSM mérkőzés
győztese a Dinamo – Rapid meccs győztesével találkozik az
elődöntőben, a két vesztes pedig az 5. helyért folytatja. Az
utolsó játéknapon a helyosztókat játsszák: a döntőt, a 3., az 5.
és a 7. helyekért. (bálint)
A férfivízilabda-Románia-kupa programja
Január 17., negyeddöntő: Bukaresti Steaua – Marosvásárhelyi CSM (1), Nagyváradi CSM Digi – Kolozsvári Poli (2),
Brassói Corona Sportul Studenţesc – Aradi AMEFA (3), Dinamo – Rapid (4).
Január 18., elődöntők: 1-4 és 2-3 mérkőzések győztesei; az
5-8. helyért: 1-4 és 2-3 mérkőzések vesztesei.
Január 19.: helyosztók.
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Dakar-rali

Keszthelyi Vivien lesz az első
magyar női pilóta
a Forma–3-ban

Másfél hét száguldás Peruban

A vasárnapi rajtceremónia után a
mai első gyorsasági szakasszal
kezdődik Peruban a 41. Dakarrali, amelynek mezőnyében ott
lesz az autósok között a Szalay
Balázs–Bunkoczi László páros.

A világ egyik legnehezebb és leghosszabb, nagy hagyományokra visszatekintő tereprali-viadala ezúttal 11 napig
tart, a cél január 17-én ugyanúgy Limában lesz, mint a start, mivel az egész
versenyt Peruban rendezik. A bolíviai és
a chilei szervezők is jelezték ugyanis,
hogy anyagi megfontolásból nem kívánnak szakaszt rendezni. A résztvevőknek
5000 kilométert kell megtenniük a perui
homokdűnék között, a mezőnyt 126
autós páros, 167 motoros és quados pilóta, valamint 41 kamionos egység alkotja. Az indulók 61 országot
képviselnek, a legtöbben Franciaországból, Spanyolországból és Hollandiából
utaztak Peruba. A kamionosok mezőnyében Darázsi Zsolt pilótaként áll rajthoz, háromfős csapatát francia navigátor
és szerelő teszi teljessé.
Szalay Balázs egy Opel Grandlanddel
indul el pályafutása 14. Dakar-raliján, és
bevallása szerint siker lenne, ha a 10-20.
hely között fejeznék be a versenyt. „A
top tízbe teljesen biztosan csak gyári versenyzők tudják beverekedni magukat, de

a húszba manapság is bekerül két-három
amatőr” – idézte az Opel Dakar Team
közleménye Szalayt, aki hozzátette,
ehhez minimum 40, hozzájuk hasonló
technikai háttérrel rendelkező ellenfelüket kellene megelőzniük, így ezt is
tűzték ki célnak a verseny előtt.

Gyenes felépült, szerdán utazott

Idejében felépült, így részt vehet az idei Dakar-ralin is Gyenes Emánuel. A
szatmárnémeti motorversenyző egy hónappal ezelőtt fotózás közben eltörte a
jobb karját, és kétségessé vált, hogy rajthoz állhat-e ebben az évben is. „Minden
tőlem telhetőt megteszek, hogy elindulhassak Limában” – írta akkor a kórházból.
Miután sérült végtagja jól gyógyult, Gyenes Emánuel szerdán megcélozhatta a
perui fővárost. „Elindultam Lima felé, és remélem, hogy startolhatok a
#dakar2019-en. Ez a kilencedik részvételem, ezúttal Malle Motóban versenyzem” – írta a Facebookra a szatmárnémeti versenyző.
A 2018-as Dakar-ralin a szatmárnémeti Gyenes Emánuel volt az egyetlen romániai versenyző, összetettben a 23. helyen végzett.

Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat egy Forma–3-as sorozatban Keszthelyi
Vivien, aki a BlackArts Racing istálló versenyzőjeként az F3 Asian Championship Winter Series
elnevezésű viadalon bizonyíthat majd.

Fotó: Opel Dakar Team

Az autósok között gyári támogatással
igazi nagyágyúk vágnak neki a perui viadalnak, többek között a címvédő és
harmadik Dakar-győzelmére készülő
spanyol Carlos Sainz, a kétszeres bajnok
katari Nasszer al-Attijah, a kilencszeres
ralivilágbajnok francia Sebastien Loeb,
vagy a motorkerékpárral hatszor, autóval pedig hét alkalommal első francia
Stéphane Peterhansel.
A 11 nap alatt 10 gyorsasági szakaszt
rendeznek, az egyetlen pihenőnap január
12-én lesz Arequipában. A leghosszabb
gyorsasági szakasz 450 kilométer, a legrövidebb pedig a nyitónapon sorra kerülő 84 kilométeres verseny.
Az 1979-ben indult Dakar-ralit 2009
óta tartják Dél-Amerikában.

Michael Schumacher 50 éves

Január 3-án ünnepelte 50.
születésnapját Michael Schumacher német Formula–1-es
autóversenyző, hétszeres világbajnok.

1969. január 3-án született az
észak-rajna-vesztfáliai Hürth városában. Négyévesen ült először gokartban, és 15 éves korában,
1984-ben megnyerte a német junior
gokartbajnokságot, ezt a sikert egy
évvel később megismételte, a junior
gokart-világbajnokságon pedig második lett. 1986-tól a német felnőttgokartbajnokságban
szerepelt,
1987-ben német bajnok és Európabajnok lett.
1988-ban kezdett el versenyezni
a német Formula König sorozatban,
ahol a bajnokság tíz futamából kilencet megnyert. Ugyanebben az
évben hatodik lett a német Forma–
Ford 1600 bajnokságban és másodikként zárt a Forma–Ford 1600
Európa-bajnokságon.
1989-ben felfigyelt rá Willi
Weber, a WTS Formula–3-as csapatfőnöke, aki leszerződtette Schumachert, valamint menedzsere lett
és maradt egészen 2010-ig. Schumacher 1990-ben német Forma–3as bajnok lett, ezenkívül megnyerte
a Forma–3-as Makaói Nagydíjat,
valamint a Forma–3-as Fuji-kupát
is.
A Forma–1-ben 1991-ben a
Belga Nagydíjon a Jordan–Ford pilótájaként szerepelt először. Itt figyelt fel rá a Benetton csapata, és a
következő szezonra leszerződtették.
A sikereire nem kellett sokat várni,
első futamgyőzelmét az 1992-es
Belga Nagydíjon szerezte, az első
világbajnoki címét 1994-ben érte el
a Benetton–Ford pilótájaként. Ezzel
ő lett a sportág első német Forma–
1-es világbajnoka. A következő

évben a Benetton-Renault színeiben
lett világbajnok, és a csapatnak
Johnny Herberttel együtt megszerezték a konstruktőri vb-címet is.
1996-ban a Ferrari csapatához
igazolt, az olasz autóban további öt
világbajnoki címet szerzett (2000,
2001, 2002, 2003, 2004), és ezzel a
hét elsőséggel megelőzte az örökranglistán az ötszörös világbajnok
argentin Juan-Manuel Fangiót.
2005-ben harmadik, 2006-ban második lett, majd visszavonult a versenyzéstől.
Hét világbajnoki címe mellett
számos rekord birtokosa is: a
Forma–1 történetében ő szerezte a
legtöbb futamgyőzelmet (91), ő
nyert a legtöbbször egy szezon alatt,
övé a legtöbb versenyben futott leggyorsabb kör. A sportágban egyedülálló módon, a 2002-es évad
minden versenyén dobogóra állhatott. A Forma–1-ben eltöltött 19 szezonja alatt 155 dobogós helyezést,
77 leggyorsabb kört és 68 pole-pozíciót szerzett. A Ferrarinál is rekordokat tart: 181 versenyen 72
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Fotó: AP
győzelem, 116 dobogós helyezés,
53 leggyorsabb kör.
A vezetési stílusa gyakran váltott
ki vitákat. Kétszer volt részese a világbajnoki címet eldöntő ütközésnek, amelyek közül az 1997-es,
Jacques Villeneuve-vel történt karambol után kizárták az az évi világbajnokságból.
Sikereinek köszönhetően a sportágán kívül is ismert és elismert személyiség lett. Az UNESCO
nagykövete és számos humanitárius
kezdeményezés résztvevője, de szószólója volt a versenyzők biztonságának is. Létrehozott egy iskolát
Szenegálban, egy klinikát Szarajevóban és egy utcagyerekeket felkaroló
központot
Peruban.
Szerepvállalásáért 2002-ben az
UNESCO A sport bajnoka címet
adományozta neki.
2010-ben – nagy meglepetésre –
a Mercedes csapat színeiben visszatért a Forma–1-be, ahol Nico Rosberg mellett versenyzett. Abban a
szezonban a kilencedik, 2011-ben a
nyolcadik, 2012-ben pedig a 13. he-

A mindössze 18 éves pilóta menedzsmentjének közleménye szerint ezzel ő lesz a legfiatalabb pilóta a magyar
autósport történetében, aki egy teljes szezon keretein belül
eljut a nemzetközi Forma–3-as kategóriáig.
Keszthelyi Vivienről novemberben derült ki, hogy a
neve szerepel az idén induló W Series elnevezésű új gyorsasági női autóverseny-sorozat szűkített nevezési listáján
– az indulókat később jelentik be, harminc országból több
mint százan jelentkeztek, közülük első körben 55-nek maradt esélye a részvételre –, most azonban a versenynaptár
összeegyeztethetősége miatt már korábban kipróbálhatja
magát ebben a kategóriában.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által is hitelesített bajnokság naptárában 9 verseny szerepel, az első
öt helyen végző pilóta pedig szuperlicenc pontokkal fog
gazdagodni. Az első futamot január 12-én Thaiföldön, Buriramban rendezik meg, ahol Keszthelyi Viviennek a versenyt megelőző két napon lesz először alkalma arra, hogy
teszteljen a BlackArts Racing által biztosított versenyautóval.

A család közleménye

Fotó: MTI

Michael Schumacher 50. születésnapja előtt a családja közleményt
adott ki, amelyben újra megköszönték a rajongók támogatását.
„Nagyon örülünk, hogy holnap együtt ünnepelhetjük veletek Michael
50. születésnapját, és nagyon hálásak vagyunk nektek ezért. Afféle ajándékként a Keep Fighting alapítvány létrehozott egy virtuális múzeumot.
Az ‘Official Michael Schumacher App’ segítségével újraélhetjük Michael sikereit. Ez az alkalmazás egy újabb mérföldkő abbeli törekvésünkben, hogy tisztelegjünk előtte, előttetek, a rajongói előtt, és
megünnepeljük teljesítményét. Jó szórakozást kívánunk hozzá!
Michael büszke lehet arra, amit elért, mint ahogy mi is! Ezért is emlékezünk majd a sikereiről a Michael Scumacher Privát Kollekcióval
Kölnben, teszünk közzé emlékeket a közösségi médiában, és folytatjuk
a karitatív munkát a Keep Fighting alapítvány révén. Szeretnénk emlékezni sikereire, meg akarjuk ünnepelni azokat, a rekordokat és Michael
jubileumát” – áll a közleményben.
A család a közleményben hozzátette, hálásak a rajongóknak a rengeteg támogatásért, ugyanakkor továbbra is arra kérnek mindenkit, tartsák
tiszteletben Schumacher akaratát a magánéletével kapcsolatban. „Biztosak lehettek benne, hogy a legjobb kezekben van, és emberileg mindent megteszünk azért, hogy segítsük őt. Kérjük, értsétek meg, hogy
Michael akaratát teljesítjük, és privát módon kezelünk egy ilyen érzékeny témát mint az egészsége, ahogy tettük azt mindig. Ugyanakkor hálásak vagyunk a barátságotokért, és sok egészséget, illetve boldog új
évet kívánunk nektek 2019-re.”

lyet szerezte meg a világbajnoki
összetettben. A legjobb eredményét
a 2012-es Európa Nagydíjon érte el,
amikor a 3. pozícióban intették le.
A német legenda 2012 őszén vonult
vissza véglegesen a Forma–1-ből.
1995-ben feleségül vette Corinna
Betschet, és két gyermekük született. Testvére, Ralf és féltestvére,
Sebastian Stahl Schumacher is autóversenyzők. Fia, Mick Schumacher is apja és nagybátyja
nyomdokaiba lépett.
2013. december 29-én a franciaországi Méribelnél síbalesetet szenvedett, amikor fejjel egy sziklának
csapódott. Életveszélyes állapotban
került kórházba. Súlyos fejsérülése
miatt kétszer meg kellett operálni.
Sokáig mesterséges kómában tartották, majd fokozatosan felébresztették, és 2014 szeptembere óta a
Genfi-tó partján lévő otthonában

ápolják. Állapotáról a család nem
hoz nyilvánosságra részleteket.
Németországban 1995-ben és
2004-ben az év sportolójává választották. 2002-ben és 2004-ben elnyerte a Laureus Év Sportolója
Díjat. 2006-ban, az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség) által
végzett felmérésen a szurkolók a
Formula-1 legnépszerűbb versenyzőjének választották. 2007-ben
megkapta az Asztúria Hercege díjat.
2014-ben a Forma–1-es Bahreini
Nagydíjnak otthont adó szahíri pályán róla nevezték el az első kanyart.
2014. november 13-án, első világbajnoki címének 20. évfordulója
alkalmából újraindult hivatalos
honlapja. 2019-ben, ötvenedik születésnapján róla szóló kiállítás nyílt
a Forma–1-es Ferrari csapat maranellói múzeumában.
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Év végi számvetés

Jelentős beruházások az E.ON-nál

Csulak Ferenc, az E.ON Románia helyettes vezérigazgatója
és a Delgaz Grid vezérigazgatója, valamint Claudia Griech,
az E.ON Romania helyettes
vezérigazgatója jelenlétében
szokásos év végi sajtótájékoztatóját tartotta a gázvállalat,
ahol
újdonságokról
számoltak be, és itt jelentették be, hogy Maros megyében
jelentős beruházásokat eszközöltek.

Mezey Sarolta

Jövőre is infrastrukturális
beruházások lesznek
Idén összesen 84 km-en cseréltek
ki gázvezetéket Maros megyében,
ennek értéke 12 millió lej. A legnagyobb korszerűsítési munkálatokat
Maroscsapón, Maroskecén, Hadréven, Marosvásárhelyen és Faragón
végezték, ahol 11-15 km közötti vezetéket helyeztek el.
Jövő évben ugyanilyen méretű
korszerűsítéseket tervez a gázvállalat. A legnagyobb munkát a marosvásárhelyi Dózsa György utcában
végzik körülbelül 11 kilométeren.

Ugyanilyen nagyszabású munkák
lesznek Mezőméhesen, Görgényoroszfaluban, Nagyercsében, Szovátán, Szászrégenben és Marosszentgyörgyön.
Felső határt szabnának
a gáz árának
– A pénzügyminiszter a napokban
jelentette be, hogy felső határértéket szabnak a gáz árának. Milyen
következményekkel jár ez? – tettük
fel a kérdést Csulak Ferenc vezérigazgatónak.
– Amikor elhangzik egy politikusi nyilatkozat, akkor az emberek
elkezdenek fantáziálni. Azt mon-

Komposztálási program Marosvásárhelyen

Fotó: Nagy Tibor

dom, várjuk ki, hogy fog hangzani
ez a rendelet vagy törvény. Ha a
szóban forgó változat megy át,
akkor kiszámíthatatlan lesz a hatása, hiszen még nem tudjuk, hogy
a termelői oldalon lesz-e ez az ár
bevezetve, vagy az egész láncon.
Hiszen van a termelő-, a szállító-,
az elosztóvállalat – a mi vállalatunk
az elosztó – , vannak a kis- és nagykereskedők. Hogy ebben a láncban
hogy fog ez kinézni, nagyon nehéz
megjósolni.
A hálózati cégünk teljesen szabályozott. Minden játékszabályt, az
árakat az államot képviselő hatóság
határozza meg. Ez érthető, hiszen
monopolhelyzetben vissza lehetne
élni a helyzettel. Természetes, hogy
kell legyen egy kontroll. A szabadpiacon az elmúlt években láttuk,
hogyan viselkedik kontroll nélkül a
piac. A kérdés, hogy hol van az
egyensúly. Villamos oldalon a probléma gyökere az, hogy az európai
termelőegységek elöregedtek, ebbe
valakinek be kellene ruháznia, ellenkező esetben komoly problémák
lesznek. Ugyanakkor folyamatosan
nő az igény a villamos energiára. A
szállítás lassan átáll villamos energiára. Moldvában egy város a teljes
közszállítást villamos járművekkel
akarja megoldani uniós alap segítségével – fogalmazott a vezérigazgató.
Kevés az elektromos töltőállomás
Ami az elektromos autók töltőállomásait illeti, a vezérigazgató elmondta, hogy európai viszonylatban Románia rosszul áll.
– Nagyon az elején vagyunk. A
következő tíz évben lesz egy „robbanás”, amikor megjelennek a piacon az igazán nagy cégek. (A
legnagyobb cég, a Toyota például
még nem gyárt villamos autókat.)
Marosvásárhelyen egyelőre egy
villamosautó-töltőállomás van, az
EON épületében. Szép lassan beindulnak az európai projektek, amelyek lehetővé teszik, hogy az unió

fő útvonalainak mentén biztosított
legyen a töltés lehetősége, hogy A
pontból el lehessen jutni B pontba.
Úgy gondolom, hogy ez 3-4 év alatt
Romániában is lehetővé válik.
Előbb el kell készüljenek azok az
autópályák, ahová ezeket a töltőállomásokat felszerelik – mondta.
Csökkent a gázfogyasztás
– Hogyan alakult a gázfogyasztás az utóbbi időben?
– Csökkent. A lakosság és a
cégek egyre többet ruháznak be az
ingatlanok szigetelésébe. Egyre hatékonyabb fűtőeszközöket használnak. 2018-ban nagy hatása volt
annak, hogy a „feje tetejére” állt az
éghajlat. Nagyon szép tavaszunk
volt októberben és novemberben.
Az ipari fogyasztás esetében is
csökkenést észlelünk. A vegyiparban – amelyik a legnagyobb gázfelhasználó – is csökkenő a tendencia.
– Annak ellenére, hogy az Országos Energiaár-szabályzó
Hatóság egységes árat határoz
meg, mégis eltérés mutatkozik a
gázár esetében az ország déli
megyéi és az erdélyi megyék között. Miért van ez?
– A gázszámla két fő elemből tevődik össze: amit a hálózat használatáért fizetek, a másik, amiért
megveszem a gázt. Az első meghatározza, hogy hogyan jut el hozzám
a gáz, a másik, hogy honnan veszem
a gázt. A hálózati elem attól függ,
hogy működtetése milyen költségekkel jár. Ha ugyanazon a hálózaton több gáz folyik át, csökken az ár,
ha kevesebb, akkor növekszik.
Délen, ahol falun egyáltalán nincs
gáz, csak városon, rövid hálózatszakaszok vannak, következésképpen
csökken az ár. Nálunk Erdélyben, de
főleg Maros megyében, ahol minden faluban van gáz, nagyon kiterjedt a hálózat, nagyobbak a hálózati
költségek, ezért magasabb a gázszámlán szereplő végső ár – mondta
Csulak Ferenc, a Delgaz Grid vezérigazgatója.

A zöld javak újrahasznosítása

A konyhai hulladék, az úgynevezett zöld javak helye a természetben van, nem a
hulladéktárolóban vagy -égetőben. Ennek a körforgásnak
a fontosságát tudatosítaná a
Rhododendron Környezet- és
Természetvédelmi Egyesület
a marosvásárhelyi Oázis Humánökológiai Alapítvány koordonálásával zajló tevékenységek révén. A lebomló szerves anyagok újrahasznosítását célozza a Compost Cool! A
természet a jövő iskolája címet
viselő komposztkészítő projekt, mely az országos szinten
finanszírozást nyert húsz környezetvédelmi
pályázat
egyike.

Szer Pálosy Piroska

Kiértékelőjében az Oázis Alapítvány elnöke, Görög Ilona, valamint
a Rhododendron Egyesület elnöke,
Szakács László ökológus, projektirányító a pályázat gyakorlati vetületét emelte ki. A Lidl áruházlánc
által kiírt programban húsz civil
szervezet pályázatát választották ki,
köztük a marosvásárhelyi környezetvédők projektjét. A projekt koordinátora elmondta: a környezetbarát
szemléletmódot próbálják meghonosítani az iskolások körében, valamint bebizonyítani, hogy a
komposztkészítés a lakónegyedek
betonrengetegében is kivitelezhető,
nem csupán a magánházak udvarán.
„Kellemesen meglepett, hogy a diákok mennyire szeretnek természettel
kapcsolatos
gyakorlati
tevékenységekben részt venni” –

mondta. Négy tanintézmény – a
Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola, a Bernády György Általános Iskola, az Elektromaros
líceum, valamint a szászrégeni Augustin Maior Általános Iskola – diákjait és pedagógusait vonták be a
tevékenységekbe, amelyeken hozzávetőleg 500 diák és 14 irányító
tanár vett részt. 150 dobozt osztottak ki, a diákok azokba gyűjtötték
és vitték a komposztálóba a nyersanyagot, így áprilistól decemberig
két köbméter tápanyagdús ültetőközeg gyűlt össze, amit tavasszal a
cserjék, csemeték, virágok ültetéséhez használnak majd fel. A 155.570
lej értékű projektbe két magánháztartás és egy Kárpátok sétányi lakótársulás
is
bekapcsolódott.
Nyolcvan család követhette a folyamatot, a nyolc hónap alatt fokozatosan csatlakoztak aktív résztvevők,
decemberben ez elérte a harminc
személyt.
Hulladékgazdálkodási alternatíva
lehetne
A fenntartható projektet folytatják, és a jó példa ragadós elv alapján a kezdeményezők abban
reménykednek, hogy ezáltal a municípium hulladékgazdálkodási kérdésére is sikerül egy lehetséges
megoldást felvázolni. Ennek érdekében az elért eredményeket számszerűsítve mutatnák be az
önkormányzatnak és a hulladékgazdálkodással megbízott ADI Ecolect
szakembereinek a komposztálás
környezetvédő és újrahasznosítási
előnyeit, ugyanakkor figyelmeztetnék az érdekelteket az esetleges
buktatókra, amelyekre figyelni kell
a komposztálás során.

A komposzt összetevőiről, az elkészítés folyamatáról kérdezve
megtudtuk, hogy nem alkalmaztak
adalékanyagot, hanem a legkézenfekvőbb nyersanyagokat használták
fel. Amint a Rhododendron elnöke
elmondta, az arányos szén/nitrogén
arányt kell betartani, a nyersanyag
és szárazanyag megfelelő mértékű
adagolását. Példaként említette,
hogy amennyiben egy vödörnyi
dinnyehéjat, friss zöldséghéjat töltöttek a komposztáló edénybe, arra
egy-két marék szárazanyagot: fűrészport, forgácsot, aprított száraz
növényi maradványokat szórtak.
Nyáron, ha szárazság volt, locsolni
kellett, ha pedig esőzés állt be, letakarták a komposztáló edényeket.
Fontos, hogy a felső réteg alatt se
túl száraz, se túl nedves ne legyen a
massza, így nem áraszt kellemetlen
erjedő szagot, és a legyek sem zavarják a környéken lakókat. A használható komposzt, amely rendkívül
hasznos tápanyag-utánpótló, négynyolc hónap alatt készül el. Mivel a
fák lombja lassabban bomlik, előnyösebb azt külön gyűjteni. A komposztálással
kapcsolatos
kérdésekben az Emil Dandea utca
10. szám alatti Oázis Alapítványnál
bárkinek tájékoztatást nyújtanak.
Molnár Enikő némettanár, a tevékenységek egyik irányítója rendkívül fontosnak tartja tudatosítani a
diákokkal az újrafelhasználás gazdasági és környezetkímélő szerepét,
azt, hogy minden kidobott hulladék
átalakulhat és újrahasznosítható.
Jövőtől a Stefánia óvoda is bekapcsolódik egy hasonló komposztálási akcióba. Györfy Évát, az
intézmény igazgatóját arról kérdez-

tük, hogy bevonhatók-e az óvodáskorúak környezetvédő projektbe.
„Szerintem az óvodásokat a legkönnyebb bevonni az ilyen jellegű
tevékenységekbe, mert nagyon fogékonyak és aktívak, ugyanakkor
rendkívüli képességgel tudnak hatni
a szülőkre. Belvárosi óvodaként naponta szembesülünk a szemétszállítási gondokkal, a komposztálás
révén pedig valamelyest csökkenhet
az intézményünk elszállításra szánt

Fotó: archív

hulladékmennyisége. A környezetvédő tevékenységekbe eddig is szívesen bekapcsolódtunk, tavaly a
méhek és beporzók napját ünnepelték világszerte, így az óvoda is csatlakozott.
Teljes
méhészetet
rendeztünk be az óvoda udvarán, a
gyógyszerész szülőkkel krémeket
készítettünk, mézeskalácsot sütöttünk, méhecskés játékokat mutattak
be a gyerekek” – tájékoztatott az
óvoda igazgatója.
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May: a megállapodás ellenzői
álljanak elő alternatív
megoldással

Theresa May szerint a brit
EU-tagság megszűnésének
(Brexit) feltételrendszeréről
szóló megállapodás ellenzőinek feladata lenne, hogy
más megoldásokat javasoljanak, ha a jelenlegi egyezményt nem tudják elfogadni.

A brit miniszterelnök a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában ismét kizárta az
újabb EU-népszavazás lehetőségét, jóllehet a legújabb felmérés
szerint a többség most már pártolná a második referendumot, és
ha ezt kiírnák, a bennmaradásra
voksolna.
May a BBC-műsorban kijelentette: az EU-val elért Brexit-megállapodás bírálói közül eddig senki
nem állt elő alternatív javaslatokkal.
Megerősítette, hogy a megállapodásról szóló, decemberről elhalasztott alsóházi szavazást január
közepén mindenképpen megtartják.
Theresa May hangsúlyozta: ha
az alsóházi képviselők ezen a voksoláson elvetik az Európai Unióval
kötött egyezményt, senki nem
tudja megmondani, hogy onnantól
mi történne, az ország „feltérképezetlen területen” találná magát.
A brit kormányfő kifejtette: a
parlamentben jelen van egyrészt a
Munkáspárt – a legnagyobb brit
ellenzéki erő –, amely mindenféle
egyezséget elutasít, és „politikai
játszmákra” használja fel a Brexitet, igyekezve a lehető legnagyobb
káoszt előidézni, vannak olyanok,
akik újabb népszavazást szorgalmaznak az EU-tagságról a Brexitfolyamat leállítása végett, és
vannak, akik „a számukra tökéletes Brexitet szeretnék látni”.
„Nekik üzenem: ne engedjék,
hogy a tökéletesre irányuló törekvés a jó ellenségévé váljon, mert
ez azzal a veszéllyel jár, hogy
egyáltalán semmiféle Brexit nem
lesz” – fogalmazott Theresa May
a BBC vasárnapi interjúműsorában.
Arra a kérdésre, hogy ha a parlament megszavazna egy esetleges
indítványt az EU-tagságról szóló
újabb referendumról, akkor ő kiírná-e a népszavazást, a brit miniszterelnök
kijelentette:
személyes véleménye szerint nem
lenne helyénvaló ismét népszavazást rendezni a brit EU-tagságról,
mivel az megosztaná az országot.
Hozzátette: a népszavazást már
nem lehetne megtartani a brit EU-

tagság megszűnésének március
29-i időpontja előtt; egy ilyen döntés nyomán ki kellene terjeszteni a
Lisszaboni Szerződés 50. cikkelye
alapján zajló tárgyalási folyamat
határidejét.
A kilépési folyamatot szabályozó cikkely, amelynek aktiválását Theresa May 2017. március
29-én jelentette be, kétévi tárgyalási folyamatot irányoz elő, abban
az esetben, ha a felek nem állapodnak meg korábbi kilépési időpontban. Ennek alapján az Egyesült
Királyság EU-tagsága idén március 29-én megszűnik, akkor is, ha
addig nem lép érvénybe a kilépési
feltételekről szóló megállapodás.
A brit kormány kérheti a határidő
kiterjesztését, de ehhez az EU-ban
maradó 27 ország egyhangú hozzájárulása szükséges.
Az 50. cikkely aktiválásáról
szóló értesítés esetleges visszavonása London szuverén joga lenne,
de a konzervatív párti brit kormány erről hallani sem akar.
A legutóbbi felmérések viszont
arra vallanak, hogy a brit közvélemény többsége pártolná az újabb
népszavazást.
A YouGov közvélemény-kutató
csoport által az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit
civil szerveződés, a People’s Vote
megbízásából elvégzett, vasárnap
ismertetett vizsgálat kimutatta,
hogy a választók 53 százaléka szerint nem a parlamentnek, hanem a
népnek kellene kimondania a
végső szót a Brexit ügyében.
A felmérés szerint újabb népszavazás esetén – ha a szavazólapon a kilépés vagy a bennmaradás
közötti egyszerű választási lehetőség szerepelne – 54 százalék voksolna arra, hogy az Egyesült
Királyság maradjon az EU tagja.
A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson a
résztvevők szűk, 51,89 százalékos
többsége szavazott a kilépésre.
A friss YouGov-felmérés szerint
ha az esetleges újabb népszavazáson a további EU-tagság és a megállapodás nélküli kilépés között
kellene választani, 58 százalék
voksolna a bennmaradásra és 42
százalék a kilépésre.
Ha a választási lehetőség a
bennmaradás és a jelenlegi megállapodás alapján történő kilépés
lenne, a britek 63 százaléka szavazna arra, hogy az Egyesült Királyság maradjon az EU tagja, és
37 százalék voksolna a kilépésre.
(MTI)
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A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari, tel.:
0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla, tel.: 0756128-311. PÉKEKET is keresünk. (63065-I)

RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk. Tel. 0728-169-805, 8-16 óra között. (19/592-I)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
VÁRMEZŐBEN sürgősen eladók 5 és
28 ár közötti, építésre alkalmas telkek

rendezett papírokkal, kedvező áron. Tel.
00-36-20-334-8629. (11285)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: csatornatakarítást, tető-

javítást. Tel. 0751-471-965, Székely
János. (14/587)

MEGEMLÉKEZÉS
Küzdöttél, de már nem
lehetett, búcsúztál volna, de
erőd nem engedett. Csak a
szíved súgta: isten veletek.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni
tért
szerető
szíved.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal és szeretettel
emlékezünk január 7-én id.
GÁLL LAJOSRA halálának
első évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük, amíg
élünk. Szerettei. (7/520-I)

Megállt a szíved, mely értünk
dobogott, megpihent a kéz,
mely értünk dolgozott. Arany
volt a kezed, munka az életed.
Nem tekint már ránk ragyogó
szemed.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékeztünk
január 6-án az udvarfalvi
születésű SZÁSZ JÁNOSRA
(Jani)
halálának
10.
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Leánya, Joli, fia,
Jani, imádott két unokája: Meli
és Levi, dédunokái: Renáta és
Patrik. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Pihenj
békében, drága jó apánk!
(6/579)

Örök az arcod, nem szállt el a
szavad, szereteted, mosolyod
a
szívünkben
marad.
Szerettünk nagyon, amíg csak
éltél, legyen áldott a föld,
ahova megpihenni tértél.
Így
emlékezünk
drága
gyermekünkre, NAGY ISTVÁN
CSABÁRA
halálának
8.
évfordulóján.
Emlékeznek
szerető
szülei:
testvére,
nagymamája és azok, akik őt
nagyon szerették. (1/614-I)

MONTSERRAT (Spanyolország) – LOURDES (Franciaország) –
zarándoklat
2019. február 4-8. között.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt!

*
MEDJUGORJE – zarándoklat 2019. március 18-23. között.
145 euró.
Lelki vezető: ft. Karácson Tibor, a Mária Rádió lelkiigazgatója.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)
Szomorú szívvel emlékezünk
január 7-én a szeretett férjre, a
drága
jó
édesapára,
nagytatára, BOÉR MISIRE
halálának 2. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Nagyon
hiányzol, Misi. A család.
(8/621)

Kegyelettel emlékezünk január
7-én
a
marosszentgyörgyi
KULCSÁR
KÁROLYRA (Kuly) halálának
3. évfordulóján. Szép emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. Nyugodj
békében, Kuly tata! Anita,
Maja, Vivien és Hanna.
(7/620-I)

Kit őriz a szívünk, nem hal
meg soha,
kit lelkünkben érzünk, nem
hagy el soha.
Nem múlik el nap most sem
nélküled,
szívünkben örökre ott van a te
helyed.
Szívemet sokszor tépdesi a
bánat, és olyankor könnybe
lábadt szemmel mondom el
érted imámat. Csendes legyen
álmod, találj odafönt örök
boldogságot. Kísérje utadat
Isten és az ég, a felhőkön túl
találkozunk még.
„Mint egy gyertyaláng, úgy
lobban el az élet,
mint
egy
gyors
folyó,
rohannak az évek.”
Szívünk mély fájdalmával, a
hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk
a
szeretett
édesapára,
LÁSZLÓ
ALBERTRE
január
7-én,
amikor nyolc éve a kegyetlen
halál elragadta közülünk.
Emlékét őrzi bánatos lánya,
Katalin, valamint szerettei.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (sz-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, testvér, unokatestvér, rokon, jó barát, szomszéd,
FEKETE BÉLA
a Metal Szövetkezet
volt dolgozója
életének 67. évében január 4-én
súlyos betegség után megpihent. Temetése január 7-én 13
órakor lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal búcsúzom sze-

retett férjemtől,

FEKETE BÉLÁTÓL.

Temetése január 7-én 13 órakor

lesz a református temetőben.

Soha el nem múló fájdalommal,
Marika. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó feleség, édesanya,
nagymama, testvér, rokon, szomszéd,
OSVÁTH MARGIT
szül. Tóth
nyugdíjazott magyar–román
szakos tanárnő,
életének 72. évében, hosszas, de
türelemmel viselt betegség után
megpihent. Búcsúztatása 2019.
január 8-án 14 órától lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1/53-I)

Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett testvértől,
OSVÁTH MARGITTÓL
szül. Tóth.
Emlékét kegyelettel őrizni fogjuk.
Testvére, Lujzi, unokaöccsei,
Karcsika, Öcsi és családjuk.
(1/53-I)

Fájó szívvel búcsúzunk testvéremtől,
OSVÁTH MARGITTÓL
(Manci)
szül. Tóth.
Testvére, Emma és gyermekei.
(1/53-I)

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett testvéremtől,
OSVÁTH MARGITTÓL.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Testvére, Kovács Magdolna

és családja. (2/53-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
SZABÓ SÁNDOR temetésén

részt vettek. A gyászoló család.
(9/582-I)
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Autóbusszal:

A diákok, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

Felhívjuk a diákok, egyetemisták és 55 év fölötti
nyugdíjasok figyelmét, hogy a 2018. december 31-ig érvényes bérletek felhasználási idejét meghosszabbítottuk
2019. január 31-ig. Eddig a dátumig lehet velük utazni!
A Siletina – Helyi Közszállítási Vállalat
igazgatótanácsa

• Belgium – Hollandia, 2019. április 8. / 8 nap, 489 euró/fő
• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /
9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. /
9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. /
8 nap, 345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei,
2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639
euró/fő
• Törökország – Kappadókia – Rhodosz, 2019. szeptember 17. /
14 nap, 559 euró/fő
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő

