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Fonóban ünnepelt Marosvásárhely

Színvonalas produkció a magyar kultúra napján

Épül
az Összetartozás
temploma!

Lejárt a karácsonyi ünnepkör miatt elrendelt téli szünet, csütörtökön elkezdődtek a tényleges kivitelezési
munkálatok a bözödújfalusi templom
építőtelepén.

____________4.
Erdély
eltűnt nemzete

A marosvásárhelyi, két nyelven zajló
eseménysorozat a város és Erdély
számos nemzetiségének állít emléket,
január 16-án az alapítvány Forradalom utcai kulturális központjában Az
erdélyi szászok múltjáról és jelenéről
címmel László Lóránt történész tartott
érdekes és pergő ritmusú előadást.

Jó volt hallani, látni azt, hogy a magyar
kultúra napja alkalmából szombaton
este a marosvásárhelyi Kultúrpalotában
az Artstart4u Egyesület által szervezett
és a Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa, valamint a Maros Megyei Tanács által felkarolt Kodály Zoltán-mű, a
Székely fonó című daljáték telt házas,
magas színvonalú, minőségi előadásával ünnepelt a város.

Vajda György

Mint ismertes, a magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval
kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
Az esemény előtt méltó rendezvénnyel tisz-

Fotó: Vajda György

telgett Marosvásárhely szombaton este, amikor
a zsúfolásig megtelt Kultúrpalotában jelen levőknek igazi, világszínvonalú zenei élményben
lehetett részük.
Kodály Zoltán Székely fonó című, egyfelvonásos daljátékát 1932. április 24-én Budapesten,
a Magyar Állami Operaházban mutatták be. A
zeneszerző 1920-ban megírt második színpadi
műve tulajdonképpen egy hatalmas népdalfüzér, a korábban alkotott Magyar népzene színpadi változata. A daljáték komponálásához
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Utazás
a népszokások
játékvilágában

Szellemi utazásra hívom az érdeklődőket. Nem távoli, egzotikus világtájakra, csak éppen karnyújtásnyira a
földrajzi térben és szusszanásnyira az
emberi időben: erdélyi magyar népi
kultúránk ismerős-ismeretlen tájaira...

____________6.

Energikus mélyütés

Benedek István

A múlt hét végére lezárult a szénbányászok sztrájkja, de a kormány decemberi adócsomagja miatt fellépett energiaválság még
távol áll a megoldástól. Sőt, újabb tervekre derült fény, amelyek tovább fokozhatják ennek a hatását.
Alig egy hónapja jött az első bejelentés a kapzsisági adó néven
elhíresült, a bankokra, az energia- és távközlési nagyvállalatokra
kivetett adócsomag bevezetéséről. A hírre másnap 14%-kal drágult
a villany az energiatőzsdén, és azóta is felfelé menetel az ára, már
közelít a két éve februárban jegyzett csúcshoz. Ez is szerepet játszik
abban, hogy január első hetétől az ország nettó energiaexportőrből
importőrré vált, ami külön jó hír a dráguló euróban számoló külföldi eladóknak. Az adócsomaggal egy időben azt is kitalálták, hogy
a lakossági energiaáraknak megszabják a felső határát, ami azt a
látszatot kelti, hogy megvédik a kisfogyasztót. Ez szemkiszúráson
kívül semmire nem jó, hiszen a mesterségesen olcsón tartott villany- és gázszámlában nem sok öröme lesz az adófizetőknek, ha a
felrobbanó nagypiaci energiaárak miatt a napi fogyasztási kosár
szinte összes többi összetevője drágulni kezd, ami csak idő kérdése
ebben a helyzetben.
Az már csak hab a tortán, hogy egy, a hét végén a sajtóba kiszivárgott hír szerint készül egy rendelet az országos energiaár-szabályozó hatóságnál, amivel a vízi és nukleáris erőművekkel áramot
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 58 perckor,
lenyugszik
17 óra 9 perckor.
Az év 21. napja,
hátravan 344 nap.

Ma ÁGNES, holnap ARTÚR,
VINCE napja.
IDŐJÁRÁS

Havazás várható

Hőmérséklet:
max. 10C
min. -30C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

11, 33, 10, 6, 12 + 3 NOROC PLUS: 5, 9, 6, 3, 8, 3

31, 11, 13, 1, 19, 8 SUPER NOROC: 2, 6, 9, 8, 6, 7

35, 15, 26, 17, 46, 21

NOROC: 0, 2, 9, 2, 4, 4, 1

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Kőszegi Margit-emlékalbum –
Életem a színház

Január 22-én, kedden délután 4 órától a Deus Providebit
Tanulmányi Házban a Magányosok Klubja meghívására a
decemberben megjelent színháztörténeti kötetet, az
Életem a színház című Kőszegi Margit-emlékalbumot mutatják be. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának szervezésében a magyar kultúra napját
ünnepelve a Kőszegi Margit-emlékalbumot a szerző, Ferencz Éva ismerteti. Az egykori Székely Színház legendás
nagyasszonyának emlékét Bálint Örs színművész közreműködésével és a Marosvásárhelyi Rádió aranyszalagtárából származó, a könyvhöz mellékelt CD-n szereplő
felvételek, interjúk segítségével idézik fel.

Hátrányos helyzetűek figyelmébe

Idéntől más intézmény fizet
A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy idén január elsejétől – a tavalyi 1019-es számú kormányhatározat
értelmében – a különböző rokkantsági fokozatú személyek
havi járandóságait a Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelő Ügynökség fizeti.
Azok, akik valamilyen okból kifolyólag késve jutnak
hozzá a járandóságukhoz, az ügynökséghez kell fordulniuk.
Ennek elérhetősége: AJPIS, Marosvásárhely, Iuliu Maniu

utca 2. szám, I. emelet, telefon: 0265 265 600, 0265 265
601. Fax. 0265 264 484, e-mail: ajpis.mures@mmanpis.ro
– közölte Miklea Hajnal Katalin, a Maros Megyei Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezérigazgatója.
Február elsejétől igényelhető az egységes utazási jegy
Szintén a tavaly született 1017-es számú kormányhatározat értelmében, a Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság február elsejétől bocsátja ki a
hátrányos helyzetű személyeknek járó városi és települések
közötti közlekedésre biztosított egységes jegyet. Ez érvényes lesz vasúti, autóbuszos közúti és vízi szállításra.
Az ingyenes egységes jegy kibocsátását a hátrányos
helyzetű személy vagy jogi képviselője, személyi ápolója
vagy a hátrányos helyzetű személy kérésére közjegyzői
meghatalmazást felmutató személy kell kérelmezze.
(mezey)

Múlt hét végén a magyarországi testvértelepülésre, Tófejre utazott egy gyulakutai küldöttség, hogy disznóvágáson vegyen részt. Természetesen nem bámészkodni
mentek, hanem dolgozni. A tófeji önkormányzat tavaly első
ízben szervezett disznóvágást, s a rendevény sikerén felbuzdulva az ideit új elemmel bővítették: meghívták az erdélyi testvéreket, illetve a muravidéki zsitkóciakat is, hogy
mindkét csapat megmutassa a maga térségének hagyományait, hiszen másképpen perzselnek, és az ételek fűszerezése is különbözik. A szervezők két 160 kilogramm körüli,
helyben nevelt állatot szereztek be, amit az erdélyiek és
muravidékiek vágtak le. A szúrásban semmi különbség
nem volt, de a perzselésnél és felbontásnál már igen: míg
a zsitkóciak szalmával perzseltek, majd a sertést állványra
akasztva szedték darabjaira, addig a gyulakutaiak motor
hajtotta fás perzselővel távolították el a sörtét az állatról,
majd raklapokra fektetve tisztították meg és darabolták fel
Szabó Dénes hentes vezetésével. A két disznót három
részre osztották, s a házigazdákkal együtt mindenki a maga
ízlése szerint dolgozta fel. Molnár László gyulakutai taná-

csos bemutatta a hagyományosan készült erdélyi disznótoros fogásokat: káposztaléleves, más néven „agyas leves”
készül, mellé fokhagymával ízesített, de fűszerpaprikát
mellőző kolbász, a megfőzött belsőségekből májas készül
borssal, sóval, hagymával, almával, cukorral, rizzsel, a
véres hurkába pedig csombort is adagolnak. Ezzel szemben
a muravidékiek különleges hurkát töltenek köleskásával és
csomborral, de „vágott zsírt” is készítenek: az összevágott
szalonnát ledarálják, sóval megdagasztják, így lesz igazán
finom. Kenyérre lehet kenni, de főzéshez, hús sütéséhez is
használják – mutatta be a zsitkóci Bacsi László. A „disznóságok” mellett erdélyi kürtőskalácsot is sütöttek, majd
este közös vacsorára várták Tófej lakosságát.
Hasonló rendezvényeken más településeink is bemutatkoznak: a backamadarasiakat hagyományosan az abádszalóki böllérfesztiválra hívják meg nyárádmenti disznótort
készíteni, tavaly a makfalviak hívták meg disznóvágásra
az anyaországi testvértelepüléseiket, míg Csíkfalva évek
óta a Tolna megyei testvéreknél, Kakasdon vesz részt a hagyományos székely-sváb-magyar disznóvágáson. (gligor)

A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság két újdonságról számolt be lapunknak. Az első a hátrányos helyzetűek havi
járandóságának kifizetésére, a másik az ingyenes
utazási jegyekre vonatkozik.

Disznót szúrtak a gyulakutaiak

Ügyes kezű nők a várban

Hétfőnként, 17.30 és 19.30 óra között 16 éven felüli lányokat, asszonyokat várnak szeretettel a marosvásárhelyi vár
Kádárok bástyájába. A Női Akadémia az Ügyes Kezű Nők
csoport hétfő délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére várják azokat, akik különböző
kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani.
Ma, január 21-én régi ingből párnát és kötényt készítenek
Tóth Csilla vezetésével. Mindenki vigyen magával egy régi
inget, amit eldobna, és most újrahasznosíthatja. A tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as telefonszámon
lehet naponta 18–19 óra között.

Előadás üzletembereknek

Január 22-én, kedden 17 órától a marosvásárhelyi Köpeczi–Teleki-házban a Szent György Menedzserklub szervezésében vállalkozóknak szerveznek előadást. Nagy
György és Györgyei Szabó Magdolna – az udvarhelyi Kisés Közepes Vállalkozások Szövetségének elnöke és projektmenedzsere Mennyit ér a vállalkozói összefogás
ereje? Sok tízezer lejt! címmel mutat be egy udvarhelyi
esettanulmányt. Ambrus Tibor egyetemi docens és Tankó
László szervezetfejlesztő tanácsadó A vezetés helyzete
Erdélyben címmel tart vitaindító előadást.

Új csoportot indít a Napsugár

A Napsugár néptáncegyüttes új tánccsoportot indít január
30-án, szerdán 18 órától gyerekeknek, kezdőknek és haladóknak. Helyszín: Forradalom utca 45. szám. További
információk a Napsugár néptáncegyüttes hivatalos Facebook-oldalán vagy a 0744-836-936-os telefonszámon.

Marihuánafogás körözött embercsempésznél

Január 17-én 22 óra körül Mezőrücsön a helyi rendőrőrs
munkatársai azonosítottak egy országos körözés alatt álló
41 éves marosvásárhelyi férfit, akit a Hargita megyei törvényszék öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélt emberkereskedelem vádjával. A házkutatás nyomán a lakásában
negyven darab virágcserépbe ültetett vadkender-palántát
és két adag feldolgozott növényi maradványt, valamint a
termesztéshez szükséges kellékeket találtak. A férfit a marosvásárhelyi börtönbe szállították, az ügyet kábítószerkereskedelem és -fogyasztás bűncselekményének
elkövetése vádjával vizsgálják.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A gyulakutaiak a küküllőmenti hagyományok szerint dolgozták fel a disznót

RENDEZVÉNYEK

A Látó Ady-számának bemutatója

Január 22-én, kedden 17 órától Marosvásárhelyen, a G.
Caféban bemutatják a Látó januári, Ady Endre-számát.
Közreműködik: Demény Péter, Kovács András Ferenc,
Markó Béla, Varga László Edgár, Vida Gábor.

Marosvásárhelyen
az Operettissimo

Február elsején 19 órakor a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában megtekinthető a kolozsvári
Operettissimo együttes új műsora. A hungarikumnak minősített operett és a musical mellett ezúttal magyar

Fotó: Korosa Titanilla/Zalai Hírlap

filmslágerek teszik varázslatosabbá az előadást. Jegyek
elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában
kaphatók hétköznaponként 13–14 és 17–18 órától, jegyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon.

Kolbásztöltő fesztivál Kelementelkén

Február másodikán 10 órától a kelementelki Siménkúria udvarán harmadik alkalommal szervez kolbásztöltő fesztivált a Petry cég. Az előző rendezvényhez
hasonlóan január 22-ig minimum ötfős csapatok jelentkezését várják, akiknek kétméteres asztalt, padot, faszenes sütőt biztosítanak. Ugyanakkor a benevezők
kedvezményes áron igényelhetnek alapanyagcsomagot. Érdeklődni, jelentkezni a +40 735 206 265-ös telefonszámon, illetve a pr@petry.ro e-mail-címen lehet.
Eredményhirdetés 15 óra körül.
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Állásfoglalás a MOGYE mellett

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége aggodalommal
figyeli a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kialakult helyzetet. Az 1945-ben román királyi rendelettel létrehozott magyar nyelvű egyetemen zajló
anyanyelvi orvosképzés tudatos elsorvasztása félelmetesen
felgyorsult az utóbbi időben. Úgy véljük, hogy az oktatói
szabadságot durván sértő intézkedések, mint a vizsgatételek
kötelező román–magyar fordítása vagy a könyvészeti anyag
erőltetett egységesítése, végérvényesen aláássák az önálló
magyar orvosképzés ügyét. Felháborító, hogy egy magyar
nyelvűnek alapított és jelenleg multikulturálisnak minősített
egyetemen új angol kart létre lehet hozni, de magyart nem.
Az intézmény létrejöttére, történetére és hivatására való te-

kintettel elengedhetetlennek tartjuk, hogy egy nemzetközi
hírnevű, román származású tudós neve mellett a romániai
magyar orvostudományban köztiszteletnek örvendő magyar
tudós neve is szerepeljen az egyetem nevében. Az EME,
melynek több mint ezer tagja a rangos marosvásárhelyi
egyetemen végzett, vagy jelenleg is hallgatója, messzemenően támogatja az oktatók és diákok által megfogalmazott
elvárásokat: a magyar oktatás minőségét rontó és önállóságát sértő, bizalmatlanságot sugalló és serkentő intézkedések
azonnali leállítását és az önálló oktatási struktúrák létrehozását.
Az EME elnöksége nevében Keszeg Vilmos elnök,
Bitay Enikő főtitkár

Kelemen Hunor: a román EU-elnökség fő célja
a schengeni csatlakozás kell legyen

Kelemen Hunor szerint az Európai Unió Tanácsának nyei. Ezek sorában az utazás és a munkavállalás szabadságát,
soros elnökségét betöltő Románia legfontosabb az infrastruktúra fejlesztését, a pályázati lehetőségeket és a
célja az ország schengeni csatlakozása kell legyen. gazdáknak nyújtott támogatásokat említette. „Az elmúlt száz

Az RMDSZ elnöke a szövetség Beszterce megyei küldötteinek tanácskozásán beszélt erről szombaton, szavait az
RMDSZ hírlevele idézte.
Az RMDSZ elnöke szerint az európai parlamenti választás
legnagyobb tétje, hogy az unió reformjának az elszenvedője
lesz-e a magyarság, vagy megpróbálja alakítani ezt a változást.
Hozzátette: az RMDSZ érdeke, hogy egy erős magyar frakció
legyen az Európai Néppárton (EPP) belül, és úgy vélte, van
esély arra, hogy a német után a magyar néppárti képviselet legyen a legnépesebb. A politikus szerint az elmúlt években erősödött az euroszkepticizmus a közösségben, de hozzátette:
nem igaz, hogy az uniós csatlakozásnak ne lennének eredmé-

évben nem volt még olyan, hogy a gazdáknak adtak is volna
valamit: mindig elvettek tőlük” – állította kontrasztba a múlttal
az EU-s támogatásokat Kelemen Hunor.
A Minority SafePack európai polgári kezdeményezést útépítésnek nevezte, amely révén, reményei szerint, egy európai
kisebbségvédelmi törvény születik meg.
„Összegyűjtöttünk 1 millió 300 ezer aláírást, hogy a májusi
választás után az Európai Bizottság elé terjesszük kéréseinket.
Európát meg kell reformálni: az unió önmagában nem rossz,
viszont nem helyes az, ahogyan egyes bürokraták vezetik, és
gondolkodnak az emberek sorsáról valahol messze, egy elefántcsonttoronyban” – hangoztatta az RMDSZ elnöke. (MTI)

Cioloş: el kell kerülni a kulturális vagy gazdasági
enklávék kialakulását Romániában

Dacian Cioloş úgy vélte: a nemzeti kérdés rendre akkor jön
Dacian Cioloş volt miniszterelnök szerint el kell kerülni a kulturális és még inkább a gazdasági enklá- elő, amikor valakinek az a célja, hogy hullámokat verjen a politikában. „Ha egy kis feszültségre van szükség, azonnal elővék kialakulását Romániában.

A politikus azt követően nyilatkozott erről a Pressone.ro
portálnak, hogy szombaton a román–magyar viszonyról rendezett, nyilvánosan meg nem hirdetett kolozsvári vitán vett
részt. Kijelentette: a román–magyar viszonyról voltak már beszélgetések a romániai közéletben, de ezek mindig csak a
problémák megállapításáig jutottak, ahonnan a politikai alkuk
vették át a helyüket. Megjegyezte: elképzelhető, hogy köttettek
őszinte alkuk is, de a legtöbbnek a parlamenti többség kialakítása volt a célja. Szerinte az alkupolitika kialakulásáért egyformán felelősek a román pártok, amelyeknek szükségük volt
az RMDSZ parlamenti támogatására, és az RMDSZ.
Cioloş szerint a magyarok közül is sokan elismerik, hogy a
kisebbségek védelmét szolgáló törvényi keret Romániában az
egyik legkiterjedtebb az Európai Unióban, de ezt vagy alkalmazzák, vagy nem. Sajnálatosnak tartotta azonban, hogy nem
sikerült túllépni a történelmi vitákon és az identitás kérdésén.
Elismerte, hogy ezek nagyon fontosak, de szerinte ezeket
külön kell tárgyalni, és nem együtt azokkal a kérdésekkel,
amelyekre közös megoldást kell találni. Úgy vélte: e különválasztás nélkül fennáll a helyben forgás kockázata, és megtörténhet, hogy minden választási ciklusban ugyanazok a témák
kerülnek elő.
A riporter kérdésére a politikus kifejtette: a székelyföldi románokat és magyarokat egyaránt sújtó problémák megoldásával lehet elkerülni, hogy az euroszkepticizmus teret nyerjen a
térségben. Ezek között említette az infrastruktúra fejlesztését,
a jól fizető munkahelyek teremtését, az oktatáshoz való hozzáférést, a falusi lakosság elszigetelődésének, elszegényedésének a kezelését. Úgy vélte: ezek a problémák az ország más
térségeit is ugyanúgy sújtják, ezért szorgalmazni kellene, hogy
a magyar polgármesterek együttműködjenek a román polgármesterekkel a hasonló nehézségek leküzdésében. „Kerüljük
el, hogy kulturális, de még inkább a gazdasági, fejlettségi
okokból enklávék alakuljanak ki” – jelentette ki.

kerül a megfelelő téma, és ez sem a magyar kisebbségnek, sem
a mindenkori román kormánynak nem érdeke Magyarországgal fenntartott kapcsolatában. A szomszédos Magyarországgal
ugyanis erős partnerségre lenne szükség, nem efféle vitákra”
– fogalmazott Cioloş. A politikus hozzátette: mindez része
pártja programjának, mert úgy gondolják, hogy ezt a kérdést
sem elkerülni, sem külön tárgyalni nem lehet. Ezért a kisebbségi kérdést Románia különböző régiói kiegyensúlyozott fejlődésének a kérdésébe szeretnék beágyazni. Úgy vélte:
Moldva, Dobrudzsa vagy Dél-Románia sajátos gondjainak
ugyanaz a forrása: hiányzik az infrastruktúra, nincsenek befektetések, és ezek a gondok mindenütt a közösségek elszigetelődéséhez vezetnek, legyenek azok románok vagy magyarok.
Azt is megjegyezte, hogy az etnikumok közötti kapcsolatok
kérdését pragmatikusan, a mindenki számára kedvező közös
megoldások megtalálásával szeretnék kezelni.
Dacian Cioloş korábbi mezőgazdasági EU-biztos és technokrata kormányfő tavaly decemberben jelentette be a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) bírósági
bejegyzését az után, hogy az általa alapított Románia Együtt
Mozgalom pártbejegyzési kérelmét különböző alperesek hónapok óta hátráltatták.
Pénteken Marius Oprea történész a nyilvánossághoz fordult,
jelezvén, hogy a PLUS-t bejegyző személyek a Securitate
kommunista politikai rendőrséghez köthetők. A Pressone.ro
portál által közölt interjúban Cioloş elmondta: nem tudott
arról, hogy pártot bejegyző támogatói egyikének az apja a Securitate őrnagya volt. A körülménynek azonban nem tulajdonított jelentőséget, mert szerinte az illető nem kíván politizálni.
Azt is elismerte, hogy húsz éve meghalt édesapja a Belügyminisztérium szolgálatában állt, a testvére pedig a belügyi hírszerzés alkalmazottja. Úgy vélte azonban, hogy ezeknek a
kötődéseknek nincsen jelentősége a politikai pályafutásában.
(MTI)

Életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és
a nemzetközi filmipar meghatározó alakja, filmproducer, a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap
vasárnap az MTI-vel.

A filmalap megemlékező közleményében azt írta: Andy
Vajna soha nem felejtette el magyar gyökereit, és mindig odafigyelt a hazai filmiparra. „Erőskezű kormánybiztosként 2011
óta a magyar filmszakma érdekében dolgozott, irányítása alatt
a magyar film újra a világ élvonalába emelkedett.”
A filmtámogatási rendszer konszolidációját követően nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Filmalap létrehozása. Az ő kormánybiztosi időszakához olyan nagy magyar filmsikerek
születtek, mint a Saul fia, A nagy füzet, a Kincsem, a Testről
és lélekről, az 1945 és a BÚÉK. Szerepe a magyar filmipar
fellendítésében elvitathatatlan, a Magyarországon forgató filmek volumene regnálása alatt csaknem ötszörösére nőtt. A
„Vajna-korszak” alatt a nemzeti filmalap által támogatott magyar filmek több száz nemzetközi díjat nyertek el, köztük az
Oscart, a Golden Globe-ot és az Arany Medvét – írták.
A közleményben kiemelték: Andy Vajna az elmúlt héten azt
mondta közvetlen munkatársainak: „It is my passion to give
back”, azaz az volt a szenvedélye, hogy visszaadjon valamit
annak az országnak, ahol született.
A Magyar Nemzeti Filmalap Andy Vajnát saját halottjának
tekinti. (MTI)

Elhunyt Andy Vajna

Andy Vajna 1944-ben született Budapesten. 1956-ban, 12
évesen egyedül menekült el Magyarországról, és a Vöröskereszt segítségével Kanadába emigrált, a család végül Los Angelesben talált ismét egymásra. A Kaliforniai Egyetemen
(UCLA) tanult, majd az egyetem mozgókép tanszékén kezdett
el dolgozni. Később fotós vállalkozásba kezdett, majd Hongkongban parókakészítő vállalatot alapított és mozit üzemeltetett.
Andy Vajna a világ egyik legnagyobb tekintélyű producere
volt. Producerként 59 film fűződik a nevéhez, köztük olyan
világszerte ismert és elismert alkotások, mint a Szabadság, szerelem, a Zenedoboz (Music Box), a Rambo-filmek, az Angyalszív, a Terminátor, az Evita vagy a Jákob lajtorjája. Az 1997
és 2019 között gyártott magyar filmek közül a legmagasabb
nézőszámot Andy Vajna filmje, A miniszter félrelép érte el.

Ország – világ
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Izraelbe látogatott a kormányfő

Előzetesen be nem jelentett látogatásra Izraelbe utazott pénteken Viorica Dăncilă miniszterelnök, aki kormánya utólag kiadott közleménye szerint az év első
felében megrendezendő román–izraeli közös kormányülés előkészítéséről tárgyalt Benjámin Netanjahuval. A média azért tulajdonított jelentőséget annak,
hogy a látogatás nem szerepelt Dăncilă hivatalos
programjában, mert éles vitát szült Klaus Iohannis államfő és a PSD között, hogy a kormánypárt – Dăncilă
egy tavalyi, szintén titokban előkészített izraeli látogatása alkalmával – eldöntött tényként állította be,
hogy Románia is átköltözteti Jeruzsálembe izraeli
nagykövetségét. Erre a témára a bukaresti kormányközlemény nem tér ki. A kommüniké szerint a munkalátogatáson a felek a két ország közti kiváló
kapcsolatokat méltányolták, áttekintették a nemzetközi helyzetet és a román–izraeli együttműködés fejlesztésének lehetőségeit, tekintettel arra is, hogy az
év első felében Románia tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. (MTI)

Az EMNP erdélyi magyar
választási koalíciót javasol

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azt javasolja,
hogy az erdélyi magyar pártok hozzanak létre választási koalíciót a májusi EP-választásokra, és elnökét,
Szilágyi Zsoltot jelöli a közös jelöltlistára. A párt vasárnapi közleménye szerint az EMNP országos választmánya szombati kolozsvári ülésén elemezte az
elmúlt időszak politikai eseményeit, és foglalkozott a
közelgő európai parlamenti választásokkal. Megállapította: a választások tétje a keresztény Európa és
benne a Kárpát-medence jövője, ezért felértékelődnek a Magyarország határain túli közösségek tagjainak szavazataival megszerzett európai parlamenti
mandátumok. (MTI)

Eddigi legjobb évét zárta a Dacia

Eddigi legjobb évét zárta tavaly a Renault csoporthoz
tartozó Dacia autógyár, amely az előző évinél 7 százalékkal több, összesen 700.798 gépkocsit értékesített 2018-ban. A cég pénteken kiadott közleménye
szerint az export 5,5 százalékkal nőtt. A legyártott
gépkocsik közül 511 ezret Európában értékesítettek,
ezzel a Dacia a 14. helyre jött fel az európai autógyártók rangsorában, és jelenleg 2,9 százalékos részesedése van az európai autópiacon, ami 0,27
százalékpontos növekedés a 2017-es eredményhez
képest. Rekordszámú Daciát értékesítettek tavaly
Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban és Belgiumban, Németországban pedig a cég tavaly megközelítette a
2009-ben elért eladási rekordját. A hazai piacon
54.593 Dacia márkájú gépkocsit értékesítettek, 26
százalékkal többet, mint egy évvel korábban. (MTI)

Okostelefonos ima alkalmazást
indított el Ferenc pápa

Egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának
Ferenc pápa egy imaportál új okostelefonos alkalmazásán, az apostoli lakosztálynak a Szent Péter térre
néző ablakában vasárnap délben. Ferenc pápa szokásos vasárnap déli beszédét mondta, amikor egy
pap táblagépet nyújtott felé. Az egyházfő egy klikkeléssel megnyitotta a nevére szóló oldalt. A pápa így
mutatta be a Click To Pray (klikkelés imádkozáshoz)
hatnyelvű honlapot, amely letölthető okostelefonra.
Ferenc pápa minden hónapban megjelöli, milyen
imára kéri meg a hívőket, és az alkalmazást használók is imatémát javasolhatnak egyenesen az egyházfő profilján. Ferenc pápa elsősorban a fiatalokat
buzdította csatlakozásra, emlékeztetve, hogy a Vatikán a héten közli a tömegtájékoztatás világnapjára
szánt pápai üzenetet, amelynek idén a közösségi
kommunikáció és az emberi közösség kapcsolata
lesz a központi témája. (MTI)

Energikus mélyütés

(Folytatás az 1. oldalról)
termelő állami cégeket arra fogják kötelezni, hogy termelésük 65%-át az olcsó lakossági piacra fordítsák, és
legtöbb 5%-os nyereséget valósítsanak meg. Ezek a vállalatok a szén- és gázalapú erőművekben előállítottnál
jóval olcsóbb energiát termelnek, aminek a jelentős
része ezzel kikerül a szabadpiacról, tovább táplálva
azon az áremelkedési tendenciát, hiszen az ottani vásárlóknak még kevesebb olcsó áram jut.
A dráguló szabadpiacról pedig az összes ipari fogyasztó vásárol, akiket semmilyen intézkedés nem véd.
A nagyvállalatoknak ott is előnyük van, hiszen bármilyen piacon a nagyfogyasztók előnyösebb alkupozícióban vannak a kicsikhez képest. Tehát elsősorban a kisés középvállalkozói rétegen fognak nagyot rúgni az
emelkedő energiaárak, végső soron pedig az adófizetőkön, akiknek majd a villany- és gázszámlát kivéve szinte
minden termékért többet kell majd lepengetniük.
Ilyen az, amikor egy botcsinálta kormány nekiáll a
multikat pofozgatni, attól cseng majd a füle szinte az
egész országnak. És minden jel szerint odafent nincsenek tudatában annak, hogy ezzel az adócsomaggal a
szénalapú energetikai komplexumok több tízezres iparvárosaiban már jó ideje ketyegő szociális bombákon is
babrálják a gyújtószerkezetet.
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Fonóban ünnepelt Marosvásárhely

(Folytatás az 1. oldalról)
tizenkilenc daltételt használt fel a
szerző, ezek közül tizenhárom található meg kisebb-nagyobb eltéréssel
a Magyar népzene ciklusban. A
művet igazi premierként a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyszínpadán
olyan
neves
előadók
tolmácsolták, mint a világszerte ismert Molnár Levente Liszt-díjas

operaénekes, Mester Viktória, a
Magyar Állami Operaház vezető
mezzoszopránja, Kovács Annamária Székely Mihály-emléklappal kitüntetett énekes, Pataki Adorján, a
Kolozsvári Magyar Opera magánénekese, valamint a fiatal generáció
képviselői, Bojtos Luca, Mészáros
Levente, és közéjük sorolható Szüts
Apor budapesti karmester is, aki

igazi átéléssel, hangulatosan vezette
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenekarát és vegyes karát.
Az sem mellékes, hogy a rendezvény szervezője az a Bocskor Salló
Lóránt színművész volt, aki Marosvásárhelyen végezte az egyetemet
és évekig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház színművésze volt.
A zenemű bemutatása előtt a fő-

Székelyek

Száraz Miklós György könyvének
erdélyi bemutatója

Erdélyi bemutatókörúton népszerűsíti Székelyek – Történelemről és hagyományról című, a Scolar Kiadó
gondozásában nemrég megjelent
regényes
művelődéstörténeti
munkáját Száraz Miklós György
József Attila-díjas író.

Csermák Zoltán

A Székelyek – Történelemről és hagyományról című kötetet olvasva elcsodálkoztam a szerző, Száraz Miklós
György bátorságán. Egy nép eredetéről,
hagyományairól összefoglalót írni mindig kétesélyes vállalkozás. Gyakran az
objektív tollforgató is belebotlik a tradíciókhoz való szemellenzős ragaszkodásba, a kételkedők bizalmatlanságába
vagy a politikába. Mi, magyarok is megtapasztaltuk, hogy korszakonként változik eredetünk, s választhatunk „halszagú”

finn rokonaink, büszke hun véreink s türk
őseink között. A székelyek története
pedig talán még összetettebb s misztikusabb. Az író számos elismerés birtokában
lépett olyan nagy elődök nyomdokába,
mint Orbán Balázs vagy Móricz Zsigmond.
„Erdély a gyerekkorom. Ahogy minden magyaré. Azé is, aki nem tudja, aki
soha nem lépte át a határát, aki nem járt
Kolozsváron, a Mezőségen, a Székelyföldön. Mert ő is Erdély meséin, balladáin
és legendáin nőtt fel” – írja Erdély csodái
című korábbi munkájában a szerző.
Az írástudó végeredményképpen egy
ismeretterjesztő művet tett le az asztalra,
pontos forrásmegjelöléssel, egyéni véleményét is kidomborítva. Történelem, legendák, híres szülöttek és kultúrtörténeti
ritkaságok olvashatók a lapokon, a székelyek életének keresztmetszetét ismerheti
meg a könyvet kézbe vevő. Külön érdemes foglalkozni a vallás fejezettel.
A
közvélemény
leginkább a csíksomlyói búcsúra asszociál, pedig a székely
hitvilág rendkívül gazdag. Érdekes színfoltja a kiadványnak,
hogy az író külön foglalkozik a
székely szombatosokkal, akiknek sorsát a Duna Televízió is
feldolgozta dokumentumfilmben.
Hiánypótló
gyűjteményt
adott ki a Scolar Kiadó szép kiállítású kötetében, jól olvasható
grafikával.
Halkan
mondom, némi átdolgozással
Erdély minden iskolájában tanítható lehetne. A könyv minden
bizonnyal
egyéni
véleményeket és vitákat is kivált, a megismeréséhez járulhat
hozzá az erdélyi könyvbemutató-sorozat. A találkozókat
gondosan szervezte meg a
kiadó, elismerést érdemel kezdeményezése. A kötet marosvásárhelyi bemutatójára január
25-én, pénteken 17 órától az
András Lóránt Társulat székhelyén kerül sor.

Fotó: Vajda György

szervező csíkszeredai konzulátus
képviseletében Tóth László főkonzul a magyar kormány nevében üdvözölte a közönséget. Többek
között elmondta: a magyar kultúra
napja alkalom és lehetőség arra,
hogy felidézzük nemzeti hagyományainkat, szellemi örökségünket.
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa számos önálló kulturális
eseményt, könyvbemutatót, kiállítást, koncertet szervez, és együttpartnere
hasonló
működő
eseményeknek. A magyar kultúra
napjára, immár hagyományosan,
ünnepi gálakoncerttel emlékeznek
nagyjaink alkotásainak bemutatásával, kiváló előadók tolmácsolásában. Tavaly Marosvásárhelyen Rost
Andrea Kossuth- és Liszt-díjas előadóművész Lehár Ferenc és Kálmán Imre műveiből adott elő, idén
Kodály Zoltán Székely fonó című
alkotására esett a választás.
A konzul Sára Magdolna közgazdászt idézte, aki szakmai konferencián többek között elmondta: a
kultúra, annak különböző szintjei
szoros összefüggésben és kölcsönhatásban vannak a gazdasággal és a
nemzet sikerességével. Nemzetünk
megmaradásában kulcsszerepe van
a kultúrának, annak, hogy irodalomban, zenében és képzőművészetben minden korban tudtunk
magasat alkotni, amellyel nemcsak
magunkat gazdagítottuk, hanem a
környezetünket, Európát és a világot. A konzul felidézte dr. Bernády
György, Marosvásárhely egykori
polgármesterének a szellemét is, aki

a Kultúrpalota építésekor azért nem
sajnálta a pénzt a képzőművészeti
értékekre, amelyet támogatásával
gyűjtöttek, mert hitte, hogy az itt
lakók a művészi szépségből, az
azokból megnyilvánuló magas emberi értékből részesülve értőbb és
jobb polgárai lehetnek a közösségnek, olyan polgárok, akik előreviszik a várost, a közösség életét.
Magyar kultúránk, népművészeti
hagyományaink, művészeti alkotásaink közös örökség, és mindannyiunk felelőssége, hogy ki-ki a maga
helyén lelkiismeretesen munkálkodjon ennek a megértésén, a tolmácsolásán, a továbbadásán és a
megőrzésén – hangsúlyozta beszédében a főkonzul, aki megköszönte
az esemény létrehozását a szervező
egyesületnek és a Maros Megyei
Tanácsnak, valamint a szervezésben
részt vállaló konzulátusi munkatársaknak.
Minden évben a koncert teljes
bevételét valamely helyi ifjú tehetség támogatására fordítják. A konzul
bejelentette,
hogy
a
marosvásárhelyi előadásból származó pénzösszeget Gábor Margit
fiatal gyergyószárhegyi énekesnek,
a csíkszeredai művészeti líceum
végzős tanulójának ajánlják fel,
ezzel segítve továbbtanulásában, az
egyetemre való felkészülésében.
Azt már korábban megelőlegezték
a szervezők, hogy jövőben is hasonló rangú és színvonalú előadással ünnepli meg Marosvásárhely a
magyar kultúra napját.

Épül az Összetartozás temploma!

Lejárt a karácsonyi ünnepkör miatt elrendelt téli szünet, csütörtökön elkezdődtek
a
tényleges
kivitelezési
munkálatok a bözödújfalusi templom
építőtelepén.

Gligor Róbert László

A múlt év végén a tereprendezési munkálatokat végezték el, a napokban pedig elkezdődött
az építkezés első szakasza, amelynek során öszszesen 30 darab, egyenként 88 centiméter átmérőjű cölöpöt süllyesztenek 12 méter mélyen a
földbe. A különleges technológiának köszönhetően a cölöpök fele már elkészült: lefúrtak a
földbe, majd vasbetont helyeztek a lyukakba.
Mivel decemberben már néhány oszloppal megvoltak, és naponta újabb három-négyet tudnak
elkészíteni, az időjárástól függetlenül a cölöpök
elhelyezésével január utolsó napjaira végeznek
is, ezért teljes erővel folyik ezután a munka –
ígérte Seres Tamás, a kivitelező cég mérnöke.
Ezeken a cölöpökön fog állni a vízből kimagasló Összetartozás temploma, amely a falurombolás jelképeként, felekezeti hovatartozás
nélkül lesz mindenki temploma, és hirdeti az
egykori Bözödújfalu létezését és tragédiáját.
Az új év újdonságot hozott az adománygyűjtés terén is: az eddigi támogatási módok mellett
a
Facebook
közösségi
oldalon:

Január 17-én ismét munkához látott a kivitelező

www.facebook.com/donate/237072063870851/
2006064576155359/ is megnyílt az adományozás lehetősége, akinek bankkártyája van, okostelefonnal a világ bármely részéről adakozhat a
Bözödújfaluért Egyesületnek. Az Összetartozás
templomának építési költségei 300 ezer euróba
kerülnek, de az egyesületnek mindeddig csak az
alapozási munkálatokhoz szükséges pénzt sikerült összegyűjteni közadakozásból. Ezért mindenkit arra kérnek, hogy bármilyen kevéssel is,
de lehetőségéhez mérten járuljon hozzá a templom felépítéséhez, visszaadva a világnak a
száműzött bözödújfalusiak szimbólumát. Természetesen a továbbiakban is lehet pénzt bedobni a kőrispataki Szalmakalap-múzeumban és
az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban kihelyezett adományládákba, és felajánlásokat várnak az egyesületnek a marosvásárhelyi
Transilvania Banknál nyitott számláira is. A
banki átutaláshoz szükséges egyesületi adatok:
Banca Transilvania – Târgu Mureş, Asociaţia
Bozodujfaluert,
cod
client
257338.
Swift:
BTRLRO22,
számlaszámok:
RO86BTRLHUFCRT0257533801
(forint),
RO73BTRLEURCRT0257533801
(euró),
RO26BTRLRONCRT0257533801 (lej).
A tervek szerint az Összetartozás temploma
idén júliusra készül el, és az augusztus első
szombatján tartandó bözödújfalusi találkozón
adják át.

Fotó: Átyin Andrea Kata
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Előadás a szászok múltjáról és jelenéről

Erdély eltűnt nemzete

Amint arról korábban is említést tettünk, a Studium-Prospero
Alapítvány által szervezett, immár szép hagyományokkal rendelkező Olvass fel Marosvásárhelyért!/Citeşte-le târgumureşenilor! című, 24 órán át tartó felolvasómaratonok a múlt év
során számos rendezvénnyel bővültek, és – a magyar és
román kultúra naptári napjai közötti időszakban – a kultúra
hetévé váltak. A marosvásárhelyi, két nyelven zajló eseménysorozat a város és Erdély számos nemzetiségének állít emléket, január 16-án az alapítvány Forradalom utcai kulturális
központjában Az erdélyi szászok múltjáról és jelenéről címmel
László Lóránt történész tartott érdekes és pergő ritmusú előadást.

Kaáli Nagy Botond

Amint azt az értekezés kezdetén
megtudtuk, az előadó apai felmenői
révén erdélyi magyar, anyai ágon
pedig erdélyi szász származású, így
előadását számos érdekes családi
történettel gazdagította és ezek által
(is) sikeresen árnyalta a szászokról
oly gyakran festett csak éjfekete
vagy csak hófehér képet. Ismét kiderült, hogy őket is számos csapás
érte, ők is gyakran sodródtak a történelem viharaiban, ők is hoztak
rossz döntéseket, és gyakran ők sem
tudták, ki mellé kellene állniuk,
mígnem csaknem mindannyian –
önszántukból és nem önszántukból
– elhagyták Erdély földjét.
– A 18. században már nagyon
erős a szászok, az önmagukat erdélyinek tudó németek nemzettudata,
ez a nemzettudat megelőzi a magyarokét, nem beszélve a románokról – mondta értekezése kezdetén
László Lóránt, aki az olyan közismert tematikák helyett, mint például a szász építészet inkább a
szászok életében jelentkező történelmi fordulópontokat, a magyarokkal, a románokkal, majd a
második világháború idején a zsidókkal való kapcsolatokat elemezte, és gyakran az oral historyra
hagyatkozott.
– II. József halála hozta össze
először a magyarokat és a szászokat. Egyikük sem szerette a reformjait, azt, hogy megszüntette a
kiváltságokat, és megyésítésbe kezdett. Ez utóbbit halálakor eltörölték,
de ezután a szász városokba már betelepedhettek más nemzetiségűek
is. Persze a szászok ezt mindig
igyekeztek elkerülni. A 19. század
másik momentuma a szász autonómiát érő egyre több támadás volt,
de az erre adott válaszaik mindig
előrevitték társadalmukat. A magyar nyelv hivatalossá tétele ellen
például felléptek, de azért, mert egy,
akkor már több száz éves szerződés,
a három nemzet szerződésének
megsértését vélték felfedezni
benne. Az erdélyi szászok önkormányzati és közigazgatási szerve az
1486-tól 1876-ig létező (1937-ig
pedig alapítványként működő) Universitas Saxonum, a Sächische Nationsuniversität, avagy univerzitás,
amelynek vezetője, a szászok grófja
egyúttal a nagyszebeni királybíró
volt – utóbbit a szebeni 12 tagú tanács tagjaiból választották meg.
Nem volt valódi grófi rangja, de ő
volt a szászok politikai vezetője. A
másik vezető szervük az evangélikus egyház volt a Berethalomban
székelő püspökkel. Az univerzitás
mindig az elért jogait védte – soha
nem kértek pluszjogokat, de mindig
a meglévők tiszteletben tartására
szólítottak fel. 1836-ban Brassóban
a szászok megalapították az első hitelintézetet. Ez volt az első bank a
magyar korona országaiban, amelynek alapítását a nagyszebeni intézet
létrehozása követte. Ezek lesznek
azok a pénzintézetek, amelyek az
univerzitás mellett nagyon célirányosan támogatják majd a szász
mezőgazdaságot,
földhiteleket,
ipart, iskolákat, intézményeket. Az
univerzitás egy hihetetlenül gazdag

szervezet volt, hatalmas birtokokkal, földterületekkel, erdőkkel.
A szászság történetének sarkalatos pontja az 1848-as szabadságharc
és a magyarokkal való viszony.
Stephan Ludwig Roth evangélikus
lelkész, politikai vezető először a
magyarok ügye mellé állt, elfogadta
Erdély és Magyarország unióját,
mert azt remélte, hogy a szabadságjogokat minden állampolgárra kiterjesztik, de nem így történt. A
szászok kivártak, de nem volt akivel beszélgessenek – végül ezért

László Lóránt

álltak a románok mellé, illetve
azért, mert a törvényes rend mellett
tették le a voksukat (valamint megvan a német kötődés is ebben a történetben).
Ugyanakkor
az
abszolutizmus korában ugyanazt
kapták, mint a románok. Újra feloszlatják az univerzitást, megyésítenek
és
a
hivatalokba
„ejtőernyősök” jönnek, akárcsak
Erdély más vidékeire. De 1861-ben,
az októberi diplomával újra visszaáll a szász autonómia, ami az 1870es évekig tart, amikor az állam
ismét megyésítésbe kezd. Nagyon
odafigyeltek arra, hogy a szászságot
szépen megosszák: a rendelet következtében 12 megyében oszlik el
a szászság, és sehol nem kerülnek
már többségbe – ez nem volt szép
gesztus. A szászok 1867-ben éppen
emiatt helyezték át Nagyszebenbe a
püspökséget és hozták létre a Szász
Néppártot, ami nagyon sok esetben
megosztott volt abban a kérdésben,
hogy a szászok támogassák-e a magyarokat, vagy a románokhoz hasonlóan
teljesen
ellenzékbe
vonuljanak.
Mi jelenleg elsősorban a demográfiai történetük miatt figyelünk a
szászokra, hiszen egy évszázad alatt
egy egész nemzet eltűnt Erdélyből,
és úgy tűnik, hogy a magyarság is
ezen az úton halad. 1910-ben Erdélyben négy olyan települést jegyeztek, amelyben a szászok aránya
90% fölött volt. A szászság a fénykorát a középkor végén érte el, falvaik a török betörésekkel kezdtek
elnéptelenedni. Egy-egy török vagy
török–román betörés nyomán az

adójegyzékből ma is láthatjuk, hogy
miképpen változott meg egy falu etnikai összetétele. A 16-17. században azok a települések, amelyekben
nagy arányban élnek szászok, de a
Királyföldön kívül vannak, elkezdenek beolvadni – ez a folyamat a
18. században a peremvidékekkel
tovább erősödik, e vidékeken a 19.
században gyakorlatilag alig van
már szász. Érdekes, hogy azokban
a falvakban volt a legnagyobb a
szászok aránya, amelyek kívül
estek a Királyföldön. Utóbbi területe Mátyás király után már nem növekszik – éppen emiatt a 16.
században a háromgyerekes szász
család már nagycsaládot jelentett.
Ennek magyarázata az, hogy amikor valaki kiszállt a szászságból, és
magyar nemességet kapott, a Királyföld peremén lévő birtokaira
szász telepeseket vitt – ők ugyan
jobbágyokká váltak, de rövid idő
alatt kivásárolták magukat és szabadparasztokká lettek, mert olyan
anyagi hátteret hoztak magukkal. A

szászság 1941-ben érte el legnagyobb
létszámát,
körülbelül
300.000 szász élt ekkor Erdélyben.
Több olyan város van, ahol ekkor
még relatív többségben voltak: Segesvár, Medgyes, Nagyszeben.
A további, immár huszadik század eleji magyar–szász viszonyra
jellemző, hogy amikor Apponyiék
meghozzák a lehetetlen oktatási törvényeiket, akkor Ferenc József –
aki soha nem avatkozott bele a magyar kormányzati politikába – leszólt, hogy a szászoknak meg kell
maradniuk. Emiatt azokat az Apponyi-féle törvényeket, amelyek teljesen ellehetetlenítették az akkori
kisebbségi oktatásügyet, a szászoknál nem kérték annyira számon,
mint a románok esetében. A következő egymásra találási rövid pillanat 1916, amikor a román betörés
következtében Erdélyből menekülni kell. Megszervezik a kimenekítést, és az innen kimenekülő
szászokat Magyarországon befogadják, vendégül látják és segítik –
a magyar vendégszeretetet később a
budapesti parlamentben köszönik
majd meg. Ami az 1918-as helyzetet illeti, a szászság – hosszas viták
után 1919. január 8-án – úgy dönt,
hogy elfogadja azt, amit Gyulafehérváron megszavaztak. Soha nem
tudták lenyelni, hogy a magyar
állam belenyúlt a 750 éves autonómiájukba. Végül a gyulafehérvári,
egyesülést kimondó aktust követően vannak rákényszerülve arra,
hogy színt valljanak. Ekkor folyamatos konzultáció ment a magyarokkal és a románokkal is, és az a

legdurvább, hogy a magyar állam
nem tett különösebben fontos lépéseket irányukba, míg a románok
igen: azt, hogy a decemberi nyilatkozatban széles körű autonómiát
ígérnek a kisebbségeknek, a szászok egy része készpénznek veszi.
Kiváló vezetőik voltak, akik meghatározták a szászság további politikáját, de a hatalmas pofoncsapás
számukra is ugyanúgy bekövetkezik. 1920, 1921 és 1923 – a földtörvények időszaka, amikor a
magyarokhoz hasonlóan őket is
megfosztják a földjeiktől, az univerzitás elveszíti a birtokait, vagyonát.
Szerencséjükre már a magyar korszaktól kezdve különböző, az univerzitást pótló szervezetek és
egyletek alakultak (nagyon fontos
volt számukra például a turizmus, a
legtöbb dél-kárpáti menedékházat a
szász turistaegylet működtette), és
ez megerősödik a két világháború
között, amikor éppen ezen egyleteknek köszönhetően a szász ipar és
a szociális intézmények továbbra is
működni tudnak. Az 1920-as években a magyarokkal ismét együttműekkor
jön
létre
ködnek,
Kolozsváron a felekezetközi tanács,
amelynek célja, hogy a román ál-

Fotó: Boda Levente Gergely

lammal szemben egységesen lépjenek fel.
A szászok 20. századi történetének egyik legfontosabb pillanata
Hitler hatalomra jutása volt. A
német birodalom hihetetlen nyomást gyakorol a román államra ez
ügyben, és minden ottani szervezetet megpróbálnak a szászok között
is megalapítani. Létrejönnek a harcos szellemű cserkészszövetségek,
rengeteg pénz áramlik be a szászokhoz és a bánáti svábokhoz, akik kedvezményesen utazhattak a német
birodalomban. A második világháború kitörése súlyos pont a szászok
történetében: első alkalommal élnek
két különböző országban, többségük
Dél-Erdélyben reked – 240.000
szász él itt, de nagyon hamar kikéri
őket a birodalom, és a Waffen SS
tagjaivá teszi őket, akár akarják,
akár nem. Az Erdélyből kikerülő
Waffen SS tagjai vagy az orosz fronton voltak, vagy esetenként lágerfelügyeletekkel foglalkoztak, nem a
borozgatós, francia nyugodt helyek
jutottak nekik. Két nagybátyám is
náluk szolgált. A birodalom további
követelésére az összes erdélyi szásznak el kellett készíteni a családfáját,
amely által bizonyítania kellett,
hogy nincsen zsidó a családban,
tehát tagja lehet különböző szervezeteknek. Az összeomlás augusztus
23-án érkezett, amikor a románok
átálltak. Volt olyan német származású, ám a román hadseregben szolgáló nagybácsim is, aki ezt a
pillanatot ünnepelte. 1944 szeptemberében kiadták a rendeletet, miszerint a Wehrmacht parancsára az
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észak-erdélyi szászságnak mennie
kell. E szászság ekkor veszíti el
90%-át. Egészen Ausztriáig mennek, egy kisebb, szerencsés részük
eljut a birodalmi Németországba.
Egyik családi történetünk része az,
amikor a Csehországba menekült
erdélyi szászok a szovjet területcsere miatt haza kell jöjjenek. Volt,
amikor hetekig gyalog, nagyon
rossz körülmények, bombázások
közepette vándoroltak vissza Erdélybe. A háború mérlege a szászok
szemszögéből: körülbelül 90.000
személy hal meg, kerül végleges
fogságba vagy menekül Nyugatra. A
szászok egyharmada ekkor tűnik el
Erdélyből. 1948-ban pedig eljön az
a pillanat, amikor mindent, amit a
szászok évszázadokon keresztül építettek és elértek, a kommunista
állam lefejez. Senki nem állt ki mellettük, amikor az erdélyi németséget
a világháború miatt kollektív bűnösnek nyilvánították, és ez a státuszuk
a mai napig is érvényben van! Mi
például ezért nem kaptunk vissza az
államtól egy szászrégeni házat. A
dél-erdélyi szászok nem tudtak elmenekülni, közülük körülbelül
30.000-et, 17 és 45 év közötti férfiakat, 18 és 35 év közötti nőket 1941
őszétől Oroszországba deportáltak.
Jogfosztottak lettek, a visszatértek
pedig beköltöztetett románokat találtak a házaikban. Igaz, 1955-ben
és 1956-ban a kisebb szász településekre visszatérők visszakapták otthonaikat. Az ötvenes években
lehetőség nyílt a családegyesítésekre, és az erdélyi szászok elkezdenek külföldre távozni. 1961-ben
figyel fel arra a Securitate, hogy ez
jó bizniszlehetőség. Az első család
30.000 márkáért távozott, 1969-től
egységesen 8000 márkáért árulták a
szászokat, akik a távozásért cserébe
a vagyonukat a román államra kellett hagyják, és fizetniük kellett az
állampolgárság visszaadásáért is.
1990-ben Erdélyben még körülbelül
95.000 szász élt, közülük 1992-ig
75.000-en kivándoroltak. Ezek
azok, akiknek megmaradott a házuk,
és a szebeni repülőjáratok tele vannak velük. ,,Nekem is megvan még
a románom” – terjedt el közöttük a
mondás, mert a legtöbbjük házában
román család él, amely (mintegy
bérleti díj fejében) a szászoknak köteles szobát és ellátást biztosítani itttartózkodásuk alatt.
Ma az Erdélyben élő szászok
aránya szimbolikus, a számuk
13.000 alatt van, a svábokról itt nem
beszélek. Több ezer olyanról is tudunk, aki nem szász, de románként,
cigányként németnek mondja magát
érdekből vagy az evangélikus egyház segítségéért. Nagyon kemény
akkulturáció is zajlik, a szászok beépülnek a többségi nemzetbe, a
német iskolákban az arány 98 a kettőhöz, a német hagyományok felfedezése mégis a reneszánszát éli. Mai
napig megmaradt a szászok egyházszervezete, vannak lelkészeik, van
tudományos szervezetük, mindmáig
kiadnak folyóiratot. Minden évben
van egy nagy országos szász találkozó (mindig máshol), de nagy tragédiájuk,
hogy
fiataloknak
találkozni egymással szinte lehetetlen, emiatt nincs már szász házasság, ez egy teljesen leépülő
folyamat. Külföldön – az Amerikai
Egyesült Államokban, Kanadában,
Ausztriában, Németországban – is
jól működő egyesületeik vannak,
utóbbiban kutatóintézetet is működtetnek szász alkalmazottakkal. Az
összetartásukban nagy szerepet játszik, hogy nagyon sok erdélyi szász
település lakói (mint például a zágoriak) odakint egy helyen telepedtek
le, ők épp Stuttgart környékén – hallottuk az előadótól az igen érdekes
és személyes hangvételű, számos
családi történetben és könyvajánlóban gazdag, ugyanakkor pártatlan
esten, amely a közönség kérdéseivel és az azokra adott válaszokkal,
beszélgetéssel ért véget.
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Utazás a népszokások játékvilágában

Szellemi utazásra hívom az
érdeklődőket. Nem távoli, egzotikus világtájakra, csak
éppen karnyújtásnyira a földrajzi térben és szusszanásnyira az emberi időben:
erdélyi magyar népi kultúránk
ismerős-ismeretlen tájaira,
két-három
emberöltőnyi
időre. Járjuk be együtt székelyföldi, mezőségi és még
sokféle földi, vidéki falvainkat, vegyünk részt az esztendő ünnepeinek játékos
népszokásaiban.

Dr. Barabás László

hogy minél többet megízleljek belőlük és másokkal is megízleltessem őket. Elkezdtem felkutatni és
megismerni mibenlétüket, ebben
sokat segített könyvtárnyi szakirodalmuk is.
Amikor e világtáj beutazására
adtam a fejem, nem sejthettem, ami
később bizonyossá vált: hosszú időutazás lesz belőle. De nem hagyhattam abba. Az a bizonyos
sokagancsú, csillagot, holdat hordozó csodaszarvas, amelyről az öregektől
hallottam
először
történeteket, és amely vezette a két
testvért, a hunokat és a magyarokat,
meg-megjelent és el-elszökellt előlem is sokszor, újabb és újabb felfe-

Szövérdi férfiak karácsonyi kántáló csapata (1998) A fényképeket a szerző készítette.

A népi kultúra játékországának
ez a zegzugos régiója, illékony
földje sokáig elkerülte az utazók, a
felfedezők,
a
kívülállók
figyelmét.Vagy nem vettek tudomást róla. Olyan színjátékos eseményekre megyünk falvainkba,
amelyekhez nem kellett külön épület, drámai szöveg, rendező, színészek, zeneszerzők, táncmesterek,
jelmeztervezők és külön befogadó
nézőközönség, mert mindez együtt
jelen volt abban a mögöttes világban, amit az ünnepi alkalom, a rítus
és szokásrend, a hitbeli és erkölcsi
szabályok, a hagyomány ereje és a
közösség összetartozása, főleg
pedig a játékkedve megteremtett.
Ez a népszokásokban megvalósuló
közösségi folklór színház, egyszerűen: népi színjátszás. Ünnepeken
és hétköznapokon házról házra
járva vagy társas összejöveteleken,
szent vagy profán helyeken ez a
színház is évszázadok óta ugyanazokra a kérdésekre kereste és keresi a választ, mint a magas kultúra
drámairodalma és színháza: az
ember léthelyzetére ebben a világban. És ugyanazokkal a szimbolikus és ábrázoló eszközökkel élt,
némelykor sikerültebben, máskor
elnagyoltan. A népi színjátékoknak
az idők során mindig volt élő, érvényes jelentésük, nyilvánvaló vagy
rejtett funkciójuk a konkrét mikrotársadalom vagy közösség számára.
Az erdélyi magyar szokásvilágnak ebbe a régiójába csak felnőttként kezdtem figyelő szemmel
járogatni, bár néhány rétjét, bokrát,
virágát, ünnepét, játékát sóvidéki
gyermek- és legénykorom óta ismertem. Sőt, közöttük éltem, de
akkor még nem tudatosult bennem,
hogy mire valók, mit jelentenek. A
felnőttként megtapasztaltak varázslatos, lelket bódító italként hatottak
rám, ettől aztán elfogott a vágy,

dező útra indított, csábított. Nem
bántam meg egy percre sem, mert
gazdag szokásrétegek, rétek virágaihoz, emberhez illő szavak, Istent
dicsérő köszöntések, énekek és táncok erdeihez, érzelmektől csobogó
patakokhoz szólított, az áhítat magasságaiba röpített, máskor a komédiázás, a furfangos észjárás
csillámló vízeséseihez vezetett. Az
emberi létezés kötöttségeiben,
konkrét nemzeti léthelyzetünk nyomorúságaiban és a diktatúrák szorításában is a szabadság, az áradó
játékkedv és a túlélés, a remény
megízleléséhez segített. A játékos
népszokások világában, népünk
színházában otthon, Isten közelében, biztonságban érezhettem
magam, akárcsak játszó- és beszélgetőtársaim mind. Nem tudtam
volna és nem is akartam csupán
külső szemlélőként, hűvös nyuga-

molyan játszó gyermekkel és ifjúval
találkozhatunk.
Végigsétálva, végiglapozva népünk
ünnepein,
azt is láthatjuk, hogy a fennkölt és
a komikum, a szent és a profán nincsen szögesdróttal, de még kerítéssel sem elválasztva, széles sávban
érintkeznek, sőt egymásba játszanak. Mindkettőből és az érintkezési
területekről is jól kimagasodik a hagyományban élő, játszó ember
alakja. Hogy milyen az esendő
ember, amikor Isten közelében szeret játszani és milyen, amikor távolabbra merészkedik vagy oda
kényszerül, de még az isteni kegyelem határain belül jár-kel, botladoEgyik
ünnepen
szent
zik.
színjátékban szertartásosan, ünnepélyesen, komolyan, pontosan szól
és cselekszik, a másikon mókázik,
bolondozva „űzi az eszét”, „fogja a
figura”, mert ezt írja elő vagy megengedi a szokásrend forgatókönyve
és a játékos világrend. Láthatjuk,
ahogy belenő a játékos szokásokba
és lelkesedik értük a gyermek. Hát
még a legény és a leány: él-hal néhány percéért is. Az asszonyok a téli
fonóbeli kacagókalákákban lelik
örömüket, a férfiak a farsangi maszkurázásban, az egykorúak, barátok
az utcaszínházban, falufeljáró menetekben, a teljes közösség a húsvéti határkerülésben. Nemzedékek,
korcsoportok színes sokasága vonul
előttünk helyhez és időhöz kötötten:

Pünkösdi lélekkel a feldíszített templom előtt (Csittszentiván, 2001)

Utcaszínházi jelenet. Beresztelki farsangi menyasszony és vőlegény (2006)

lommal vagy elméleteket előrántva
magyarázni jelenségeit, pedig lett
volna mit bőven.
Ha egyre bennebb hatolunk e
szellemi táj területére, és egyre inkább visszamegyünk az időben,
egyre több gyermekként játszó felnőttel és egyre több halálosan ko-

Indulnak a görgényüvegcsűri farsang végi „gyüttögetők” (2007)

Színház a kapun belül. „Szépek” és ostorosok a kibédi farsangi játékban. (2000)

és a vallásfelekezet… Marad a főtt
borjúnyelv, a sült ökör, a sokféle
sótlan vagy elsózott eszem-iszom
fesztivál, a bőség öröm nélküli magánya.
Az öröm művészete
S ha már az örömöt említettem,
valami olyasmit örököltek a hagyományban, tudtak és éltek vele szokásaikban ezek az ismeretlen
ismerősök időutazásunk tájain
(mondhatnám azt is antropológiai
szakszóval, hogy „bennszülöttek”,
akárcsak más hasonló szellemi földrészeken a „civilizálatlan népek”) –
amit a mai legavatottabb pszichológusok, lélekbúvárok, lelkészek az
„öröm művészetének” neveznek. Új
tudományként tálalják, egyetemeken tanítják, pozitív életvezetésként, életstratégiaként ajánlják.
Beteg, magányos lelkeket gyógyíta-

erdélyi játszó emberek, homo ludens transilvanicusok.
A vonulások és jelmezek, jelzések és szimbólumok mögül az is kiviláglik, hogy a népi műveltség
embere nem élt, nem élhetett belső
derű és harmónia nélkül, az esztendő ünnepi rendje és lélekgyógyító közösségi szokásai nélkül.
Ezeknek pedig nélkülözhetetlen
sava-borsa volt a játékosság. Nagy
baj lehet, mondogatták többen a Sóvidéken, Nyárádmentén és a székely
Mezőségen
a
hetvenes-nyolcvanas években, szóval és szemmel, kézzel és arcrándulással, amikor egy-egy játékos
szokás elmaradásáról vagy betiltásáról kérdezősködtem, nagy baj
lehet velünk, ha elveszítjük játékainkat, ha már nem tudunk vagy nem
akarunk játszani. Mondom hát tovább nektek is, mai időutazó társak,
nagy baj érhet, ha elveszítjük, levetkőzzük játszóemberi, homo ludensi
minőségünket, mert azután következik sorjában a többi: a kulturális
és nemzeti azonosság, az anyanyelv

nak általa, visszavezetik az elárvult
egyént a természetes közösségekbe.
Időutazásunkon talán ebben az
örömben is megfüröszthetjük testünket, lelkünket, és ünnepi játékos
népszokásaink hullámainak érintéseiből feltöltődhetünk, hogy újból
átérezzük, mennyire fontos az élet,
a születő és áldással megélt emberi
élet. És az élet továbbadása, folytonossága nőnek és férfinak, a gyermekek, a család és a tágabb
közösségek fennmaradása, a jövendő. A mindenkori a víg esztendő. A „víg esztendő” és a
„bőség” előtt a „jókedv”, ahogyan
lelkéből fakadóan tollára ihletődött,
sorakozott a népét jól ismerő Kölcsey Ferencnek 1823-ban, abban a
bizonyos versben, melyet ma is
nemzeti imaként mondunk, énekelünk.
Hívok hát mindenkit,
aki kíváncsi ezekre a szellemi tájakra, játékos népszokásokra. Elsősorban azokat, akik most lépnek
először a földjére, mert szeretnék
megismerni és szemelgetni szeretnének népi színházunk „gyógynö-

vényeiből” és „lelki fűszereiből”.
De azokat is, akik már jártak erre;
bizony, észrevehetik a különbségeket és változásokat. Kívánom, érezzék jól magukat benne: angyalokul
vigyék a betlehemi jászolt az illyésmezeiekkel, és pásztorokul köszöntsék a teremiújfalusiakkal a
kisded Jézust, igyanak a nyárádselyei istvánoló legények örömpoharából, rázzák az újévi aranycsitkó
csengőjét a magyarkirályfalviakkal.
Verseljenek, kacagjanak az asszonyokkal a gyulakuti vagy alsósófalvi fonóban, alkudjanak a farsangi
bikára Mezőfelében, fazékfejes lóra
Mezőpanitban, bújjanak a „medve”
alá Beresztelkén, beszélgessenek a
„kecskével” Szabédon, de lehetnek
menyasszonyok, vőlegények is
mindenütt, betyárok Mezőfelében,
és húzzák a csutakot Szentgericén
farsang végén, ha nem nősültek
meg idejében, tartsanak szép farsangi lakodalmat, mint Mezősámsondon, Kölpényben és Kibéden,
vagy paródiával telítettet, mint sokfelé a Nyárád és a Maros mentén,
temessék el a farsangot púpos napján, és mulassanak három napig,
mint a görgényüvegcsűriek. Nagy
csapatokban imával, énekkel, zászlókkal kerüljék a határt, a termőföldet húsvét hajnalán, mint a
nyárádremeteiek, és tegyenek zöld
fenyőágakból bokrétát, mint a gernyeszegiek, vagy tetőt a lányoknak,
mint Szentháromságon és környékén, várják a hajnalozó legényeket
a sófalviakkal és parajdiakkal, öntözzenek csapatostul, mint Nyárádgálfalván,
dideregjenek
is
csúfondárosan, mint a szentgericeiek, ha kell. Pünkösdkor királynéknak öltözhetnek, mint Siklódon és
több sóvidéki faluban, zöld ágakkal
ünnepibe öltöztethetik a templomok
bejáratát és a leányok kapuit, mint
a mezőségi falvakban. Hívom
mindannyiukat, járják be játékos
szokáskultúránk hegyeit-völgyeit,
lelki magaslatait.
Nem állítom,
hogy játékországunknak csak ezt a
táját érdemes időutazással felkeresni. Az esztendő ünnepi szokásai
mellett végigjárhatnák az emberi
életút játékos szokásainak hatalmas
területét is, a gyermekjátékok birodalmába is bekukkanthatnának. Tegyék is meg következő alkalommal.
Nekünk ennyire futotta, szerények
a lehetőségeink. Nincs utazási és
reklámirodánk, nem támogatták tervezett utazásainkat évekre szóló kutatási pályázatok, biztató megrendelések. Csak annyit mondhatok, megérte, hogy ezt a világot bejárjam, nem panaszkodhatom.

Érkeznek a határkerülők húsvét reggelén (Nyárádremete, 2000)
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Kedvező sorsolás: bejuthat
a négyes döntőbe a CSM

Szerkeszti: Farczádi Attila

A labdarúgó-szövetség elkészítette a teremlabdarúgóRománia-kupa nyolcad- és
negyeddöntőjének sorsolását. Eddig egyetlen selejtező
mérkőzést játszottak a sorozatban, ezen a Marosvásárhelyi CSM legyőzte 9-2-re a
Segesvári Pro Tineret együttesét, és így benne volt a
nyolcaddöntők sorsolási urnáiban a tíz 1. ligás és hat 2.
ligás csapattal együtt. Ugyanitt kisorsolták azt is, hogy
mely mérkőzések győztesei
játszanak egymás ellen a negyeddőntőben.

A sorsoláson négy csapat, a tavalyi négyes döntő résztvevői számítottak kiemeltnek, a többiek
egyetlen kalapba kerültek. A Marosvásárhelyi CSM viszonylag sze-

rencsésnek mondhatja magát, hiszen Fortuna lehetővé tette, hogy
idén akár a kupa négyes döntőjébe
is bejusson, annak ellenére, hogy a
2. ligában szerepel. 1. ligás ellenfelet rendelt ugyan neki a sors, azonban a Jászvásári Poli nem tartozik a
verhetetlen ellenfelek közé, különösen, hogy a mérkőzést – tekintve,
hogy a CSM új csapatnak számít –
a ligeti sportcsarnokban rendezik.
Ha pedig sikerül átjutni ezen az
akadályon, a negyedöntőben a
Gyergyóremetei Kereszthegy – Karácsonkői Ceahlăul találkozó ellenfele
érkezik
szintén
Marosvásárhelyre.
A nyolcaddöntőt február 9-12-e
között rendezik, míg a negyeddöntőt két héttel később, február 23-26a között.

A párosítások

A teremlabdarúgó-Románia-kupa nyolcaddöntőjének párosítása: Csíkszeredai Imperial Wet – Temesvári Informatica, Kézdivásárhelyi SE – Galaci United, Bukovina
Vicov – Székelyudvarhelyi FK, Kolozsvári Clujana – Dévai Autobergamo, Bodzavásári Fortius – Dunărea Călăraşi, Gyergyóremetei Kereszthegy – Karácsonkői
Ceahlăul, Marosvásárhelyi CSM – Jászvásári Poli, Gyergyószentmiklósi Inter –
Bodzavásári Gloria.
A negyeddöntőben: Kolozsvár/Déva – Csíkszereda/Temesvár, Gyergyóremete/Karácsonkő – Marosvásárhely/Jászvásár, Gyergyószentmiklós/Bodzavásári Gloria
– Kézdivásárhely/Galac, Bodzavásári Fortius/Călăraşi – Vicov/Székelyudvarhely.

Elsőként Vietnam jutott
az Ázsia-kupa negyeddöntőjébe

Tizenegyespárbajban győzte
le Jordániát Vietnam az
Egyesült Arab Emírségekben
zajló labdarúgó-Ázsia-kupa
nyolcaddöntőjében tegnap,
így elsőként kvalifikált a kontinensbajnokság
legjobb
nyolc csapata közé. Két
másik nyolcaddöntős találkozót tegnap, lapzárta után
rendeztek, a többit ma és
holnap tűzték műsorra (lásd
mellékelt anyagunkat).

A csoportkör zárultával eldőlt,
hogy három csapat jutott tovább
százszázalékos teljesítménnyel.
Japán 2-1-re legyőzte Üzbegisztánt, ezzel hibátlanul jutott tovább
a labdarúgó-Ázsia-kupa csoportköréből. Hasonló módon zárta a
csoportkört az E csoportban Katar,
amely zárásként Szaúd-Arábiát
múlta felül, illetve a C csoportban
érdekelt Dél-Korea, amely a Kína
elleni kétgólos sikerével zárta szereplését kvartettjében.

A nyolcaddöntő
párosítása

* vasárnap: Jordánia – Vietnam 1-1,
tizenegyesekkel 2-4; Thaiföld –
Kína, Irán – Omán;
* hétfő: Japán – Szaúd-Arábia,
Ausztrália – Üzbegisztán, Arab
Emírségek – Kirgizisztán
* kedd: Dél-Korea – Bahrein, Katar
– Irak.

Megkezdte a felkészülését az MSE

Orvosi vizittel kezdte a felkészülését a Marosvásárhelyi
MSE 3. ligás labdarúgócsapata a tavaszi idényre. Ezt követően
Fehér
Csaba
tanítványai a Sziget utcai műgyepes pályán végezték az
első könnyed gyakorlatokat.

A tervek szerint a felkészülési
időszakban a csapat kerete egyhetes
edzőtáborban vesz részt, illetve
több barátságos mérkőzést is tervbe
vettek. A lehetséges ellenfelekkel
még zajlik az egyeztetés, amit már
most tudni lehet, az az, hogy köz-

Fotó: az MSE közösségi oldala

vetlenül az idénykezdés előtt két
magyarországi csapattal is megmérkőznek Debrecenben. A DVSC második csapatával és egy másik,
utóbb kijelölésre kerülő helyi klubbal mérik össze az erejüket. A csapat edzőjétől azt is megtudtuk, hogy
legalább négy-öt új játékos érkezésére lehet számítani, és ugyananynyian távoznak is, neveket azonban
csak akkor mond, amikor ezek bizonyossá válnak. „Az őszi tapasztalat fényében egy megváltozott
mentalitású csapatot szeretnénk
látni a pályán, amely magabiztosan
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teljesíti a bennmaradás célkitűzését” – zárta a szavait az edző.
A 3. ligában a tavaszi idény március 2-án kezdődik. A 3. ligában
újonc MSE az őszi idényben játszott 15 mérkőzésből négyet megnyert, három döntetlent játszott, és
nyolcat elveszített, 15 pontjával a
12. helyen áll, közvetlenül a kieső
helyeket jelző vonal fölött. A történethez hozzátartozik azonban, hogy
a keret végig sérüléshullámmal
küszködött, soha nem állt minden
játékos rendelkezésre, a mérkőzések legalább felében nyolc-tízen is
kiestek a csatasorból, ami jelentősen befolyásolta a teljesítőképességet. A tavaszi idénykezdésre a
legtöbbjük felépült, azonban négyen jelenleg is sérültek, egyesek
játékára az egész tavaszi idényben
nem lehet számítani.
A csapatnak a tavasszal egyértelműen jobban kell teljesítenie, hogy
biztosan megőrizze a helyét a harmadosztályban. Statisztikai számítás szerint 18-20 pontra van
szüksége ahhoz, hogy biztos legyen
a dolgában. A program viszont kedvezőtlenebb, csak hét mérkőzést
játszik hazai pályán és nyolcat idegenben, fordítva, mint az ősszel.

Lang Ádám győztes gólt szerzett a CFR-ben

Felkészülési mérkőzésen szerezte meg első gólját a CFR színeiben Lang Ádám, magyar válogatott védő
a 72. percben; 1-1-es állásnál talált be a kolozsvári csapat és a svájci FC Zürich Törökországban játszott
meccsén, tájékoztat az NSO. Lang végigjátszotta a román bajnok által 2-1-re megnyert találkozót, amelynek
58. percében mind a két együttesből kiállítottak egy-egy futballistát. A CFR legközelebb holnap játszik felkészülési mérkőzést a bolgár bajnok Ludogorec ellen.

A CFR kezdőcsapata: Arlauskis – Manea, Lang, Mureşan, Camora, Djokovic, Bordeianu, Deac, Omrani, Ţucudean, Păun.
Pályára léptek még: Petrila, Ioniţă, Jesus, Ganea, Costache, Bordeianu, Petrus, Ispas.
További felkészülési mérkőzések eredménye: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Sivasspor (török) 1-2, Sepsi OSK – Aktobe
(kazah) 3-1, Sepsi OSK – FC Mariupol (ukrán) 0-2, CSU Craiova – Adana Demirspor (török) 2-1, CSU Craiova – Vorszkla
Poltava (ukrán) 3-0, FC Botoşani – SV Meppen (német) 2-3, FC Voluntari – FK Zira (orosz) 0-1, Nagyszebeni Hermannstadt
– Pogon Szczecin (lengyel) 1-1, Nagyszebeni Hermannstadt – Nyíregyházi Spartacus 2-0, Konstancai Viitorul – Ferencváros
2-1, Konstancai Viitorul – Rubin Kazany (orosz) 2-2, Konstancai Viitorul – Aalen (német) 0-5, FCSB – Luzern (svájci) 0-0,
Jászvásári Politehnica CSM – Eszteghlal (iráni) 2-1, Jászvásári Politehnica CSM – Korona Kielce (lengyel) 0-3, Dunărea Călăraşi – Diósgyőri VTK 0-0, Dunărea Călăraşi – Uerdingen (német) 1-1, Bukaresti Dinamo – Sion (svájci) 0-3, Bukaresti Dinamo
– Hajduk Split (horvát) 0-2, Gyurgyevói Astra – Young Boys Bern (svájci) 1-1, Medgyesi Gaz Metan – Ferencváros 0-0.

Nem mondhatni, hogy nyugodt meccs volt a Katar–Szaúd-Arábia közötti

Eredményjelző

Fotó: AFP

Labdarúgó-Ázsia-kupa, csoportkör:
* A csoport, 3. forduló: Egyesült Arab Emírségek – Thaiföld 1-1, India – Bahrein
0-1. A csoport végeredménye: 1. Egyesült Arab Emírségek 5 pont, 2. Bahrein
4, 3. Thaiföld 4, 4. India 3.
* B csoport, 3. forduló: Ausztrália – Szíria 3-2, Palesztína – Jordánia 0-0. A csoport
végeredménye: 1. Jordánia 7 pont, 2. Ausztrália 6, 3. Palesztina 2, 4. Szíria 1.
* C csoport, 3. forduló: Dél-Korea – Kína 2-0, Kirgizisztán – Fülöp-szigetek
3-1. A csoport végeredménye: 1. Dél-Korea 9 pont, 2. Kína 6, 3. Kirgizisztán 3,
4. Fülöp-szigetek 0.
* D csoport, 3. forduló: Irán – Irak 0-0, Vietnam – Jemen 2-0. A csoport végeredménye: 1. Irán 7 pont, 2. Irak 7, 3. Vietnam 3, 4. Jemen 0.
* E csoport, 3. forduló: Szaúd-Arábia – Katar 0-2, Libanon – Észak-Korea 4-1.
A csoport végeredménye: 1. Katar 9 pont, 2. Szaúd-Arábia 6, 3. Libanon 3,
4. Észak-Korea 0.
* F csoport, 2. forduló: Omán – Japán 0-1, Türkmenisztán – Üzbegisztán 0-4;
3. forduló: Japán – Üzbegisztán 2-1, Omán – Türkmenisztán 3-1. A csoport végeredménye: 1. Japán 9 pont, 2. Szaúd-Arábia 6, 3. Libanon 3, 4. Észak-Korea 0.

Az MSE tavaszi bajnoki programja

* 16. forduló (március 2.): Lénárdfalvi Comunal – MSE
* 17. forduló (március 9.): MSE – Medgyesi Gaz Metan II
* 18. forduló (március 16.): Szászhermány – MSE
* 19. forduló (március 23.): MSE – Tasnádi Unirea
* 20. forduló (március 30.): Barcarozsnyói Olimpic Cetate – MSE
* 21. forduló (április 6.): MSE – Szászrégeni Avântul
* 22. forduló (április 13.): Kolozsvári Sănătatea – MSE
* 23. forduló (április 17.): MSE – Tordai Sticla Arieşul
* 24. forduló (április 20.): FK Csíkszereda – MSE
* 25. forduló (április 27.): Besztercei Gloria – MSE
* 26. forduló (május 4.): MSE – Nagybányai Minaur
* 27. forduló (május 8.): Dési Unirea – MSE
* 28. forduló (május 11.): MSE – Székelyudvarhelyi FC
* 29. forduló (május 18.): Radnót – MSE
* 30. forduló (május 25.): MSE – Kolozsvári CFR II

CFR – Sepsi OSK és Csíkszereda – Craiova
a Románia-kupában

A címtartó CSU Craiovával került össze a labdarúgó-Románia-kupa
nyolcaddöntőjében a Bukaresti Dinamót búcsúztató 3. ligás FK Csíkszereda, derült ki a csütörtökön rendezett sorsoláson. A Sepsi OSK a
Kolozsvári CFR-t kapta ellenfélül. A negyeddöntőben egyetlen mérkőzést rendeznek február 26-a és 28-a között annak a csapatnak a pályáján,
amely az előző évadban gyengébb helyezést ért el – ennek megfelelően
mindkét székelyföldi alakulat hazai környezetben szerepelhet. A párosítások: Sepsi OSK – Kolozsvári CFR, Nagyszebeni Hermannstadt –
Konstancai Viitorul, FK Csíkszereda – CSU Craiova, Dunărea Călăraşi
– Gyurgyevói Astra.

Röviden

* Újabb légiós erősíti a labdarúgó 1. ligában szereplő Sepsi OSK-t: a
kenyai válogatott Abud Omar leigazolását honlapján jelentette be a székelyföldi együttes. A futballista legutóbb a Cercle Brugge játékosa volt,
de megfordult már a Slavia Szófia együttesében is. A 27 éves balhátvéd
másfél évre szóló szerződést írt alá a háromszéki futballklubbal, amely
korábban bejelentette a lengyel U19-es, illetve U21-es válogatottban is
szerepelt, jelenleg 23 éves Rudolf Sebastian leigazolását is, a belső
védő a Pogon Szczeczintől érkezett, és két és fél évre szóló egyezményt
írt alá.
* Másfél évre a Bukaresti FCSB-hez igazolt Ioan Hora. A 30 éves labdarúgó pályafutása során a Marosvásárhelyi ASA-nál is szerepelt, a
török Elazigsporból érkezett a fővárosiakhoz. A román csapat kedden
megszerezte a legutóbb az olasz Serie B-s Crotonénál szerepelt 27
éves középpályás Adrian Stoian aláírását is, illetve kölcsönvette a nyárig
a Medgyesi Gaz Metantól a támadó Carlos Fortest.
* Bogdan Stancu a Genclerbirliginél folytatja. A román válogatott futballista visszatér korábbi klubjához; itt szerepelt, mielőtt 2017-ben a Bursasporhoz igazolt.
* Idegenben győzött a Bölöni László irányította Antwerp a belga bajnokság 22. fordulójában: a Zulte-Waregem otthonában 2-1-es sikert
jegyzett az alakulat, amely 41 ponttal a harmadik helyet foglalja el a tabellán.
* Három–nullás győzelmet aratott a PAOK Szaloniki a görög labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában a Panioniosz ellen. A Răzvan Lucescu
vezette PAOK 44 ponttal vezeti a ranglistát, előnye nyolc pont a második
helyezett Olimpiakoszhoz képest.
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Elaludták a rajtot, de időben fordítottak

marosvásárhelyieknek az elején, ezt
pedig az első negyedben a házigazdák
alaposan
kihasználták.
A
csíkszeredaiak üldözése a második
negyedben kezdődött meg, de csak a
harmadik negyedben játszott igazán
Bálint Zsombor
képességei szerint a
marosvásárhelyi
Nem könnyű olyan körülmények együttes.
között megfelelő ösztönzést találni, ha
Érdekes adat,
hiányzik a valódi tét. Az alapszakasz hogy a CSM játévégéig még élt a remény a CSM-ben, kosai mindössze 8hogy hátha-hátha botlik Galac, így szor dobtak rá
azonban, a Kék csoportba szorulva, távolról egész mérminden kihívás megszűnt a csapat kőzésen (ebből hat
számára, hiszen most már mindegy, volt jó, innen a nahogy az első négy hely melyikét fog- gyon magas 75%lalják el, a következő bajnokságban os mutató), ami azt
(ha megmarad ez a rendszer) biztos a mutatja, hogy naB csoportos indulás, a 9-16. helyek gyon kint védekerájátszásában pedig nem olyan lénye- zett az ellenfél, de
ges, hogy ki lesz a ellenfél.
Sánta visszatérése
Nem volt tehát nagy játékkedvük a ellenére
palánk
alatt is kemény el- Kalve 16 ponttal járult hozzá a marosvásárhelyi sikerhez, amely ezúttal a
lenfélnek bizonyult vártnál nehezebben született meg. Fotó: Nagy Tibor
Jegyzőkönyv
Férfi kosárlabda Nemzeti Liga, C Csíkszereda, hiszen
értékcsoport, 18. forduló: Maros- több labdát gyűjtöttek be palánk alatt szen január elején az alapszakaszban
vásárhelyi CSM – Csíkszeredai (22-18). A csíkiak ráadásul – ha hinni már játszott a Ligetben a fővárosi
VSKC 70:88 (24-15, 12-20, 11-27, lehet a statisztikának – mindössze 4 együttes.
labdát adtak el egész meccsen.
23-26)
Ezek az adatok szolgálnak némi
Csíkszereda, Erőss Zsolt SportcsarEredményjelző
nok, 100 néző. Vezette: Liviu Sa- magyarázattal arra, miért volt ennyire Férfikosárlabda Nemzeti Liga, A
moilă (Bukarest), Andrei Hăpău váratlanul szoros a meccs, ha a 18 értékcsoport, 14. forduló: Nagyvá(Jászvásár), Diana Oprea (Brassó). pontos győzelmet annak lehet tekin- radi CSM CSU – BCM U FC
Ellenőr: Cristian Vilcinschi (Buka- teni. Másrészt az, hogy még így is Argeş Piteşti 82:76, Bukaresti Direst).
nagy fölénnyel győzött a CSM, ismét namo Ştiinţa – Bukaresti Steaua
Csíkszereda: Pierce 26 pont (1), Si- azt mutatja, hogy nem ebben az ér- 70:77. Az A értékcsoport végeredmeunović 17 (2), Magušar 13, Mo- tékcsoportban a helye. Mindenesetre ménye: 1. Nagyszeben 25 pont, 2.
vileanu 6 (2), Olariu 4, László A. 2, az alakulat utoljára novemberben, a Kolozsvári U-BT 25, 3. Craiova
László B. 1, Damian 1, Zerkula.
Rapid otthonában szerzett kevesebb 24, 4. Nagyvárad 23, 5. Piteşti 20,
Marosvásárhely: Martinić 22 pont pontot (84), akkor viszont csak 45-öt 6. Temesvár 19, 7. Steaua 18, 8. Di(1), Sánta 18, Kalve 16 (2), Borşa kapott.
namo 13.
8, Engi-Rosenfeld 8 (2), Steff 7,
A Kék csoport 2. fordulójában a Középszakasz, 1. forduló:
Şolopa 4, Kilyén 3 (1), Bölöni 2, CSM a hét végén a Rapidot fogadja, * Piros csoport: Temesvári SCM –
Şteţca, Kurcsi, Szilveszter.
másodszorra ebben a hónapban, hi- Nagyszebeni CSU 86:79, SCM U
Craiova – Nagyváradi CSM 78:80.
* Sárga csoport: Konstancai AthleAlexandria ellen a női csapat: meglesz a harmadik győzelem?
tic – Bukaresti Dinamo 69:85, CSO
A Kézdivásárhely elleni, hazai pályás 72:46, valamint a Rapid otthonáVoluntari – Medgyesi CSM
ban, Bukarestben elért 68:50-es siker után újrázna a Marosvásárhelyi CSM
105:970, Galaci Phoenix – Bukanői kosárlabda-csapata a Nemzeti Liga középszakaszának Sárga csoportresti Steaua 63:87.
jában, a harmadik fordulóban. Kedden 17 órakor a CSM Alexandria lesz a
* Kék csoport: Bukaresti Rapid –
ligeti sportcsarnok vendége, és ha a házigazdák nyerni tudnának, ez azt jeMáramarosszigeti CSM 81:77,
lentené, hogy zsinórban a harmadik győzelmüket ünnepelhetnék a bajnokCsíkszeredai VSKC – Marosvásárságnak ennek a szakaszában.
helyi CSM 70:88.

Kissé elaludta a rajtot a Marosvásárhelyi CSM férfikosárlabdacsapata Csíkszeredában, a helyi
VSKC elleni mérkőzésen, és
még a nagyszünetben is hátrányban volt szerényebb képességű ellenfelével szemben.
Szünet után azonban összeszedték magukat a marosvásárhelyi játékosok, és hozták a
kötelezőt.

Palecian Judit tizenötször
a világ tetején,
ezzel egyedülálló!

Decemberben Thaiföldön, Chiang
Mai városában rendezték
meg a 10.
WBPF verziójú testépítő
és fitnesz-világbajnokságot, amelyen a
Cutler Győr
SE (korábban
a Marosvásárhelyi CSU)
versenyzője,
Palecián Judit,
az
Athletic
Woman 165
cm alatti kategóriában, valamint az Athletic Woman Lady negyven év
feletti korcsoportjában képviselte Magyarországot. Palecian a tízfős csapatból egyedüli magyarként hozta el két
kategóriában is az aranyérmet, és mindkét korcsoportban
aranyérmet szerzett.
A tizenhat éve Marosvásárhelyről Győrbe költözött
sportoló négy világbajnoki és két Európa-bajnoki cím tulajdonosa, és egyben a WBPF legeredményesebb magyar
versenyzője is.
Judit pályafutása során eddig összesen 15 világbajnoki
győzelmet gyűjtött be öt különböző világszervezetnél.
Mivel korábban kétszeres professzionális ökölvívó világbajnoki címet is magáénak tudhat, a 48 éves sportoló
hölgy a világon talán egyedülálló, aki két teljesen különböző sportágban is világbajnok lett. (Cz. F. A.)

Hetedik hely a Románia-kupán

Képességeihez képest gyengébb helyezést ért el a férfivízilabda-Románia-kupán a Marosvásárhelyi CSM csapata. A kieséses-helyosztós rendszerben, Bukarestben rendezett tornán a
megyeszékhelyiek kedvezőtlen ágra kerültek, újoncként ugyanis
a legnagyobb favorit, a Bukaresti Steaua ellen játszottak az első
körben, aztán pedig a negyeddöntőben vereséget szenvedett
együttesek közül a helyosztón a lehető legerősebb ellenfelet, a
Bukaresti Rapidot kapták.
Ha a Steaua ellen a 14-2-es vereség tisztesnek mondható, különösen, hogy három negyed után még csak 7-2-re vezetett a bajnok, a Rapid ellen nem tudta megismételni a marosvásárhelyi
szoros meccseket Eduard Andrei csapata, és 5-8-as kudarcot szenvedett el. Végül a 7. helyért kiírt összecsapáson sikerült nyerni,
mégpedig 9-5-re, a Kolozsvári Poli ellen.
A férfivízilabda-bajnokság február első hétvégéjén folytatódik
a visszavágókkal. Az első fordulóban az Aradi AMEFA lesz az ellenfél a víkendtelepi sátortetős uszodában, amellyel a kiírás miatt
nem találkozott a kupában, de egy hellyel mögötte végzett. Kiváló
lehetőség a marosvásárhelyi játékosok számára, hogy bebizonyítsák, nem ez a helyes sorrend. (bálint)
Eredményjelző
A férfivízilabda-Románia-kupában a következő eredmények
születtek:
* negyeddöntő: Bukaresti Steaua – Marosvásárhelyi CSM
14-2 (3-0, 2-0, 3-2, 6-0), Nagyváradi CSM Digi – Kolozsvári
Poli 23-1, Brassói Corona Sportul Studenţesc – Aradi AMEFA
18-2, Bukaresti Dinamo – Bukaresti Rapid 13-3;
* elődöntő: Bukaresti Steaua – Bukaresti Dinamo 14-10, Nagyváradi CSM – Brassói Corona Sportul Studenţesc 11-7;
* az 5-8. helyért: Marosvásárhelyi CSM – Rapid 5-8, Kolozsvári Poli – Aradi AMEFA 7-12.
Helyosztó mérkőzések:
* a 7. helyért: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári Poli 9-5;
* az 5. helyért: Bukaresti Rapid – Aradi AMEFA 13-7;
* a 3. helyért: Brassói Corona Sportul Studenţesc – Bukaresti
Dinamo 15-9;
* döntő: Bukaresti Steaua – Nagyváradi Digi CSM 12-6.

Nem találnak ellenfélre a női röplabdázók

Viszonylag jobban oda kellett figyelniük az ellenfélre a Marosvásárhelyi
CSM röplabdázóinak, mint ebben az
idényben a legtöbb esetben, akik a csoportban jobb képességűnek számító
CSM Lugos II csapatát fogadták. A háromjátszmás siker azonban most sem
maradt el.
A megyeszékhelyi csapat számára az
alapszakasz végéig már csak egyetlen
célkitűzés maradt: a tökéletes, játszmaveszteség nélküli mérleg megőrzése. Ez
pedig nem mindig ösztönöz kellő mértékben a magas szintű összpontosításra,
a Lugos elleni meccsen is egyenetlen
volt a játék. Egy-egy tetszetős labdamenet után be-bekövetkezett egy-egy rossz
nyitás vagy figyelmetlenség. Ez különösen a második szett elején volt szembetűnő, amikor a viszonylag könnyedén
hozott első játszma után csak azután ébredtek fel a házigazdák, hogy 2:8-at mutatott az eredményjelző. Két azonos
képességű ellenfél esetén egy ilyen hátrányt nagyon nehéz behozni, de amikor
a CSM belehúzott, már 10:10-nél sikerült kiegyenlíteni. A harmadik játszmában is hagyták 19:18-nál egy pontra
Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati
csoportjának 13. fordulójában a következő eredmények születtek: FC
Argeş Piteşti – Dévai Cetate 3:0,
SCM U Craiova – Máramarosszigeti
CSM 3:1, Temesvári CSM – Nagyváradi CSU 0:3, Nagyszebeni Volei
CSM – Temesvári Politehnica 3:0,
Marosvásárhelyi CSM – Lugosi CSM
II 3:0.

Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 13. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Lugosi CSM II 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 60 néző. Vezette: Nicolae Cristea (Kolozsvár), Răzvan Ghiurco (Kolozsvár).
Marosvásárhelyi CSM: Fl. Murariu, Vereş, Andreica, Ioan, Ionescu, Vujadinović
(Niţă, Diţu, Dumitrescu, Arniceru). Liberó: Molnar (Mărginean).
Lugos: Turcu, Panţiru, Popa, Nistor, Badiu, Csillag (Ivaşcu, Ioniţă). Liberó: Bărbulescu.

feljönni az ellenfelet, innen azonban
hatot nyertek zsinórban a győzelemig.
Amint már megszokhattuk, Predrag
Zucović vezetőedző a teljes keretnek lehetőséget biztosított a mérkőzés folyamán,
a
csapat
idegenlégiósa,
Vujadinović például csak az első szettben és a harmadik szett elején játszott,
hiszen nem volt szükség erőltetnie.
Ami a feljutásért folyó harcot illeti, az

utolsó fordulóban tudunk meg többet
arról, hogy mennyire erősödött meg a
téli szünetben Piteşti, ahová többen igazoltak a szétesett élvonalbeli Temesvári
Agrolandtól, és a rájátszásban lehet-e
komoly ellenfélként számítani rá.
Amúgy az idén három (ha az Agroland
nem iratkozik be, akkor négy) csapat jut
fel, így nagy izgalmakra nem lehet számítani. (B. Zs.)

Egy-egy tetszetős labdamenet után rendre bekövetkezett egy-egy rossz nyitás vagy figyelmetlenség. Ez
különösen a második szett elején volt szembetűnő. Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Vereséggel zárták a csoportkört, ugyanígy kezdték a középdöntőt

Egyiptom ellen döntetlent játszott, Svédországtól kikapott a magyar férfikézilabda-válogatott a
Dániában és Németországban zajló
világbajnokság D csoportjának
utolsó két fordulójában (a jegyzőkönyveket mellékeltük), így két
győzelemmel, két döntetlennel és
egy vereséggel a második helyről,
de mindössze 1 ponttal jutott be a
középdöntőbe, ahol első ellenfele
szombaton az addig hibátlan olimpiai bajnok házigazda dán csapat
volt. A találkozót az együttes elvesztette, így már biztosan nem juthat elődöntőbe. A magyarok a
meccsen egyszer sem vezettek, legeredményesebb játékosuk pedig
Szita Zoltán volt, aki hét lövésből öt
gólt dobott.
A két együttes 42. egymás elleni
meccsén 21 magyar siker és három
döntetlen mellett 18. alkalommal
győztek a dánok.
Telt házat jelentő 15 ezer ember és
elképesztő – magyar szemszögből

szokatlanul ellenséges – hangulat fogadta a csapatokat. A magyarok Balogh Zsolt bokasérülése miatt ezúttal
is csupán 15 játékost neveztek a keretbe, közülük az ugyancsak sérült
Bodó Richárd nem lépett pályára.
Ahogyan a korábbi mérkőzéseit,
ezt a találkozót is jól kezdte a magyar csapat, tartotta a lépést a gyorsabban kézilabdázó ellenfelével,
amely egy-két gólosnál nagyobb
különbséget nem tudott kialakítani.
A játékvezetők két perc alatt négy
kiállítást ítéltek egyenlő eloszlásban, ettől némileg megváltozott a
játék addigi ritmusa.
A fordulópontot az jelentette,
hogy a 16. percben pályára lépett a
dánoknál Jannick Green kapus, akinek a védéseire alapozva csapattársai tovább növelték a különbséget.
Csoknyai István szövetségi kapitány már a szünet előtt pályára
küldte az összes bevethető cserejátékosát, akik nem teljesítettek rosszul, de néha látszott rajtuk az

összeszokottság hiánya. A német játékvezetők a második félidőben is
sokkal jobban tisztelték az olimpiai
bajnok és házigazda dánokat, ez
számos – meghozott és elmaradt –
ítéletükön látszott. A magyarok védekezése az ellenfél gyors akciói
miatt sok esetben továbbra sem állt
össze, ami rendszerint hazai gólokat
eredményezett.

Mindezek ellenére a válogatott
nagyszerűen küzdött és remekül tartotta magát, az 51. percben például
csak négy góllal vezettek a dánok.
Jannick Green a hajrában is parádézott, mégis csupán három találattal
győzött csapata, ami egyértelműen
a magyarokat dicséri.
A dánok legeredményesebb játékosa Mikkel Hansen lett, aki 13 kí-
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sérletből hét gólt dobott. A magyar
kapusok közül Mikler Roland 17
lövésből hármat, Székely Márton
16-ból ötöt védett, míg a túloldalon
Green 28-ból 12-t hárított.
A magyar csapat tegnap, lapzárta
után az Afrika-bajnok Tunéziával
találkozott, míg szerdán az előző világbajnokságon ezüstérmes Norvégiával méri össze erejét.

Jegyzőkönyv

Férfikézilabda-vb, középdöntő, 1. forduló, II. csoport: Dánia – Magyarország
25-22 (15-10)
Herning, 15 ezer néző, vezette: Schulze, Tönnies (németek).
Lövések/gólok: 40/25, illetve 38/22.
Gólok hétméteresből: 4/4, illetve 1/0.
Kiállítások: 12, illetve 10 perc.
Magyarország: Mikler – Hornyák 3 gól, Ligetvári 2, Bánhidi 1, Schuch, Nagy L. 2,
Bóka 3, cserék: Lékai, Máthé 2, Juhász 4, Sipos, Szita 5, Székely, Ilyés.
Dánia: N. Landin – Svan 3 gól, Mensah 2, Lauge 4, Hald 2, M. Hansen 7 (4), M. Landin 2, cserék: Green, Mölgaard, Zachariassen 4, Mortensen 1, Markussen, H. Toft
Hansen.

Jegyzőkönyv

Férfikézilabda-vb, D csoport, 5. (utolsó) forduló: Svédország – Magyarország
33-30 (16-15)
Koppenhága, 9000 néző, vezette: Raluy López, Sabroso Remírez (spanyolok).
Lövések/gólok: 50/33, illetve 48/30.
Gólok hétméteresből: 4/3, illetve 3/3.
Kiállítások: 4, illetve 10 perc.
Magyarország: Székely – Hornyák 1 gól, Bodó 2, Bánhidi 5, Lékai 8, Nagy L. 3,
Bóka 3, cserék: Schuch, Máthé 6, Ligetvári 2, Sipos, Ilyés, Császár, Mikler.
Svédország: Appelgren – Ekberg 4 gól, Lagergren 5, Darj, Nielsen, Ekdahl du Rietz
2, Wanne 4, cserék: Palicka, A. Nilsson 3, Gottfridsson 2, L. Nilsson 7, K. Andersson 1, Zachrisson 3, Arnesson 2.

Jegyzőkönyv

Férfikézilabda-vb, D csoport, 4. forduló: Magyarország – Egyiptom 30-30 (14-14)
Koppenhága, 7000 néző, vezette: Fonseca, Santos Duerta (portugálok).
Lövések/gólok: 50/30, illetve 47/30.
Gólok hétméteresből: 3/1, illetve 2/2.
Kiállítások: 8, illetve 10 perc.
Magyarország: Mikler – Hornyák 2 gól, Bodó 5, Bánhidi 3, Lékai 6, Nagy L. 5, Bóka
1, cserék: Ilyés, Sipos 3, Jamali 2, Ancsin, Császár 2, Ligetvári 1, Székely.
Egyiptom: Hendavi – El-Ahmar 5 gól, el-Maszri, Szanad 3, Zeinelabedin 7, el-Deraa
3, Ejsza 5, cserék: El-Tajar, Navar 1, el-Vakil, Omar 3, Kajri 1, Hagag, Mamduh 2,
Abdelrahi.

Juhász Ádám (k) és a dán Rasmus Lauge a német–dán közös rendezésű férfikézilabda-világbajnokság középdöntőjének első fordulójában
játszott Dánia – Magyarország mérkőzésen Herningben.
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Eredményjelző

Férfikézilabda-vb, csoportkör:
* A csoport, 5. forduló: Brazília – Korea 35-26, Németország – Szerbia 31-23, Franciaország – Oroszország 23-22. A csoport
végeredménye: 1. Franciaország 9 pont, 2. Németország 8, 3. Brazília 6, 4. Oroszország 4, 5. Szerbia 3, 6. Korea 0.
* B csoport, 4. forduló: Japán – Izland 21-25, Horvátország – Bahrein 32-20, Macedónia – Spanyolország 21-32; 5. forduló:
Bahrein – Japán 23-22, Macedónia – Izland 22-24, Spanyolország – Horvátország 19-23. A csoport végeredménye: 1. Horvátország 10 pont, 2. Spanyolország 8, 3. Izland 6, 4. Macedónia 4, 5. Bahrein 2, 6. Japán 0.
* C csoport, 5. forduló: Chile – Szaúd-Arábia 32-27, Ausztria – Tunézia 27-32, Dánia – Norvégia 30-26. A csoport végeredménye:
1. Dánia 10 pont, 2. Norvégia 8, 3. Tunézia 6, 4. Chile 4, 5. Ausztria 2, 6. Szaúd-Arábia 0.
* D csoport, 4. forduló: Angola – Argentína 26-33, Magyarország – Egyiptom 30-30, Katar – Svédország 22-23; 5. forduló:
Egyiptom – Angola 33-28, Katar – Argentína 26-25, Svédország – Magyarország 33-30. A csoport végeredménye: 1. Svédország
10 pont, 2. Magyarország 6, 3. Egyiptom 5, 4. Katar 4, 5. Argentína 3, 6. Angola 2.
Középdöntő:
* 1. csoport, 1. forduló: Franciaország – Spanyolország 33-30, Németország – Izland 24-19. A csoport állása: 1. Németország
5 pont/3 mérkőzés (83-65), 2. Franciaország 5/3 (82-77), 3. Horvátország 4/2, 4. Spanyolország 2/3, 5. Brazília 0/2 (43-58), 6. Izland 0/3 (71-87).
* 2. csoport, 1. forduló: Tunézia – Svédország 23-35, Dánia – Magyarország 25-22. A csoport állása: 1. Dánia 6 pont/3 mérkőzés
(91-70), 2. Svédország 6/3 (95-77), 3. Norvégia 2/2, 4. Egyiptom 1/2 (54-57), 5. Magyarország 1/3 (82-88), 6. Tunézia 0.
Elnöki kupa:
* a 21-24. helyért: Korea – Japán 27-25, Szaúd-Arábia – Angola 34-29;
* a 23. helyért: Japán – Angola 29-32;
* a 17-20. helyért: Szerbia – Bahrein 32-27, Ausztria – Argentína 22-24;
* a 13-16. helyért: Oroszország – Macedónia 30-28, Chile – Katar 27-37;
* a 15. helyért: Macedónia – Chile 32-30.

Dakar-rali: Al-Attijah harmadik összetett sikere, Szalayék a 20. helyen zártak

A Szalay Balázs–Bunkoczi
László páros a huszadik helyen fejezte be a Peruban rendezett Dakarralit, amelyet az autósoknál
összetettben – pályafutása során
harmadszor – a katari Nasszer alAttijah nyert meg. A magyar duó –
amely ezzel megismételte pályafutása legjobb eredményét – a csütör-

Fotó:NSO

töki zárószakaszt a 22. helyen fejezte be.
„Nagyon nagy drukkal álltam
neki ennek a szakasznak, de a szervezők lendületes, élvezhető, jó pályát raktak össze, igaz, egyszer még
így is ásnunk kellett – idézte az
Opel Dakar Team beszámolója Szalayt. – Megküzdöttünk ezért a célba

érkezésért, s ezért a huszadik helyezésért, aminek nagyon örülök.
Noha voltunk már huszadikok,
évről évre nehezebb a verseny, sűrűbb a mezőny, egyre több gyári
autót adnak bérbe, és egyre több a
jó és rutinos versenyző.”
Navigátora, Bunkoczi elmondta,
rendkívül „melós” volt a zárószakasz is. „Az utolsó kilométereken
már visszaszámoltam, s szurkoltam,
most már ne legyen semmi bajunk.
A huszadik hely tisztességes eredmény, beállítottuk a legjobbunkat,
bár 2012-ben talán valamivel könynyebb volt megszerezni ezt a helyet, mint most.”
Nasszer al-Attijah sikerével a
Toyota gyár első Dakar-győzelmét
ünnepelheti.
A motorosoknál az utolsó szakaszon is első ausztrál Toby Price diadalmaskodott, csaknem tíz perccel
megelőzve a címvédő osztrák Matthias Walknert. Price második alkalommal nyerte meg a Dakart. A
szatmárnémeti Gyenes Emánuel,
mint arról beszámoltunk, visszalépett.

Eredményjelző

Dakar-rali, 10. (utolsó) szakasz, Pisco-Lima (112 km):
* autó (54 célba érkező alapján): 1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Mini) 1:20:01
óra, 2. Sebastien Loeb, Daniel Elena (francia, monacói, Peugeot) 42 másodperc
hátrány, 3. Cyril Despres, Jean-Paul Cottret (francia, Mini) 2:31 perc hátrány
...22. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel Grandland X) 25:26 perc hátrány.
Az összetett végeredménye: 1. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, francia,
Toyota) 34:38:14 óra, 2. Nani Roma, Alex Haro Bravo (spanyol, Mini) 46:42 perc
hátrány, 3. Loeb, Elena 1:54:18 óra hátrány, ...20. Szalay, Bunkoczi 16:37:44 óra
hátrány.
* motor (75 célba érkező alapján): 1. Toby Price (ausztrál, KTM) 1:14:01 óra, 2. José
Ignacio Cornejo Florimo (Honda, chilei) 2:21 perc hátrány, 3. Matthias Walkner
(osztrák, KTM) 2:38 perc hátrány.
Az összetett végeredménye: 1. Price 33:57:16 óra, 2. Walkner 9:13 perc hátrány, 3.
Sam Sunderland (brit, KTM) 13:34 perc hátrány.
* kamionosok: 1. Ton van Genugten, Bernard der Kinderen, Peter Willemsen (holland, Iveco) 1:28:21, 2. Loprais, Alcayna, Pokora (cseh, spanyol, cseh, Tatra) 3:11
p h., 3. Szotnyikov, Nyikitin, Musztafin (orosz, Kamaz) 5:23 p h.
Az összetett végeredménye: 1. Eduard Nyikolajev, Jevgenyij Jakovlev, Vlagyimir
Ribakov 41:01:35, 2. Szotnyikov, Nyikitin, Musztafin 25:36 p h., 3. De Rooy, Rodewald, Torrallardona (holland, lengyel, spanyol, Iveco) 1:34:44 ó h.

A quadoknál a mindössze második Dakarján induló argentin Nicolas Cavigliasso végzett az első
helyen, semelyik kategóriában soha
nem látott fölénnyel: 10 szakaszból
9-et nyerve. Csaknem két órával

előzte meg két honfitársát, Jeremias
González Feriolit és Gustavo Gallegót.
A kamionosoknál az orosz Eduard Nyikolajev zsinórban harmadszor diadalmaskodott.
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Immár akkreditált intézményként működhet

Közösségformáló idősotthon Magyaróson

Jó hírekkel fogadott Jakab
László igazgató, amikor nemrég betértünk a nyárádmagyarósi öregotthonba. Az
utóbbi időben teljes szerkezeti átalakulás történt, azaz
sikerült az intézményt a törvényeknek megfelelően akkreditáltatni, és megszűntek a
személyzeti gondok, tavaly
pénzügyi fennakadás sem
volt, így beruházásokra is futotta.

Gligor Róbert László

Immár akkreditált intézményként
működik az idősotthon, azaz állami
feljogosítást nyert arra, hogy időseket gondozzon minőségi szinten, és
bizonyítottan megfelel jogilag,
szakmailag és humán erőforrás
szempontjából is minden követelménynek. Míg régebb a megyei
munkaügyi hivatal bocsátotta ki a
minősítést, most fővárosi hatóságoktól kapják, viszont a minőségi
mutatók betartását ugyanaz a megyei hivatal ellenőrzi. A minősítést
öt évre kapta meg a bekecsalji intézmény, és egyike a megye négy,
akkreditációt szerzett idősotthonának.
Nyugodtabb vizeken
Nyárádmagyaróson 2007 novemberében nyitott idősotthont az
önkormányzat, amikor egy pályázati beruházás révén az orvosi rendelő nagy, többnyire kihasználatlan
épületét átalakíttatta és kibővíttette,
majd európai finanszírozásnak köszönhetően tovább bővült az intézmény. 2011-ben egy új szárnyat
adtak át, így a gondozottak száma a
kezdeti tizenhatról negyvenre nőtt.
2017-ben sikerült megszüntetni az
addigi áldatlan állapotot, hogy nem
lehetett alkalmazni, a személyzet

Jakab László

előtt másfél órás közös tevékenység
zajlik, mint a finommozgások fenntartása érdekében végzett ergoterapeutikus
hatású
kézművesfoglalkozások, amelyek ugyanakkor rekreatív, szórakoztató jellegűek is. Továbbá a szakemberek
művelődési és pszichológiai tartalmú csoportmunkákat szerveznek,
és az otthonba rendszeresen bejárnak a katolikus és református lelkészek
istentiszteletre,
egyéni
beszélgetésekre. Torna is van, és ez
annyira bevált, hogy a lakók igényére hetente kétszer végzik. Azokat, akik állapotuk miatt nem
tudnak részt venni a csoportos foglalkozásokon, a szakemberek a szobájukban felkeresik, ők sem
maradnak ki semmiből. Megünneplik a lakók születésnapját, de a hagyományos egyházi ünnepeket is,
volt eset, hogy a segítő nővért is bevonták a munkába.
Várólista
A magyarósi otthon várólistájára
65 személy van feliratkozva. Ez
Jakab László szerint két dolgot jelent: hogy egyre sürgősebb az intézményesített
idősgondozás, és
túl kevés a befogadó intézmény.
Az igazgató úgy
véli: az elmúlt
három évtizedben kevés önkormányzat élt a
lehetőségekkel,
és hozott létre
idősotthont a közösségének. A
magyarósi otthon
rég kinőtte helyi
jellegét, lakóinak
Beruházásra is jutott a tavaly: új fáskazánt és három ipari mosogépet fele nem a közvásároltak
ségből való, Szoegy részét egy egyesület révén kel- vátáról, Marosvásárhelyről, Maroslett biztosítani – a teljes személyze- ludasról is vannak lakói, így a szubtet át tudták venni, és megfelelnek szidiaritás elvének megfelelően
annak az előírásnak is, hogy min- azok az önkormányzatok is be kelden két gondozottra jut egy alkal- lene pótoljanak az intézmény fennmazott. Rendelkeznek felsőfokú tartásába, az illető személy
végzettségű szakemberekkel, pszi- gondozásába, ahonnan gondozottchológussal, szociális gondozóval, juk van, de sajnos a legtöbb önkorápolókkal, munkásokkal, az orvosi mányzat megfeledkezik erről, és
ellátást az épületben működő csa- legjobb esetben az idősek, betegek
gondozását elintézi annyival, hogy
ládorvos nyújtja a bentlakóknak.
szerződést
kötnek otthoni betegápoA mindennapi foglalkozások
rendszeresek, hétköznapokon dél- lásra. Az időseknek az a legjobb, ha

Az idősotthon 2007-ben indult, 2011-ben új szárnnyal bővült

a családjukban, megszokott lakóhelyükön maradnak, de van rá eset,
hogy az egyedül maradt vagy
egészségileg leépült személy számára nem marad más menedék,
mint az idősotthon.
A nyárádmagyarósi otthonba a
várólistáról elsőként a községbelieket veszik fel, ha ilyen nincs, akkor
a Maros megyei, utána a más megyéből jelentkezők kerülhetnek be.
A hozzátartozóknak szerződésbeli
kötelessége az idősek rendszeres látogatása, aminek szinte mindenki
eleget tesz, sőt az előírtnál gyakrabban is. A „legfiatalabb” lakó 65
éves, a legidősebb 95, de többnyire
80-84 évesek – taglalja az igazgató.
Ami az anyagiakat illeti: az előírások szerint egy személy gondozása havi 1982 lej, ebből az új
szárnyban lakók 1550 lejt, a régi
szárnyban élők 1450 lejt kötelesek
adni. A költségekre a lakó jövedelmének hatvan százaléka fordítható,
a fennmaradó összeget a hozzátartozó kell kifizesse, míg az akkreditált intézmények állami alapból
megkaphatják a havi összeg tíz százalékát, azaz 198 lej pótlékot is.
Beruházások
Az akkreditációt követő állami
hozzájárulás révén anyagilag is lélegzethez jutott a magyarósi intézmény, így fenntartója, a helyi
önkormányzat tavaly százezer lejt
tudott beruházásokra fordítani.
Ebből egy újabb lakószobát is kialakítottak, hogy az egy helyiségben
lakók számát ötről négyre csökkentsék, de aki anyagilag megengedheti,
az új szárnyban két- vagy akár
egyágyas szobában is lakhat. Felújították a kazánházat, az önkormányzat új, nagyobb kapacitású
fatüzelésű kazánt vásárolt, az intézmény szereltette be, és ugyancsak a
helyi önkormányzat további három
ipari mosógépet vásárolt, így nemcsak gyorsabban, hanem az előírásoknak megfelelően szétválogatva
tisztíthatják a ruha- és az ágyneműt.
Meghatározza a közösséget is
Az igazgató beszámolt róla, hogy
több személyt is megmentettek a
függőségtől, olyan felfekvési sebeket gyógyítottak meg, amelyeket
kórházi szinten nem tudtak kezelni
az orvosok, de van példa arra is,
hogy az agresszív személy elkezdett
szocializálódni, kapcsolatot építeni
társaival, a depressziós pedig felkelt
az ágyból, kijár az épületből, részt
vesz a foglalkozásokon.
Az öregotthon jó munkalehetőség a község három településén
élők, főleg a nők számára, hogy itthon keressenek kenyeret, megélhetést. Fennállása óta tartja magát az
idősotthon ahhoz az íratlan egyezséghez, hogy amíg a lehetőségek és
a szakmai felkészültség megengedi,
községbeli munkatársat alkalmaz az
intézmény, így közösségmegtartó
szerepe is van. Az elmúlt tizenegy
év alatt az otthon személyzete sokat
fejlődött, a mindennapi munkája
mellett megpróbál többletet nyújtani – vallja Jakab László igazgató.

Fotó: Gligor Róbert László

A te gyereked tud úszni?
Folytatódnak a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal által indított
ingyenes tanfolyamok!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a Városi Sportklubbal közösen tavaly az országban egyedülálló program alapjait fektette le,
amely során az 5-10 év közötti gyerekek ingyenesen megtanulnak
úszni. Az első csoportban 3 hónap alatt több mint 600 marosvásárhelyi
diák tanult meg úszni a Maros Sport- és Szabadidőkomplexumban (Víkenden) lévő fedett uszodában.
„Azt szeretnénk, hogy minden marosvásárhelyi gyereknek legyen lehetősége megtanulni úszni, ezért továbbra is számítunk az oktatási intézmények és a tanfelügyelőség támogatására, amelyeknek köszönetet
mondunk a gyümölcsöző együttműködésért. Az önkormányzat ingyenes
szállítást biztosít a tanfolyamon részt vevő gyerekeknek az iskolától az
uszodáig és vissza. A foglalkozások egyórásak, és a legjobb körülmények között zajlanak, a kicsiket szakképzett személyzet, gazdag tapasztalattal rendelkező edzők felügyelik. A tanfolyam második szériája
hétfőn, január 21-én indul, és reméljük, ugyanolyan sikerrel zárul” –
mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
Megjegyezzük, hogy az Úszás alapjai című programra kiválasztott
edzők alapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek az alapképzési programok terén, a csoportokat pedig legfennebb tíz gyermek alkotja. Bővebb információk a csmtgmnatatie@gmail.com e-mail-címen és a
0745-949-548-as telefonszámon igényelhetők Laura Tóth projektkoordinátornál.
A bel- és külkapcsolati osztály

TÁMOGATÁSODÉRT!

Claudiu Maior:
Marosvásárhelyen mától
nem fogunk arról beszélni,
hogy gépkocsira dőltek a fák!

Az együttműködő vállalattal kötött szerződések alapján a városháza
parkokat és zöldövezeteket felügyelő igazgatósága a város több pontján
hozzálátott a fák koronametszéséhez. „A szakcégekkel közösen felleltároztuk azokat a fákat, amelyek a mostani hideg évszakban potenciális
veszélyt jelentettek és több esetben ezek koronametszése mellett döntöttünk. A leginkább célzott területek a Meggyesfalvi negyedben vannak (a Vajdahunyad utca
24. szám és a Resicabánya
utca 6. szám alatt). Továbbá egységeink készen
állnak a beavatkozásra a
Munka utcában a Mihai
Viteazul Általános Iskolánál, a Szabadi, a Varga
Katalin, a Govora és a
Crişan utcákban. Biztosíthatom önöket arról, hogy
mától kezdve nem fognak
híresztelést vagy tényeket
hallani arról, hogy fa dőlt
gépkocsikra vagy éppen
emberekre” – fogalmazott
a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior.
A bel- és
külkapcsolati osztály
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük emailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

MAGYARORSZÁGRA, SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalmazunk SÜTŐIPARI DOLGOZÓKAT
januári kezdéssel. Kiemelkedő bérezés. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (20871)

ALKALMAZUNK ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT-TECHNIKUST számítógépes ismeretekkel. Biztosítunk szolgálati autót, mobiltelefont és kiemelt bérezést. Tel. 0758-047-614. (1/821-I)

AZ IMATEX RT. sürgősen alkalmaz személyzetet a következő szakmákba: tapasztalattal rendelkező
PROGRAMOZÓ MÉRNÖKÖT számvezérlésű (CNC-) gépekre; MARÓSOKAT – tapasztalattal rendelkező
operátorokat számvezérlésű (CNC-) marógépekre; ESZTERGÁLYOSOKAT – tapasztalattal rendelkező
operátorokat számvezérlésű (CNC-) gépekre. Amit ajánlunk: rendkívüli bérezés. Az önéletrajzokat a cég
székhelyére kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Malom – Morii utca 49J szám alatt
(ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van), vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/268-032. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (63224)
Az IMATEX RT. alkalmaz a következő szakmákba tapasztalattal rendelkező szakmunkásokat (NYUGDÍJASOKAT is): UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT, ESZTERGÁLYOST, MARÓST BOHRWERKRE,
GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST, SZERELŐLAKATOSOKAT, LAKATOSOKAT, MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT, MIG/MAG HEGESZTŐKET, IPARI FESTŐKET, VÍZ-GÁZ SZERELŐT, BÁDOGOST. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, ami növekedhet a cég követelményeinek megfelelő teljesítés esetén. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana de
Mureş), Malom – Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában
van), vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/268-032. Bővebb felvilágosítás
a 0265/260-805-ös telefonszámon. (63224)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás,
mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni,
hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A Népújság

hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi

HÁROMSZÉKBE
és az aradi

NYUGATI

JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-641-827.
(742)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett sürgősen eladó 5 és 28 áras telek, a telekkönyvi papírok rendben vannak. Ár:
5-8 euró/m2 között. Tel. 00-36-20334-8629. (11285-I)
BÚZÁT vásárolok. Tel. 0722-396107. (2/766-I)
ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel.
0747-933-367. (4/856-I)
ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel. 0747620-424. (4/856)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatornakészítést, csatornatisztítáast, festést, gipszkartonozást. Tel.
0759-467-356. (29/812-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3/823)

„Csak az idő múlhat,
feledni nem lehet,
szívünkben megmarad örökre
emléked.”
Fájó szívvel emlékezünk az
erdőszentgyörgyi
ÚJFALVI
ÁGNESRE
szül.
Orbán
halálának 10. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(777-I)

Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, akit
elfelejtenek,
Örökké él az, kit igazán
szerettek.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk a
gegesi születésű MIHÁLY
DOMOKOSNÉRA
született
NAGY MAGDOLNA. Ma van
halálának
5.
évfordulója.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Férje és
fia. (8/860)

Fájó
szívvel,
könnyes
szemmel emlékezünk január
21-ére, amikor 5 éve eltávozott
szerettei köréből HUSZÁR
JÓZSEF, a szeretett férj,
gondos édesapa, szerető
nagyapa.
Emléke
legyen
áldott, pihenése csendes!
Szerettei. (16/868)

MEGEMLÉKEZÉS

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel emlékezünk
január
21-én
KILYÉN
PIROSKÁRA született Nyíri
halálának 14. évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, Gyula, fia,
menye és két unokája.
(27/810-I)

Őszinte
részvétem
Szabó
Enikőnek, a mozgássérültek
elnöknőjének szeretett FÉRJE
elvesztéséért. Isten nyugtasson,
drága, jókedvű GYUSZI! Nem
felejt el soha síró Rózsika.
(11/863-I)

Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál. Végleg
elmentél hosszú utadra, hangodat
nem halljuk soha többé már.
Elhagytad a házat, amit úgy
szerettél, itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél. Bocsáss meg,
ha valamit hibáztunk, nem
tudtunk
megmenteni,
pedig
próbáltuk.
Soha nem múló szeretettel
emlékezünk január 21-én a
rigmányi
születésű
VERESS
GÉZÁRA halálának harmadik
évfordulóján. Emlékét örökké szívünkbe zárjuk. Fia, Tibor és
menye, Ibolya.
Nyugodjál békében! (11/793)
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Körutazások
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:

• 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
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