
Elfogadta a kormány
az idei költségvetés-
tervezetet
Elfogadta a kormány az idei állami
költségvetés-tervezetet, amely 5,5
százalékos gazdasági növekedéssel
és 2,55 százalékos államháztartási hi-
ánnyal számol.
____________3.
Autós üldözés 
és lövöldözés 
Magyarón
Magyarói nőt talált el egy szolgálati lő-
fegyverből kilőtt éles töltény a február
8-i, péntek esti Maros megyei autós
üldözés és lövöldözés során. A 8 óra
körül történt szerencsétlenség áldo-
zata épp a lövöldözés helyszínén tar-
tott hazafele. 
____________4.
Új kamarazene-
hangverseny-évad
indult Segesváron
A segesvári Gaudeamus Alapítvány
szervezésében, a polgármesteri hiva-
tal támogatásával január 23-án egy si-
keres zongoraesttel kezdődött meg a
2019-es hangversenyévad.
____________5.

Kevésbé forgalmas helyen, zsákba csomagolva vagy doboz-
ban hagyja sorsára felnőtt és kölyökkutyáját az ember, de
országutak mentén is kiteszi luxusautójából a megunt „ka-
rácsonyi ajándékot” a Fehér Isten… és büntetlenül megúsz-
sza. Télvíz idején szomorú a méternyi láncra kötött,
hóban-sárban csonttá fagyott állat látványa, akárcsak a tűző
napon ivóvíz nélkül szenvedő kutyáé. Az emberi gonoszság
netovábbja az a brassói rémtörténet, amely szerint egy en-
gedély nélkül működtetett kutyapanzióban közel száz állat
pusztult el, mivel a gondozásukat felvállaló egyén étel-ital
nélkül a sorsukra hagyta őket, és eltűnt. 

Mire számíthatunk az olyan társadalomban, ahol egy kutya gazdája,
de a szomszéd, a járókelők, a hatóságok is közömbösek, ha „az ember
legjobb barátja” félméteres láncon, kiálló bordákkal vacog a hóban, és
az embertől várja a megváltást, mindhiába. Legtöbbször elfordítják a fe-
jüket azok, akik a kóbor kutyák, de a hajléktalanok látványa mellett is
képesek közönyösen elhaladni, pedig megtörténhet, hogy ez lenne a resz-
kető élőlény utolsó esélye, mielőtt átkel a szivárványhídon. Legalább
annyira idegpróbáló látvány a kemény ostorcsapások kíséretében lóval
vontatott traktor, a sárban minduntalan összecsukló ártatlan pára, akár-
csak derékig a sárt dagasztó szarvasmarhák és sertések látványa. Pedig
az állatot az embertől csakis az Ember védhetné meg. 

Téved a miniszter
Marosvásárhelyre készül Ecaterina Andronescu, az oktatási

tárca „régi-új” vezetője. Az MTI közleménye egy kolozsvári sajtó-
tájékoztatón elhangzott szavait idézi. Ecaterina Andronescu a
média képviselőinek azt nyilatkozta, hogy 2012-ben a MOGYE-t il-
letően egy éjszakába nyúló tárgyaláson az ő közvetítésével jutottak
egyezségre a magyar oktatók képviselői és az egyetem román ve-
zetése, továbbá, hogy az akkor elfogadott hétpontos egyezség tu-
domása szerint megvalósult. 

Nos, azt gondolhatnánk, hogy durván félretájékoztatták a minisz-
tert az egyezség utóéletét illetően, amiért ő személyes felelősséget
vállalt, ugyanis a hét pont közül a leglényegesebb soha nem lépett
életbe. És a többi sem, amely abból következik. A magyar főtanszé-
kek megalakulása, a magyar tagozat egyetemen belüli önállósága
olyan ígéret marad, amely a román vezetés eddigi ügyködései nyo-
mán egyre messzebb kerül attól, hogy valósággá váljon. Nos, erről
az ellenkezőjét állítani, miközben beadványok, személyes találko-
zások, a minisztérium előtti tüntetések szóltak a valódi helyzetről,
olyan megnyilvánulás, amilyent a miniszteri széket többször betöltő
rangos egyetemi tanár, aki hivatali felelősséget vállalt egy kérdés-
ben, nem engedhetne meg magának. Legalábbis, ha fontosnak
tartja szavainak a hitelességét. Ha arra hivatkozik, hogy rosszul,
pontatlanul tájékoztatták, akkor tanácsosai, informátorai érdemel-
nének útilaput a talpukra, akik hazugságokkal traktálták. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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A szerencsésebb állatok menhelyre kerülnek Fotó: Nagy Tibor (archív)

Hatástalan állatvédelmi törvény

Az állatvédőrség nyomában



Rendhagyó kiállítás nyílik február 14-én, csütörtökön
17 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. Ezúttal
saját műgyűjteményéből mutat be válogatást a Dr. Ber-
nády György Közművelődési Alapítvány. A kulturális
központ közel negyedszázada szervezi rendszeresen a ki-
állításait, a kiállítók azóta gazdagítják a kollekciót egy-
egy alkotással. Időnként műgyűjtők  adományaival is
gyarapodott az állomány. 

A 171 alkotóból, akiknek munkái a galéria gyűjtemé-
nyében szerepelnek, többen már meghaltak. A Visszate-
kintő címmel nyíló tárlat az elhunyt festők, grafikusok,
szobrászok, textilművészek közel félszáz művét viszi
közönség elé. Albert Lászlótól Zsigmond Attiláig hosszú
a névsor, több nemzedék törekvéseibe, képzőművésze-
tünk mintegy fél évszázadába nyújt bepillantást a ren-
dezvény. 

11., hétfő
A Nap kel 

7 óra 33 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 40 perckor. 
Az év 42. napja, 

hátravan 323 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

44, 30, 17, 3, 24 + 6 NOROC PLUS: 5 0 9 6 9 8

8, 2, 21, 32, 12, 10 SUPER NOROC:  9 5 3 0 1 4

12, 45, 48, 38, 24, 5 NOROC: 4 0 2 6 1 3 3

Elmarad a kerekasztal
A Csép Éva Andrea parlamenti képviselő programjában
bekövetkezett változás miatt az örökbefogadás témájáról
február 15-ére meghirdetett kerekasztal-beszélgetést egy
későbbi időpontra halasztják.

Borverseny Dicsőszentmártonban
Február 16-án, szombaton 17 órai kezdettel a dicsőszent-
mártoni Szent Márton Borlovagrend szervezésében díjki-
osztási ceremóniával egybekötött borkóstolásos vacsorára
várják az érdeklődőket a Három Fenyő vendéglőbe. Bor-
mintánként a három db 7 dl-es üvegpalack bort és 15 lejt
február 13-áig, szerdáig lehet eljuttatni a szervezőkhöz. A
talpalávalót a szászcsávási cigányzenekar húzza, borda-
lokkal Peti Tamás Ottó kolozsvári operaénekes szórakoz-
tatja a jelenlévőket.

Házasság hete Marosvásárhelyen
Február 10–17. között IX. alkalommal kerül sor az orszá-
gosan megtartandó Házasság hetére. Marosvásárhelyen
vasárnap 17 órától a Keresztelő Szent János-plébánia-
templomban ima a házasságért Balla Imre segédlelkész
vezetésével, 18 órától szentmise. Hétfőn 18 órától Varga
László kaposvári püspök szentmiséjét követi dr. Csókay
András idegsebész és felesége, Altay Daniella tanúságté-
tele. Szerdán a Deus Providebit Ház Szent Mihály termé-
ben dr. Pécsi Rita neveléskutató előadásai, 16 órától A
bűvös motiváció – pedagógusoknak, hitoktatóknak, 19 óra-
kor Kapcsolódásra teremtve – kötődés és társas intelligen-
cia a házasságban. Szombaton a kövesdombi református
gyülekezetben (Suceava u. 41.) 8–10 óra között imareggeli
házaspároknak, 18 órától a Deus Providebit Márton Áron
termében Bakó Mária lelkigondozó vezetésével Páros
játék – életjáték – társasjáték címmel a kapcsolatokról lesz
szó. Az eseményekről bővebben lehet tájékozódni a
www.hazassaghete.ro oldalon vagy Bakó Máriánál a 0742-
139-380-as telefonszámon. 

Farsangi bál
Az Erdélyi Magyar Baloldal február 15-ére farsangi bált
szervez. Az érdeklődők a szervezet Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyén hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között
iratkozhatnak fel. Érdeklődni a 0744-928-299-es telefon-
számon. Meghívott Böjte Lídia magyartanár. Közreműkö-
dik a Kolping Család kórusa, a Jubilate Deo dalcsoport és
az egyházközség Szent György kórusa. Házigazda Baricz
Lajos plébános. 

Hamis árut forgalmaztak
Február 4-én és 7-én a Maros megyei rendőrség munka-
társai Marosludason és Marosvásárhelyen kereskedelmi
egységeket ellenőriztek, ahol hamis márkajelzésű termé-
keket – lábbelit, gyermekjátékokat, kozmetikai cikkeket,
órákat, ruházati cikkeket stb. – foglaltak le. Az okozott kár
meghaladja az 52.000 lejt. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma BERTOLD és MARIETTA,
holnap LÍDIA és LÍVIA napja.
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IDŐJÁRÁS
Eső várható

Hőmérséklet:
max. 90C
min. 00C

Megyei hírek

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

A Budapesten megrendezett AGROmashEXPO, Agrár-
gépShow eseményéről számol be a Tájkép című műsor
ma 18.30-tól. Filmnézési szokásainkról beszélgetnek a ma

20 órakor kezdődő Zebra meghívottai, Szabó Róbert
Csaba író, forgatókönyvíró és Németh Szabolcs Előd
filmkritikus.

A magyar agrárgazdaság újdonságairól 
és filmnézési szokásokról az Erdély TV-ben

Gruppen-Hecc-kabaré
A Gruppen-Hecc Társulat Nem vagyok egészen százas
című kabaré-előadását február 11-én, ma 19 órakor Ma-
rosvásárhelyen, a Kultúrpalotában játssza. Szereplők:
Nagy István, Kárp György, Nagy Péter, Biluska Anna-
mária, Csíki Hajnal, Tóth Kati.

Könyvbemutató 
Marosszentgyörgyön 

Február 12-én 18 órakor a marosszentgyörgyi római ka-
tolikus plébánia tanácstermében bemutatják Székely
Ferenc A sas visszatér című interjúkötetét, amelyben a
szerző Baricz Lajost, Beder Tibort, Böjte Lídiát, Ferenc
Imrét, Fülöp Kálmánt, Garda Dezsőt, Koszta Gabriellát,
Kozma Máriát, Molnos Ferencet és Sz. Szabó Zoltánt

szólaltatja meg. A Tegye szerdára! című, irodalmi anek-
dotákat és humoros történeteket tartalmazó könyvet
Székely Szabó Zoltán mutatja be. 

Kézműves-tevékenység 
a Kádárok bástyájában 

A Női Akadémia ma délután 17.30–19.30 óra között az
Ügyes kezű nők című soros rendezvényére várja az 
érdeklődőket a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyá-
jába. Ez alkalommal a bőr karkötők és kulcstartók ké-
szítésének fortélyait lehet elsajátítani. A foglalkozást
Jánosi Mária vezeti. A szervezők biztosítják a tevé-
kenységhez szükséges anyagot, de akinek vannak ott-
hon bőrdarabjai, díszítőelemei, vigye magával. A
szervezők 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az
összegyűlt összeget alapanyagokra és a játéktár bőví-
tésére szánják. 

RENDEZVÉNY

Visszatekintő
Elhunyt művészek munkái

a Bernády Alapítvány
gyűjteményében

Február 7-én a megyében a bűnügyi rendőrség elő-
állított két személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy
január 7-én Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália
tartományban meggyilkoltak egy 67 éves német állam-
polgárt. 

A gyilkossági csoport a németországi nyomozókkal
közösen négy házkutatást tartott, a gyanúsítottak által
használt járművek átvizsgálásakor három olyan kést ta-
láltak, amelyek az áldozat házából származnak, vagy
épp a bűntett során használták őket. 

A gyanúsított egy 22 éves dicsőszentmártoni férfi és
22 éves élettársa, mindkettejüket előállította az ügyész-
ség. A német nyomozó hatóság szerint a vádlottak is-
merték későbbi áldozatukat, akit január 7-én
otthonában egy kemény tárggyal fejbe vertek, és a
nyaki tájékra mért kilenc késszúrással végeztek vele.
Ezt követően a lakásából javakat tulajdonítottak el, a
pénztárcáját irattal és a benne lévő pénzzel, a mobilte-
lefonját, valamint a személygépkocsiját, amelyet utólag
elhagytak. Az arnsbergi ügyészség által megnyitott bűn-
ügyi dossziéhoz szükséges nyomozati anyag összegyűj-
téséhez a rendőrség és csendőrség együttműködése az
európai körözési parancs nyomán zajlott. (szer)

Nemzetközi rendőrségi együttműködés
Előzetesben a németországi gyilkossággal 

gyanúsítottak 



Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint Theresa May
miniszterelnök február végéig kér időt a parlament-
től arra, hogy megállapodásra jusson az Európai
Unióval a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit)
feltételrendszeréről szóló, már aláírt és lezárt
egyezmény London által szükségesnek tartott mó-
dosításairól.

A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit
lap kormányzati forrásai szerint ha szerdáig nem sikerül
egyezséget elérni az EU-val a brit kormány által kért változ-
tatásokról – aminek a lap szerint „elsöprő” a valószínűsége 
–, akkor May beszámol a képviselőknek az addig elért hala-
dásról, és leszögezi egyben, hogy még időre van szükség a kí-
vánt eredmény eléréséhez.

A Downing Street illetékesei a lapnak azt mondták: Theresa
May e forgatókönyv alapján ígéretet tesz arra, hogy legkésőbb
február 27-éig új javaslatot terjeszt az alsóház elé a Brexit-fo-
lyamat további menetéről, és ehhez a képviselők módosító in-
dítványokat nyújthatnak be.

A BBC brit közszolgálati médiatársaság vasárnapi értesü-
lése szerint több kormányzati tisztviselő kész lenne akár le-
mondani posztjáról, hogy megkötések nélkül támogathasson
olyan módosító indítványokat, amelyek a Brexit elhalasztását
célozzák, elkerülendő a megállapodás nélküli kilépést.

A BBC forrásai szerint azonban a Downing Street üzenete
számukra az, hogy „ne siessenek el semmit”, mivel ha február
27-éig sincs megállapodás a jelenlegi Brexit-csomagról, akkor
a képviselők „alternatív lehetőségekre” terjeszthetnek be mó-
dosítási javaslatokat, és ezek között szerepelhet akár a kilépés
március 29-i határidejének kitolása is.

Ennek lehetőségére magas rangú kabinettagok is tettek már
utalást, jóllehet a kormány hivatalos és nyilvános üzeneteiben
ettől egyelőre elzárkózik.

Jeremy Hunt külügyminiszter a BBC rádiónak adott, ko-
moly feltűnést keltő minapi nyilatkozatában kijelentette: ha a
kilépési megállapodást csak a márciusi 29-i Brexit-határidő
előtt néhány nappal sikerülne elfogadtatni az alsóházban,
akkor szükség lehet a kilépés „bizonyos mértékű” halasztá-
sára, mivel további, kritikus jelentőségű tervezeteket is tör-
vénybe kell még iktatni.

Andrea Leadsom, az alsóház vezetője – aki e minőségében
a kormányzó Konzervatív Párt frakciójának vezetőjéhez ha-
sonlatos tisztségű, az alsóházi ügymenet irányításáért felelős
magas rangú kabinettag – nem sokkal korábban, a BBC tele-
víziónak nyilatkozva azt mondta: ha Londonnak szüksége
lenne „pár hét haladékra” a kilépési megállapodás parlamenti
jóváhagyási procedúrájához, ezt az EU valószínűleg lehetővé
tenné.

Theresa May miniszterelnök azonban az elmúlt napokban
többször is kijelentette, hogy a brit kormány változatlan szán-
dékai szerint az Egyesült Királyság a meghatározott időpont-
ban, március 29-én kilép az EU-ból.

A vita az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének el-
kerülésére szolgáló készenléti mechanizmusról (backstop)
folyik. Az EU-val novemberben aláírt kilépési megállapo-
dást elsősorban e záradék miatt utasította el januárban pél-
dátlan, 230 fős többséggel a londoni alsóház, mivel a
keményvonalas tory Brexit-tábor attól tart, hogy ha szükség
lenne e megoldás életbe léptetésére, az Egyesült Királyság
végleg beleragadhat egy vámuniós viszonyrendszerbe az
EU-val.

Theresa May e backstop-mechanizmus jogilag kötelező erő-
vel bíró módosításait igyekszik elérni az EU-nál, de a múlt
héten tartott brüsszeli tárgyalásain az uniós vezetők kizárták
a kilépési megállapodás újranyitásának és módosításának le-
hetőségét. (MTI)

Módosító javaslatok
2500 módosító javaslatot készül benyújtani a Népi
Mozgalom Párt (PMP) a 2019-es állami költségvetés
tervezetéhez – közölte vasárnap az alakulat elnöke.
Eugen Tomac úgy véli, az idei költségvetés az ország
egyetlen nagy problémájára sem szolgál megoldás-
sal. Szerinte pénzt kellene elkülöníteni bölcsődékre
és óvodákra, mentőkre, infrastruktúrára: a főváros
körgyűrűjére, a Bukarest – Brassó autópályára, a Iaşi
– Marosvásárhely sztrádára, gázbevezetésre. A
PMP-elnök szerint a költségvetés-tervezet „egy újabb
Dragnea-féle katasztrófa”, ezért az alakulat „harcolni”
fog a parlamentben minden egyes módosító javasla-
táért. A kormány pénteken jóváhagyta a 2019. évi ál-
lami költségvetés tervezetét. A képviselőház és a
szenátus házbizottsága által megszabott menetrend
értelmében hétfő délig fogadják a módosító javasla-
tokat a tervezethez, amelyről pénteken szavaz a par-
lament plénuma. (Agerpres)

Vonatbaleset 
Barcelona közelében

Két román állampolgár is van a pénteken Barcelona
közelében történt vonatbaleset érintettjei között – kö-
zölte a külügyminisztérium. A tárca tájékoztatása sze-
rint az egyik román állampolgár sértetlenül megúszta
a balesetet, a másik kisebb sérüléseket szenvedett,
amelyeket a helyszínen elláttak, nem kellett kórházba
szállítani. Eddig nem érkezett konzuli segítségnyúj-
tásra vonatkozó igénylés Románia barcelonai főkon-
zulátusára – közölte a külügyminisztérium. Két vonat
ütközött egymással pénteken Spanyolország észak-
keleti részén, Barcelonától mintegy 50 kilométerre,
San Vicente de Castellet és Manresa között. A sze-
rencsétlenségben egy személy életét vesztette, nyol-
can megsérültek. (Agerpres)

Újabb személy hunyt el 
influenza miatt

Kilencvenkilenc személy vesztette életét eddig az idei
szezonban influenza miatt – közölte az Országos
Közegészségügyi Intézet (INSP). A legutóbbi áldozat
egy 73 éves, Prahova megyei nő, aki az A típusú inf-
luenzavírussal fertőződött meg. A nő más betegsé-
gekben is szenvedett, és nem volt beoltva influenza
ellen. (Agerpres)

Harmincegy havi csúcson 
az arany

Harmincegy havi csúcsot ért el pénteken az arany
ára: a Román Nemzeti Bank (BNR) által közölt refe-
rencia-árfolyamon egy gramm 176,4382 lejt ért a csü-
törtöki 175,7102 lej/gramm után. Ennél magasabb,
vagyis 178,0291 lej/grammos 2016. július 11-én volt
az árszint. Nőtt az egységes európai fizetőeszköz ár-
folyama is: a pénteki 4,7445 lej/euró 0,11 százalékkal
haladta meg a csütörtöki szintet. A 4,1850 lej/USA
dollár eközben 0,07 százalékkal múlta felül a buka-
resti jegybank által egy nappal korábban kiadott re-
ferencia-árfolyamot. A svájci frankhoz képest is
gyengült a román deviza: a csütörtöki 4,1719 után
pénteken 4,1774 lej/svájci frank a hivatalos árfolyam.
(Mediafax)

Ha a legfontosabb ígéret, amely az összes szülőanyja,
csak papíron létezik, akkor hol marad a többi? Az egye-
tem román vezetése az egymást váltó miniszterek idején
pedig azt tette, amit csak elgondolt, hogy minél jobban
beletaposson, hogy cseléddé tegye a magyar nyelvű ok-
tatást, nemcsak fizikai, szellemi mivoltában is semmissé
téve a hagyományokat. Holott az 1945-ös királyi ren-
deletnek, amellyel a marosvásárhelyi egyetemet meg-
alapították, a magyar nyelvű oktatás megőrzése volt a
célja.

Az idézett sajtótájékoztatón a miniszter asszony egé-
szen eredeti ötlettel állt elő az évtizedek óta a magyar
oktatás sorvasztására kiagyalt „praktikák” magyará-
zatára: a magyar oktató-utánpótlást csak románul be-
szélő tanársegédekkel lehetett megoldani, mert ha az
előírt oktatói létszám nem teljesül, akkor nem ismerik
el az Európai Unióban az okleveleket. Micsoda képmu-
tatás! De hely hiányában térjünk át arra a véleményére,
miszerint indokoltnak tartja az egységes vizsgafeltéte-
leket, de nem tudja, hogy az egységes vizsgáztatási sza-
bályok ismertek voltak-e tanévkezdéskor. Hogy azt
törvénytelen módon csak a szesszió előtt pár nappal
hozták nyilvánosságra, erről is félrevezessenek egy ta-
pasztalt politikust! Ha valóban ezt gondolja, megígért
marosvásárhelyi látogatásának eredményessége is kér-
dőjeles. Ha egyáltalán eljön a hangyabolyba, ahol az
adott szó eddig is súlytalannak bizonyult. 

Téved a miniszter
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Elfogadta a kormány az idei állami költségvetés-ter-
vezetet, amely 5,5 százalékos gazdasági növekedés-
sel és 2,55 százalékos államháztartási hiánnyal
számol.

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter a kormány pénteki
ülése után elmondta, még aznap elküldik a parlamentnek a
költségvetést, és bízik benne, hogy a törvényhozói testület
gyorsan elfogadja.

A miniszter kiemelte: amennyiben bekövetkezik az 5,5 szá-
zalékos növekedés, Románia költségvetése először fogja meg-
haladni az 1000 milliárd lejt, hiszen becslésük szerint a bruttó
hazai termék (GDP) értéke eléri az 1022 milliárd lejt. Ez 33
százalékkal nagyobb a 2016-os 765 millió lejes GDP-nél,
azóta van ugyanis kormányon a jelenlegi szociálliberális koa-
líció – emlékeztetett a miniszter.

Teodorovici felhívta a figyelmet arra, hogy az államháztar-
tási hiánycélt csak akkor sikerül elérni, ha a beruházások meg-
valósulnak, ezeket nem kell elodázni bürokratikus akadályok
miatt, ezért azt ígérte, a kormány szigorúan nyomon követi a
közberuházásokat.

A költségvetés a tervezett bér- és nyugdíjemeléseket is tar-
talmazza, így a közszférában az alapbérek a 2018-2020 közötti
időszakra beütemezett növekedés egynegyedével fognak emel-

kedni. A kormány tavaly olyan bértörvényt fogadott el, amely
2022-ig fokozatosan emeli a béreket a közszférában. A nyug-
díjak szeptembertől 15 százalékkal nőnek.

Közölte, hogy az államadósság tavaly GDP-arányosan
34,5 százalék volt, az idén várhatóan 34,9 százalékra emel-
kedik, ugyanakkor középtávon 40 százalék alatt fog ma-
radni.

Nyomatékosította, hogy az idei költségvetésnek három pri-
oritása van: az egészségügy, amelynek költségvetését 6 milli-
árd lejjel  növelték tavalyhoz képest, az oktatás, amely 9,8
milliárd lejjel  kap többet, illetve a közberuházások, amelyek-
nek kerete 15,4 milliárd lejjel  nő. Ez utóbbin belül a közleke-
dési infrastruktúrára szánt pénzkeret 6 milliárd lejjel nő
2018-hoz mérten.

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, bízik
abban, hogy a gazdaság teljesítményének köszönhetően az
idén sikerül elérni a tervezett 5,5 százalékos gazdasági nö-
vekedést, dacára annak, hogy az Európai Bizottság 3,8 szá-
zalékos növekedést valószínűsített. Teodorovici elismerte,
hogy a tavalyi növekedés is körülbelül 4,4 százalékos volt,
holott Bukarest eredetileg szintén 5,5 százalékos bővüléssel
számolt a 2017-es, csúcsnak számító 7 százalékos bővülés
után. (MTI)

Brexit 
Theresa May február végéig kér időt tárgyalásokra

Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos családvé-
delmi akciótervet jelentett be a vasárnap Budapes-
ten tartott évértékelő beszédében.

A kormányfő kijelentette: „ez a magyarok válasza és nem a
bevándorlás”. Kifejtette: minden 40 év alatti nő az első házas-
ságakor 10 millió forint kedvezményes kölcsönben részesül-
het. Bővítik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok)
kedvezményes hitelét, amelyet két vagy több gyermek esetén
használt lakások vásárlására is lehet fordítani. Már a második
gyermeknél 1 millió forintot átvállalnak a nagycsaládosok jel-
záloghiteléből.

Azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek és ne-
veltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó
fizetése alól. Elindítják a nagycsaládosok autóvásárlási prog-
ramját, legalább három gyermeknél a legalább hétszemélyes
új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást adnak autóvásárlásra.

Megvalósítják a teljes bölcsődei ellátást, 21 ezer új férőhe-
lyet hoznak létre 3 év alatt. Bevezetik a nagyszülői gyedet
(gyermekgondozási díjat), így a nagyszülők is maradhatnak
gyeden a szülők helyett – sorolta a miniszterelnök.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerint a magyar
emberek közös erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarország
előtt komoly lehetőségek állnak a fejlődésre. A kisebbik kor-

mánypárt az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: tíz
év közös, kitartó munkája után olyan intézkedésekről esett szó,
amelyek hosszú távon biztosíthatják az ország jövőjét. Hoz-
zátették: a rendkívül nagyvonalú családtámogatási programok
különösen biztatóak, hiszen Magyarország jövője a magyar
családokon múlik. A KDNP kitért arra is: az európai parla-
menti választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni keresztény
kultúránkat a nyílt társadalmat hirdető gazdasági és politikai
erők támadásaitól, amelyek fel akarják számolni a nemzetek
Európáját.
Az ellenzék szerint a probléma a kivándorlás

A Magyar Liberális Párt szerint a magyar fiatalok a „kilá-
tástalanság, a Fidesz szabadságellenes politikája, a brutális
léptékű korrupció, a széteső egészségügyi ellátás és az egyre
gyatrább oktatás miatt” tízezrével hagyják el az országot évről
évre. A liberálisok ezt a miniszterelnök vasárnapi évértékelő-
jére reagálva közölték az MTI-vel.

A liberális párt szerint Magyarország problémája továbbra
sem a bevándorlás, hanem a kivándorlás. Az elmúlt két cik-
lusban több mint 230 ezer ember hagyta el az országot. Több-
ségük családalapítás előtt álló fiatal, magasan képzett
szakember, értelmiségi vagy diplomás. A Demokratikus Koa-
líció (DK) üres családpolitikai ígérgetésnek nevezte az Orbán
Viktor miniszterelnök évértékelőjén elhangzottakat.(MTI) 

Orbán Viktor évértékelője
Családvédelmi akcióterv

Elfogadta a kormány 
az idei költségvetés-tervezetet
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Magyarói nőt talált el egy szol-
gálati lőfegyverből kilőtt éles
töltény a február 8-i, péntek esti
Maros megyei autós üldözés és
lövöldözés során. A 8 óra körül
történt szerencsétlenség áldo-
zata épp a lövöldözés helyszínén
tartott hazafele. Az autót nem,
őt azonban eltalálta egy golyó,
mely a nyakcsigolyájába fúró-
dott. Az eszméletlen áldozatot
életveszélyes sérülésekkel szál-
lították a kolozsvári idegsebé-
szetre, vasárnapi értesüléseink
szerint az állapota változatlan.

Február 8-án, pénteken este 8 óra
előtt tíz perccel a szászrégeni rendőrség
közúti rutinellenőrzése során egy személygépkocsi
vezetője nem állt meg a felszólításra, hanem mene-
külőre fogta Marosvécs irányába. A Szászrégen –
Idecs – Holtmaros – Magyaró útszakaszon hozzá-
vetőleg 15-20 km-en üldözték Magyaróig, ahol
fegyverhasználatra került sor, és egy gyanútlan já-
rókelőt fejtájékon talált egy golyó – állt a rendőrségi
közleményben. 

A menekülő autó miatt a szászrégeni közlekedési
járőrök riasztották a marosvécsi rendőrőrs munka-
társait, akik a Magyaró felé tartó járművet megpró-
bálták megállítani. A rendőrségi jelentés szerint a
jármű Magyarón sem lassított, fennállt a veszély,
hogy elsodorja a két intézkedni próbáló rendőrt,
ezért egyikük lövéseket adott le a gépkocsira. A lö-
vedék célt tévesztett, és egy gyalogosan közlekedő
helybéli nőt talált el fejtájékon. A súlyosan sérült
59 éves áldozathoz riasztották a mentőket, akik a
marosvásárhelyi sürgősségi ügyeletre, majd a ko-
lozsvári idegsebészetre szállították. Állapota vál-
ságos, a kórház hivatalos állásfoglalása egyelőre
nem érkezett meg. Az akcióról annyit sikerült meg-
tudni, hogy egy Carpati típusú szolgálati pisztoly-
lyal adott le hat lövést Magyarón a marosvécsi
rendőrjárőr arra a járműre, amelyik nem állt meg
sem a szászrégeni, sem a marosvécsi rendőrök jel-
zésére. 

Az ámokfutó sofőr a DN15 E578 országúton
Disznajó felé vette az irányt Monosfalun, Marosla-
kán és Dédán áthaladva, végül Ratosnyán fogták el
a szászrégeni rendőrök. A Maros megyei rendőrség

és a Szászrégeni Bíróság Melletti Ügyészség vizs-
gálja a történteket. 

A rendőrség első helyszíni vizsgálatai szerint
elképzelhető, hogy a golyó az aszfaltról vissza-
csapódva okozott életveszélyes sérüléseket az
autós üldözés környékén gyanútlanul elhaladó
nőnek.

A rendőrség tájékoztatása szerint az üldözés
során fegyverét használó rendőrt 1993-ban alkal-
mazták. Tapasztalt rendőrként tartják számon, 2006-
ban elvégezte a főiskolát. Pszichológiai
vizsgálataival napirenden van – az utolsót 2016
márciusában végezték el –, ami a rendfenntartói
szolgálat végzésére és a fegyverviselésre egyaránt
feljogosította. Mivel folyamatban lévő kivizsgálás-
ról van szó, a sofőr menekülésének indíttatásáról és
kilétéről a hét végén még nem közölhetett részlete-
ket a rendőrség szóvivője, Emanuela Rugină. 

Megkeresésünkre az áldozat fia, Lovász József el-
mondta, hogy édesanyja még mindig kómában fek-
szik, és az intézkedések nyomán csak az
édesapjának nyújthat felvilágosítást az idegsebészet
szakorvosa, mivel bűncselekmény gyanúja áll fenn.
Azon a szerencsétlen péntek estén az édesanyja a
szomszédban járt egy idős asszonynak segíteni, a
házuktól harmincméternyire lehetett, amikor a lövés
eldördült. A golyó a jobb füle tövénél oldalt hatolt
be, a fülcimpáját és fülbevalóját leszakította, majd
a nyakcsigolyába fúródott, ezért kellett a kolozsvári
idegsebészetre szállítani, ahol megműtötték – tudtuk
meg az áldozat hozzátartozójától.

A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) Maros megyei politikai
bürója csütörtökön igazolta a
marosvásárhelyi szervezet ja-
vaslatát, miszerint kizárja a
szervezetből azokat a helyi
tanácsosokat, akik részt vet-
tek a marosvásárhelyi tanács
folyó év január 31-i ülésén.

A megyei politikai büró idei első
tanácskozásán, amelyen jelen vol-
tak a tanácsosok is, pontról pontra
tanulmányozták a napirenden sze-
replő határozattervezeteket, és meg-
állapodtak a szavazásról. 
Kizárták azokat a tanácsosokat,
akik részt vettek a január 31-i 
tanácsülésen

Azonban a politikai büró utasítá-
sát mellőzve, a liberális tanácsosok
megszavazták azt a sürgősségi eljá-
rással napirendre tűzött határozatot,
amellyel 89.835.883,80 lejes finan-
szírozást fogadott el és garantált a
saját bevételéből az önkormányzat.
A politikai büró és a tanácsosok
egyezsége arról szólt, hogy megfe-
lelő indoklás hiányában minden
sürgősségi eljárással napirendre tű-
zött projekt esetében halasztást kér-
nek.

Szavazatukkal a liberális taná-
csosok megszegték a párt etikai kó-
dexének és alapszabályzatának az
előírásait, illetve a politikai büróval
közösen hozott döntést, olvasható a

PNL marosvásárhelyi szervezeté-
nek közleményében.

Ebben Molnár Ervin, a PNL ma-
rosvásárhelyi szervezetének elnöke
többek között kijelenti: „2019 ele-
jétől látom el ideiglenesen a Nem-
zeti Liberális Párt marosvásárhelyi
szervezetének vezetését, próbálom
teljesíteni a megyei politikai büró-
nak azt a megbízatását, hogy dina-
mikussá, átláthatóvá és hatékonnyá
tegyem a marosvásárhelyi PNL te-
vékenységét. (…) A Nemzeti Libe-
rális Párt támogat minden olyan
projektet, amely a marosvásárhe-
lyiek javát szolgálja, azonban csak
a párt szakembereivel való konzul-
tálás és véleményezés után”.

A közlemény végén bejelentik,
hogy a helyi választott képviselők-
ről szóló hatályos törvény értelmé-
ben jelzik Maros megye
prefektusának az érintett tanácsosok
mandátumának megszűnését. 

Az öt kizárt tanácsos: Pavel Du-
mitru, Vasile Miculi, Radu Todoran,
Dumitru Matei és Călin Moldovan. 
Prefektus úr, tegye a kötelességét!

Az ügyben megszólalt Marius
Paşcan, a Népi Mozgalom Pártja
(PMP) marosvásárhelyi képviselője
is, aki ugyancsak közleményben
szólítja fel Maros megye prefektu-
sát, tegye a kötelességét, és „állítsa
le a gazemberséget”, amivel a ma-
rosvásárhelyi tanács közel 90 millió
lejes adóssággal terhelné meg a vá-
rost, közvita nélkül, megszegve a
helyi közigazgatási törvény előírá-

sait és a határozatok végrehajtását
szabályozó procedúrákat. 

A képviselő szerint nem csupán a
kizárt liberális tanácsosok a felelősek
a dologért. Azt állítja, hogy a polgár-
mesteri hivatal vezetői gyakoroltak
nyomást rájuk. Felteszi a szónoki
kérdést: ezért a „gazemberségért” az
RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt
(PSD) tanácsosai nem felelősek?

Végül kijelenti: Mircea Duşa
prefektus kötelessége reagálni az
ügyre, és biztosítani az adminiszt-
ratív okiratok törvényességét. „Fel-
szólítom, mellőzze a politikai
nyomást, és tegye a kötelességét!”
– olvasható a PMP-s képviselő köz-
leményében.
A marosvásárhelyi PNL-beli 
botrányok nem új keletűek

Egyébként a marosvásárhelyi
PNL-beli botrányok nem új kele-
tűek. 2018 decemberében feloszlat-
ták a politikai bürót, miután
egyszerre kilenc tag állt át a Tărice-

anu-féle ALDE-ba, közöttük Doru
Oprişcan képviselő.

A pálfordulást ugyancsak köz-
leményben hozta nyilvánosságra
a párt megyei vezetése. Ebben azt
állítják, hogy a megye döntésé-
nek több oka is volt. Amellett,
hogy egyszerre kilencen hagyták
ott a pártot, a legnyomósabb
oknak azt nevezték, hogy a ma-
rosvásárhelyi bürónak 18 hóna-
pig nem volt semmiféle te-
vékenysége. 

Lapzártáig sem a megyei, sem a
városi elnököt nem tudtuk elérni.
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Botrány a marosvásárhelyi PNL-ben
Egyetlen tanácsossal maradtak

Autós üldözés és lövöldözés Magyarón
Ártatlan gyalogos az áldozat

Szer Pálosy Piroska

Három napja kaptam tájékozta-
tást a Luxemburgi Bíróságról,
hogy az Európai Bizottsággal
szembeni perünkben, hat év
jogi küzdelem után, március 7-
én lesz ítélethirdetés – mondta
egyebek mellett Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
elnöke, a Marosszéki Székely
Tanács szombat délutáni ma-
rosvásárhelyi ülésén. 

Az elnök ezt nevezte az idei év leg-
nagyobb kihívásának. Mint mondta,
kedvező döntés esetén az ügy vissza-
kerül a Bizottság elé, és elkezdődhet
az egymillió aláírás összegyűjtése.

A Kultúrpalota kistermében tartott
ülésen a testület meghallgatta Donáth
Árpád megyei elnök beszámolóját, el-
fogadott egy mozgósító felhívást a
székely szabadság napjára, illetve
meghallgatott egy elvi álláspontot Fe-
renc pápa csíksomlyói látogatásával
kapcsolatosan. Előbbi dokumentumot
egyhangúlag megszavazták a résztve-
vők, utóbbiról az SZNT állandó bi-
zottsága dönt február 23-án.

Izsák Balázs a Marosszéki Székely
Tanács küldötteként kapta feladatul a
mozgósító felhívás megfogalmazását
március 10-re, a székely szabadság
napjára. Véleménye szerint, hason-
lóan a korábbi évekhez, próbálják tu-
datosítani az emberekben, hogy az ő
életükről szól az SZNT küzdelme.
Úgy gondolja, az idén nagyon sokan
oda fognak figyelni Marosvásárhelyre,
éppen Románia uniós elnöksége miatt,
ezért is „el kell mondanunk vélemé-
nyünket a román politikáról, és ismé-
telten kifejeznünk igényünket
Székelyföld területi autonómiájára”. 

A Ferenc pápa látogatásával kap-
csolatos elvi álláspontra az SZNT el-

nöke szerint azért van szükség, mert
„fontosnak tartom, hogy kimondjuk,
hogy a nyugati és keleti keresztény-
ség határán várják a székelyek Fe-
renc pápa történelmi jelentőségű
látogatását. (...) Túl azon, hogy két
nép konfliktusos történetében gyöke-
rezhet minden hátrányos megkülön-
böztetésünk, észre kell venni, hogy
mindemellett két kultúra ütköző-
pontján élünk. És önmagában a
román–magyar megbékélés nem tör-
ténhet meg, ha a két kultúra nem kö-
zeledik egymáshoz. Ennek a
felelőssége az egész világé, de fő-
képp Európáé. Ebből a szemszögből
nézve Ferenc pápa látogatása öröm-
mel tölt el, hogy egy nyugati nagy-
hatalom érti ezt a helyzetet, és eljön
közénk a béke, a szeretet és a jóság
hatalma, hogy megerősítsen őseink
hitében, törekvéseinkben, meggyő-
ződéseinkben és abban, hogy jó úton
járunk. A mi számunkra erről szól
Ferenc pápa látogatása” – jelentette
ki Izsák Balázs.. 

László György, az SZNT jegyzője
szerint a korábbi évek tapasztalata azt
mutatja, hogy nem egyszerű dolog
megszervezni a székely szabadság
napját. Ugyanis a hatóságok „minden
évben megpróbálnak keresztbe tenni”
a szervezőknek. Kijelentette, a törvé-
nyeket betartva szervezik meg a már-
cius 10-i eseményt: a Székely
Vértanúk emlékművénél, a felvonu-
lást a prefektúráig, ahol petíciót adnak
át a kormányhivatal képviselőjének.
Ezt követően lesz a Gábor Áron-díj át-
adása. 

Megemlékezés a sóvidéki lázadás-
ról címmel Gáspár Sándor és Engi Al-
bert előterjesztésére is sor került, ezt
is beveszik az SZNT rendezvényei
közé. Majd Gáspár Sándor javaslata
hangzott el egy nyári tábor szervezé-
séről fiataloknak. 

Március 7-én mond ítéletet a Luxemburgi Bíróság
Előkészületek a székely 

szabadság napjára

Mózes Edith



A segesvári Gaudeamus Ala-
pítvány szervezésében, a pol-
gármesteri hivatal támo-
gatásával január 23-án egy
sikeres zongoraesttel kezdő-
dött meg a 2019-es hangver-
senyévad.

A két tehetséges fiatal fellépő,
Móriczi Melinda és Máthé Péter
harmadéves kolozsvári egyetemi
hallgatók ifj. Csíky Boldizsár zon-
goraművész tanítványai, Bach-, 
Beethoven-, Brahms-, Liszt-,
Enescu- és Prokofjev-darabokat
játsztak nagy átéléssel.

A polgármesteri hivatal díszter-
mében a szépszámú közönség lel-
kes tapssal köszönte meg az
előadott műveket.

A 2019-es hangversenyévadban
19 koncertre kerül sor, ami rekordot
jelent e téren.

A már évek óta visszatérő zené-
szek: Viniciu Moroianu, Sorin Pet-
rescu, Horváth Edit zongo-
raművészek; Béres Melinda, Ger-
gely Bálint hegedűművészek; a
Transylvanian Saxophone Quartet,
a Concordia, Classis, Codex együt-
tesek, ezek mellett új arcok is fel-
tűnnek: Móriczi Melinda, Máthé
Péter egyetemi hallgatók, Sonia
Vulturar és Teodora Buia kolozsvári
hegedűművészek, Andreea Dumit-
rescu temesvári zongoraművész.
Külön köszönetet mondok a maros-
vásárhelyi Tiberius vonósnégyes-
nek az évek óta tartó gyümölcsöző
együttműködésért. Fellépéseik
mellé beiktatták a novemberi Tibe-
rius-fesztivál Segesváron rendez-
vényt, amely négy hangversenyből

áll, s amelyen rajtuk kívül neves
külföldi művészek lépnek fel. A
múlt év novemberében kilenc or-
szágból jöttek fellépők.

Nagy hangsúlyt fektetünk a
hangversenyek nevelő jellegére.
Ezt egyrészt úgy valósítjuk meg,
hogy a fellépő művészek bemu-
tatják a szerzőt, a művet, beszél-
nek a keletkezésével kapcsolatos
érdekességekről. Másrészt már
évek óta kivetítjük a fellépő mű-
vészek életrajzi adatait, az elő-
adott művek szerzőit (fénykép,
születési évszám), a művek téte-
leit.

Ugyancsak a Tiberius vonósné-
gyes jóvoltából az idén először
szervezünk három leckehangver-
senyt a líceumi diákok számára,
célja, hogy közelebb kerüljenek a
kamarazenéhez.

Érdekes színfolt a hangversenyek
történetében, hogy már két éve ope-
rett- és nótaesteket szervezünk a
marosvásárhelyi dr. Buta Árpád se-
gítségével. A koncerteket román,
magyar és német nemzetiségű sze-
mélyek látogatják, idősek és fiata-
lok egyaránt, lassan kialakult egy
törzsközönség. Nem kis feladatot
jelent a szerény honorárium előte-

remtése, amely pályázatok útján
történik, annál is inkább, mivel a
belépés díjtalan. Hálával tartozunk
a fellépő művészeknek, mivel főleg
ügyszeretetből, és nem a kis hono-
ráriumért játszanak.

Köszönet jár a polgármesteri hi-
vatalnak, személyesen Tóth Tivadar
alpolgármesternek, amiért rendel-
kezésünkre bocsátják a dísztermet
és a kitűnő minőségű Yamaha zon-
gorát.

Szintén köszönettel tartozunk se-
gítő társaimnak a szervezésben:
Tóth Ildikó (pályázatírás, a vetítés
anyagának előkészítése), dr. Hor-

lescu Paul és felesége, Sz. Kovács
Géza festőművész és felesége, Lő-
rincz Éva adminisztrátor és Daniel
Todea tanár (a nagyon szép kivite-
lezésű plakátok készítése).

Támogatóink: Behlen Gábor
Alap, Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, RMDSZ-Communitas
Alapítvány, helyi és megyei tanács,
SICERAM Segesvár, Hotel Ko-
rona, amelyek nélkül nem szervez-
hetnénk ilyen magas színvonalú
hangversenyeket. Médiapartnerek:
Népújság, Rádió GaGa, Vásárhelyi
Rádió, Radio Son, Sighişoara On-
line.

Új kamarazenehangverseny-évad indult Segesváron
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Nemcsak a hetvenes évek fia-
taljainak nyújthat maradandó
moziélményt a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában február
16-án, szombaton 19 órakor
kezdődő vetítés. John Lennon
és Yoko Ono 1972-ben szüle-
tett, sajátos látványvilágú
zenés filmje, az Imagine egy
vetítéssorozat nyitóprodukci-
ója lesz. Erről Fülöp Tímea fő-
szervezővel, a Maros Megyei
Múzeum Kultúrpalota részle-
gének osztályvezetőjével be-
szélgettünk.

– Honnan az ötlet, hogy a hetedik
művészet mindegyre visszatérő ven-
dégként gazdagítsa a palota kultu-
rális kínálatát?

– A tavaly a budapesti Uránia
moziban láttam egy művészfilmet,
amely Van Gogh életéről szólt.
Mivel az Uránia moziterme is na-
gyon szép, nem kellett sokat vár-
nom az inspirációra, miszerint az
ilyen típusú alkotásoknak a mi Kul-
túrpalotánkban is méltó helyük
lenne. A vetítés után azonnal meg is
kerestem a mozi vezetőségét, majd
eljutottam a forgalmazóhoz, és el-
kezdtünk tárgyalni arról, hogy ho-
gyan tudnánk elhozni ezeket a
filmeket Marosvásárhelyre. Termé-
szetesen szükség volt az együttmű-
ködésre, a Maros Megyei Múzeum,
a Kultúrpalota, a Visit Mures Egye-
sület és egy magáncég is beszállt a
történetbe. 

– Pontosan milyen filmek szere-
pelnek a kínálatban?

– Az első a hetvenes évek hippi-

kultúrájának ikonikus szerelmes
párja, John Lennon és Yoko Ono
kapcsolatát megörökítő film, az
Imagine, ennek időszerűségét a Bá-
lint-nap adja. A portfólióban emel-
lett a világ legnagyobb művészei,
Van Gogh, Caravaggio, Leonardo
da Vinci életét bemutató alkotások,
illetve további zenés produkciók
szerepelnek, és arra is lehetőségünk
van, hogy élőben közvetítsünk híres
opera- és balettelőadásokat. Ezek
mind olyan európai filmritkaságok,
amelyek általában sem a hagyomá-
nyos multiplex mozik, sem a televí-
ziós csatornák műsorában, sem az
interneten nem találhatók meg. 

– Technikailag mennyire képes
igazi moziélményt biztosítani egy
olyan műemlék épület, amelyet nem
erre a célra terveztek?

– A saját műszaki felszerelésünk

nem a legalkalmasabb a filmvetí-
tésre, ezért a hangzás- és látványvi-
lág biztosítása érdekében egy erre
szakosodott cég segítségét kértük.
Már az első filmet is LED-es kive-
títőn lehet majd végignézni, megfe-
lelő hangtechnikával. Ez azért is
fontos, mert az Imagine album szü-
letését dokumentáló, az album tel-
jes anyagát megszólaltató
produkció egyik erőssége a hang-
zásvilág. Az eredetileg 68 perces
filmet képkockánként restaurálták,
az eredeti hangfelvéteket pedig a
többszörös Grammy-díjas Paul
Hicks keverte újra 5.1 térhatású
hangzásba. A kibővített változat egy
negyedórányi, korábban soha nem
látott stúdiófelvételt is tartalmaz, il-
letve John és Yoko legendás baha-
mai nyaralására is elkalauzolja a
nézőket. A LED-es kivetítő lehe-
tővé teszi, hogy a néző bármilyen
szögből jól lássa a filmet. Ugyanak-
kor nem használjuk ki a palota tel-
jes befogadóképességét, a
kényelmes mozizás érdekében az
oldalsó helyekre nem bocsátunk el-
adásra jegyet. Az Imagine-t eredeti
hanggal, felirat nélkül vetítjük, a
többi alkotásoknál egy magyar és
egy román nyelven feliratozott ve-
títést is tervezünk. 

– Milyen célközönségnek szól el-
sősorban az Imagine?

– Tekintettel arra, hogy egy vi-
lághírű művészpár életét eleveníti
fel, nem tudnék behatárolni egy
szűkebb közönségréteget. A héten
kezdtük a jegyek értékesítését, és
eddigi tapasztalataink szerint a fia-
talabb, huszonéves korosztály is
vevő az élményre. A 25 lejért kínált

jegyek egyébként ezúttal nemcsak a
Kultúrpalota jegypénztárában
(keddtől péntekig 9–15.30, szomba-
ton és vasárnap 9–14 óra között),
hanem interneten, a biletmaster.ro
honlapon is megvásárolhatók. 

– Milyen gyakran számíthatnak
az elkövetkezőkben palotabeli vetí-
tésekre a marosvásárhelyiek?

– Havonta egyszer mutatunk be
filmritkaságokat, egészen júniusig.
A nyáron az orgonafelújítás miatt
szüneteltetjük a programot. 

– Mint ismeretes, a Kultúrpalota
nagyméretű, uniós alapból történő
felújítása idén kezdődik. Mi kerül
sorra a kétéves futamidejű kivitele-
zés első felében?

– Idén a tetőszerkezet, a homlok-
zat és a Tükörterem újul meg. Jelen-
leg a restaurálólaborok berendezése

zajlik. A Tükörtermet a munkálatok
idejére sem zárjuk be, a kivitelező-
vel ugyanis sikerült megegyeznünk,
hogy hosszanti irányban először a
jobb, majd a bal oldalon dolgoztas-
son. Ez azért volt fontos számunkra,
mivel a nyáron idelátogató turisták
körében a Tükörterem jelenti a leg-
népszerűbb látnivalót. 

Az orgona felújítása június végén
kezdődik, így a nyári időszakban
szeptember 8-áig nem tartunk ren-
dezvényeket a nagyteremben, maga
a helyiség viszont a munkálat hó-
napjaiban is látogatható lesz.

Az Imagine című filmet február
16-án, szombaton 19 órától vetítik
a Kultúrpalota nagytermében. A
film forgalmazója a Pannonia En-
tertainments. 

Nagy Székely Ildikó 

Legendás szerelmi történet a Kultúrpalotában
Újabb művészfilmek jönnek az Imagine után

Farkas Miklós
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Miért van ez így? Miért nem bün-
tetik a törvény értelmében az állatok
szenvedését semmibe vevő egyéne-
ket, valamint a felelőtlen állattartó-
kat és -szaporítókat? – ezekre a
kérdésekre kerestük a válaszokat.
Agármészárlás Spanyolhonban

A jelek szerint nem csupán a mi
országunkra jellemző, hogy kor-
mányszinten szemet hunynak az ál-
latkínzás felett. Február elseje a
spanyol agarak (galgók) világnapja
volt, ami nem vidám alkalom, mivel
ezen a napon zárul a hivatalos va-
dászati idény Spanyolországban,
mellyel együtt megkezdődik a fe-
leslegessé vált agarak emberi ésszel
felfoghatatlanul brutális megkín-
zása és tömeges lemészárlása. „Az
agaras vadászat Spanyolországban
tradíció, amihez a feleslegessé vált
agarak kivégzése is szorosan hozzá-
tartozik. Állatvédők által közzétett
adatok szerint a kb. 170.000 vadász
Spanyolországban összesen
490.000 galgót tart, közülük évente
körülbelül 50.000-től szabadulnak
meg. A vadászok tagadják ezt,
amint azt is, hogy az agarak szá-
mukra csak munkaeszközök, ame-
lyeket minden jogi következmény
nélkül szabadon elpusztíthatnak. A
spanyol kormány hallgat, mert hoz-
závetőleg egymilliárd euró üti a
markát az agaras vadászat révén,
ezenkívül 27.000 munkahely kötő-
dik hozzá. Rengeteg jóérzésű spa-
nyol ember harcol az agaras
vadászok rettentő szokásai ellen, és
egyre több támogatást kapnak Eu-
rópa több országából is. A huszadik
századi Spanyolországban vált köz-
kedvelt sporttá az agárverseny, ren-
geteg spanyol és angol agarat
versenyeztettek országszerte. A
nyolcvanas években a gazdaság fej-
lődésével párhuzamosan nőtt az
agarak száma mind vidéken, mind
a városokban, sajnos a vadászidény
végén az agarak lemészárlása is tra-
díció maradt. Hatalmas szaporítóte-
lepeken évente több tízezer kölyköt
„termelnek”, amelyek meggyilkolt
elődeik helyébe lépnek a következő
vadászidényben. Ezeken a telepe-
ken mindennemű higiéniai előírás
betartása, oltások, szabad mozgási
lehetőség nélkül nőnek fel. Száraz
kenyeren és vízen tartják őket, így
szinte teljesen költségmentes a te-
nyésztésük. Jogi szabályozás nem
létezik, a felelős szervezetek tétle-
nek, a tenyésztéshez elegendő, ha
az embernek van egy galgópárja és
egy kis fedett területe” – írta a 
Facebook közösségi oldalon az
Agár Fajtamentés csoportban Varga
Eszter Vandor.

Civil állatmentők
Míg az anyaország egyes telepü-

lésein a civil állatrendőrség és az ál-
latvédőrség az anyagi
támogatásoknak köszönhetően, úgy
tűnik, szervezettebben működik,
mifelénk egyelőre elenyésző azon
esetek száma, amikor lakossági be-
jelentésre egy állatvédő csoportosu-
lás rendőri erősítéssel beavatkozhat,
és a nem megfelelő tartási körülmé-
nyek közül kiemelik az állatot,
menhelyen szállást, ellátást biztosí-
tanak neki, és megbírságolják a tu-
lajdonost. Pedig a 2004. évi 205-ös
számú törvény a gazdás vagy gaz-
dátlan állatok védelméről, az állat-
tartók kötelességéről, a megfelelő
életkörülmények, táplálék biztosítá-
sáról szól, de arról is, hogy a gazda
felelősséggel tartozik az állat és az
embertársak iránt, ezért nem csap-
hatja el kénye-kedve szerint a meg-
unt háziállatát, de nem is
kínozhatja. Azok a szervezetek,
amelyeknek a munkatársai önkén-
tes alapon, szívvel-lélekkel mentik
a gazdátlan vagy szenvedő álla-
tokat, nem részesülnek rendszeres
állami támogatásban. Így maradnak
a közösségi oldalak állatszerető
csoportosulásai, megyeszékhelyün-
kön a magánakciókba kezdő állat-
imádók mellett többek között a
Marosvásárhelyi kutyások és cicá-
sok és mindennemű állatbarátok
közössége, vagy az elveszett és
megtalált állatoké, az Animale pier-
dute şi găsite csoport. Példaértékű
egy-egy talált állat esetében a kö-
zösségi mozgósítás új gazda kere-
sésére, akárcsak az elcsatangolt
állatnak és tulajdonosának boldog
egymásra találását segítő akciók.
Az állategészségügyi felügyelőség
hatásköre

– Mi a gond a szabályozással,
miért nem alkalmazzák szigorúb-
ban az állatvédelmi törvényeket? –
kérdeztük Carmen Arsenét, az Or-
szágos Állatvédelmi Szövetség el-
nökét.

– Az érvényben lévő állatvédelmi
törvény megfelelő, kivételt képez-
nek azok a módosítások, amelyek-
kel az állat elcsapását
bűncselekményről kihágásra enyhí-
tették, akárcsak a kiszabható bírsá-
gokat, amelyek megállapítása és
kiszabása az állategészségügyi
igazgatóság és az országos rendőr-
felügyelőség hatáskörébe tartozik.
A törvény mindenekelőtt az állat-
egészségügyi és élelmiszer-bizton-
sági felügyelőségek beavatkozását
írja elő, mivel abban az intézmény-
ben állatorvosokat foglalkoztatnak,
akiknek kellő szakértelme van ele-
mezni a rossz tartási körülménye-
ket, vagy az állatkínzás tényét

megállapítani. Közismert azonban,
hogy a civil állatvédő szervezetek
által jelzett esetekre az országban
működő állategészségügyi felügye-
lőségek nem reagálnak, vagy olyan
válaszokat küldenek, mint: „az ellen-
őrzések nem igazolták a jelzett cse-
lekményeket” vagy „nem hágták át
az állatvédelmi törvény előírásait”.

– Honnan érkezik a legtöbb jel-
zés?

– A legtöbb lakossági bejelentés
az állatmenhelyekre vonatkozik, az
említett válaszokhoz hasonlók
pedig elfogadhatatlanok, mert az
élelemhiány, az alultáplált kutyák,
az egészségügyi ellátás és a megfe-
lelő kennelek hiánya, a durva befo-
gási módszer, a nem megfelelő
járművel való zsúfolt szállításuk el-
lentmond a papírforma szerint a
kóbor állatokra fordított költségve-
tésnek, amit a működtetők elszá-
molnak. Az állattartási rendel-
lenességeket a magánterületeken is
semmibe veszik az állategészség-
ügyi igazgatóságok szakemberei, az
esetleges kivizsgálások során
ugyanis többnyire a tökéletes tartási
körülményeket állapítják meg.
A bírságok száma elenyésző

– A két intézmény közül az állat-
egészségügyi felügyelőség vagy a
rendőrség avatkozik be gyorsabban
és hatékonyabban?

– Tapasztalataink szerint a nem
megfelelő tartási viszonyokat je-
lezve leggyorsabban a román rend-
őrség avatkozik be, annak ellenére,
hogy főképp kegyetlen bánásmód
esetében köteles beavatkozni, mert
az már bűncselekménynek minősül.
Az országban évente több tízezer
állatot hagynak sorsukra a gazdáik.
Egy állat elcsapásáért a 2004. évi
205-ös sz. törvény értelmében
3.000 lej a bírság. Az országos szö-
vetség adatai szerint azonban csu-
pán néhány esetben róttak ki
bírságot 2004 óta, a törvény életbe
lépésétől. 

– Mit tegyen, aki azt látja, hogy
valaki rossz körülmények között tart
egy állatot?

– Ha egy állat szomjazik, éhezik,
nincs megfelelő menedékhelye,
beteg és nem kezelik, rövid láncon
helyhez van kötve, de az állatelha-
gyásokat, törvénytelen árusításukat,
nem megfelelő szállításukat ész-
lelve is elsősorban az állategészség-
ügyi igazgatóságot (DSVSA)
értesítsék, és azzal egyidejűleg az
országos rendőrséget is. Hangsú-
lyozom, a román rendőr-felügyelő-
séget, nem pedig a helyi
önkormányzatok keretében működő
helyi rendőrséget, amelynek nincs
hatásköre hasonló esetekben intéz-
kedni. Amikor állatokkal való ke-

gyetlen bánásmódról szereznek tu-
domást – állatok verése, kínzása, el-
pusztítása, kutyaviadalok
szervezése, vadállatoknak cirku-
szokban való felléptetése –, a rend-
őrségen kell bűnügyi feljelentést
tenni. Aki ezt az utat választja, és a
rendőrségen vagy ügyészségen írá-
sos feljelentést tesz, iktatószámot
kell kérjen, és minél több bizonyí-
tékkal ajánlott rendelkezni: fotókkal
és videóval, szemtanúkkal, akik alá-
támasztják az állításokat, orvosi lát-
lelettel, esetleg boncolási
jegyzőkönyvvel abban az esetben,
ha a kegyetlenség az állat pusztulá-
sához vezetett. Ha a két hivatalos
szerv közül egyik sem hajlandó in-
tézkedni, egy olyan állatvédő civil
szervezetet kell értesíteni, amely
annak ellenére, hogy nem bírságol-
hat, kellő tapasztalattal rendelkezik
ahhoz, hogy segítséget tudjon nyúj-
tani az állat életének megmentése
érdekében. Amennyiben valaki
szemtanúja egy állat bántalmazásá-
nak, a 112-es sürgősségi hívószá-
mot kell tárcsázni, és annak
érdekében, hogy az intézkedés ha-
tásos legyen, nem árt egy-két tévés
forgatócsoportot is értesíteni. Azt is
a 112-es hívószámon kell bejelen-
teni, ha egy vagy több állat életve-
szélybe került, például egy nagy
testű háziállat vagy vadállat megsé-
rült, folyóba, gödörbe esett, befa-
gyott tó foglyaként küzd az életéért
stb. 

– Mi a teendő a közterületen ta-
lált sérült, nagy termetű állatok ese-
tében?

– Egy sérült vagy elhagyott állat
esetében, ha önerőből nem sikerül
állatorvosi rendelőbe szállítani,
ugyancsak állatvédő szervezethez
kell fordulni. A polgármesteri hiva-
talok segítséget kellene nyújtsanak
a közterületen segítségre szoruló ál-
latok mentésében, ez azonban az or-
szágban nem működik gördülé-
kenyen. A megsérült, fagyási sérü-
lést szenvedett, beszorult állatok
70%-át állatvédő szervezetek,
29%-át pedig olyan magánszemé-
lyek mentették meg, akik rájuk ta-
láltak – mondta az Országos
Állatvédelmi Szövetség elnöke,
Carmen Arsene.
Az állatjóléti felügyelőség 
nem állatrendőrség 

– Van-e állatrendőrség Maros
megyében? Egyáltalán miként aka-
dályozhatók meg, hol jelenthetők be
azok a visszaélések, amelyek az ál-
latkínzás kategóriájába tartoznak?
– kérdeztük Kincses Sándort, az ál-
lategészségügyi igazgatóság veze-
tőjét.

– Romániában egyelőre nincs
jogi alapja az állatrendőrség intéz-
ményének. Az állategészségügyi in-
tézmény keretében állatjóléti
felügyelőség működik. Az állatjó-
léti felügyelő feladatát egyelőre egy
személy látja el, akinek feladatkö-
rébe más tevékenységek is tartoz-
nak. Mivel az állattal szembeni
kegyetlenség bűncselekménynek
számít, aki állatkínzás szemtanúja,

írásban feljelentheti az állat tulajdo-
nosát a rendőrségen, mivel a bűn-
cselekmény kivizsgálása a
rendőrség hatásköre. Az országban
megalakult néhány civil szervezet,
és állatrendőrség címen tevékeny-
kednek, de nem hivatalos szerv, va-
lójában saját magukat nevezték el
ekképpen.

– Mi a konkrét feladata a megyei
állatjóléti felügyelőségnek?

– Az állatjóléti felügyelőség az
állategészségügyi osztályon belül
működik, feladata az állattartási kö-
rülmények vizsgálata a farmokon, a
vágóhidak ellenőrzése, hogy meg-
felelő módon vágják-e le az álla-
tokat, a bódítók működnek-e vagy
sem, a nagyobb állatszállítmányok
ellenőrzése. Mindezeket főként
olyan esetekben vizsgálják, amikor
valaki szállítási engedélyért folya-
modik vagy bejelentés érkezik bi-
zonyos törvénytelenségekről.

– Kihez fordulhat az, aki szemta-
núja annak, hogy valaki rendkívüli
kegyetlenséggel bánik a tulajdoná-
ban lévő állattal? Példának okáért
pár hónapja valaki az emeleti abla-
kából hajította ki három macskáját.

– Az állategészségügyi igazgató-
ság hivatalból nem indíthat eljárást
azért, mert valaki kidobta a házi
kedvencét. Ilyen esetekben tanúval-
lomásokra van szükség, be kell bi-
zonyítani, hogy az állat az illető
személy tulajdonát képezte. Köny-
nyebb az eljárás, ha van azonosító
csip az állatban, mert akkor felelős-
ségre vonható a tulajdonos, ellen-
kező esetben azonban nem tudunk
mit tenni. Ha erőszakkal behatolunk
valaki udvarára, az már a birtokhá-
borítás kategóriájába tartozik.
Abban az esetben is az egészség-
ügyi könyv, az oltások, az azonosító
csip hiánya miatt vonhatunk fele-
lősségre valakit, a nem megfelelő
tartási körülmények elbírálása nem
a mi hatáskörünk. A közterületen
kóborló állatok befogása és men-
helyre szállítása pedig az illetékes
önkormányzat hatáskörébe tartozik
– mondta az igazgató.

*
Végkövetkeztetésünk, hogy az

állatok kiszolgáltatott helyzetén
csak úgy lehetne javítani, ha meg-
változna az emberek, a társadalom
hozzáállása. Az állatvédelmi tör-
vény szerint is az állatok érezni,
szenvedni és örülni képes élőlé-
nyek, ezért az ember nem élhet
vissza a helyzetével, az állatokat
pedig védeni kell. Az állatvédelmi
nevelés az erkölcsi fejlesztés remek
eszköze is, mivel nemcsak az ál-
latok iránti szeretetre és tiszteletre
nevel, hanem annál sokkal többre,
pl. a kiszolgáltatottak jogainak elis-
merésére, segítésére, a másokkal
való törődésre, kötelességtudatra,
felelősségvállalásra. Az állatokkal
kapcsolatos bánásmód visszatükrö-
ződik az emberek közötti kapcsola-
tokban is. Az, aki szeretettel
gondoskodik az állatokról, valószí-
nűleg embertársaival is türelme-
sebb, toleránsabb lesz.

Az állatvédőrség nyomában

(Az állatvédők által a közösségi oldalakon közzétett fotókat használtuk fel)

(Folytatás az 1. oldalról)



Az Újpest Simon
Krisztián 93. percben
szerzett góljával 1-1-
es döntetlenre játszott
otthon a listavezető
Ferencvárossal a lab-
darúgó OTP Bank
Liga 20. fordulójának
szombati rangadóján.
Ez volt a 225. baj-
noki rangadó a Fe-
rencváros és az
Újpest között, a zöld-
fehérek 102. alka-
lommal diadal-
maskodtak 62 döntet-
len és 61 újpesti siker
mellett.

A Ferencváros az
első pillanattól
kezdve magához ra-
gadta a kezdeménye-
zést és már a 11.
percben vezetést szer-
zett Varga Roland
révén. Az Újpestnek
vendéglátóként is a
kontrákban kellett
bíznia, a zöld-fehérek

védelme azonban viszonylag köny-
nyedén hárította el ezeket a próbál-
kozásokat.

A második félidő elején a lila-fe-
hérben debütáló Rácz Barnabás kis
híján egyenlített, de tekerése mellé
szállt. Egészen a 93. percig úgy tűnt,
nem lesz ennél nagyobb lehetősége a
mérkőzésen az Újpestnek, ekkor
azonban érkezett a csereként pályára
lépő Simon Krisztián, aki az első
kaput eltaláló hazai lövéssel pontot
mentett csapatának.
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A Diósgyőr is nyert a bajnok Vidi otthonában
Az éllovas Ferencváros előnye kilenc pontra nőtt azt követően, hogy az OTP Bank Liga 20. fordu-

lójában a címvédő MOL Vidi FC sorozatban másodszor is kikapott hazai pályán – ezúttal a Diósgyőr
tudott nyerni a MOL Aréna Sóstóban. A sereghajtó Haladás ezúttal sem tudott nyerni, ráadásul a
kiesés ellen folytatott harcban legnagyobb ellenfelei, a Diósgyőr és a Kisvárda is begyűjtötte a három
pontot.

OTP Bank Liga, 20. forduló: Budapest Honvéd – Puskás Akadémia FC 2-1, Paksi FC – Szombat-
helyi Haladás 1-1, Mezőkövesd Zsóry FC – MTK Budapest 2-3, MOL Vidi FC – Diósgyőri VTK 1-2,
Kisvárda Master Good – Debreceni VSC 3-0, Újpest FC – Ferencváros 1-1.

1079.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Újraválasztották a Magyar Lab-
darúgó-szövetség (MLSZ) vezető-
jét, Csányi Sándort a FIFA
alelnökévé és az UEFA végrehajtó
bizottsági tagjává is. A végrehajtó
bizottságba a 11 jelöltből nyolc
tagot – köztük egy nőt – választot-
tak négyéves periódusra, 2023-ig.
Az 55 tagállam szavazataiból 53
volt érvényes és 2 érvénytelen, az
MLSZ első embere kapta a legtöbb
szavazatot, 49-et.

Ezt követően – közfelkiáltással –
szintén négyéves időtartamra bizal-
mat kapott a FIFA alelnöki pozíció-
jára is, amelyért nem volt más induló.

„A magyar labdarúgás fejlődését
ismerték el azzal az európai sport-
vezetők, hogy e két tisztségre má-
sodik alkalommal is megszavaztak”
– idézte az MLSZ honlapja Csányit,
aki a döntés után rámutatott: „a bi-
zalom egyben azt is jelenti, hogy dí-
jazták az elmúlt évek nemzetközi

munkáját”.  Csányi Sándor a 2015-
ös bécsi kongresszus döntése nyo-
mán lett a végrehajtó bizottság
tagja, míg a FIFA tanácsába 2017
áprilisában került be. A FIFA alel-
nökévé tavaly februárban választot-
ták meg.

„Hazánk kiemelt feladatok előtt
áll: ilyen sorozat még soha nem
adódott a magyar labdarúgás törté-
netében” – hangsúlyozta. „Idén má-
jusban Budapesten lesz az év női
labdarúgó-eseménye, a BL-döntő,
jövőre a valaha volt legnagyobb
férfi Európa-bajnokságnak adunk
otthont tizenegy más ország mellett,
2021-ben pedig a szlovénokkal kö-
zösen rendezünk U21-es Eb-t” – so-
rolta Csányi Sándor.

„Elégedettek akkor lehetünk, ha
a sportág hátterének fejlődését a
klubok és ezáltal a magyar váloga-
tottak szereplése is visszatükrözi” –
tette hozzá.

Csányi Sándor újabb négy évre
UEFA vb-tag, illetve UEFA- 

és FIFA-alelnök lett Rómában

Simon Krisztián a 93. percben hozta 
döntetlenre az Újpest-Ferencváros rangadót

Marosvásárhely 2. ligás női labdarú-
gócsapata, a Ladies, a 2018-2019-es
bajnokság őszi idényét a 6. helyen
zárta a nyolccsapatos mezőnyben. A
Szász Albert Sportlíceum testnevelő
tanára, Mihály Sándor által edzett
együttes két győzelmet, két döntet-
lent és három vereséget ért el a mér-
kőzések során.

Összeszokottabb csapat, 
jobb eredmények

„Örülünk, hogy jó együttest sikerült kiala-
kítanunk a Marosvásárhelyen és a környező
településeken élő lányokból, az alakulat jól
játszik, viszont az utolsó 30 méteren jobban
kell összpontosítanunk, hogy a támadások be-
fejezése sikeresebb legyen – hívta fel a figyel-
met a legfőbb hiányosságra a csapat
szakvezetője. – Sokszor ez a pályák minősége
miatt nem sikerül, habár próbálunk szervezet-
ten támadni, vagyis letenni a labdát, kombi-
nációkat kialakítani, az ékek felé játszani. A
nehézség az, hogy a lányfutball nem annyira
szervezett, mint a férfifoci, ezért az ellenfelek
játékosai sokszor összevissza rúgják a labdát.
Mi épp ennek az ellenkezőjét próbáljuk elérni,
és bízom benne, hogy egyre jobban össze-
szoknak a lányok, így a bajnokság második
felére annyira összeforr az együttes, hogy
jobb eredményeink lesznek.”

Mihály Sándor hangsúlyozta, az idei baj-
noki évadtól nagyon kiegyensúlyozott cso-
portban szerepelnek, ez látszik az
eredményeken is, hiszen sok találkozó végző-
dött döntetlenre, és nagy gólkülönbségű győ-
zelmek sincsenek, viszont hosszú kiszállások
árán jutnak el a csoport mérkőzéseire – pél-

dául Konstancára, Románvásárra, Jászvásárra
vagy Bákóba. 
Partnerkapcsolat az MSE-vel

A Ladies sportigazgatója, Székely András
kiemelte: heti három edzést tartanak a Ví-
kendtelepen: kedden, szerdán és pénteken,
ugyanakkor Jedden a nagypályán is tartanak
hetente egyet. Augusztusban a Ladies leiga-
zolt nyolc 10-12 éves kislányt a klub korosz-
tályos csapataiba, akiknek zöme
Meggyesfalván lakik, és a Serafim Duicu is-
kola tanulói. „Az ő testnevelő tanárukkal fog-
juk felvenni a kapcsolatot az együttműködés
reményében, ugyanakkor bízunk benne, hogy
az MSE-vel is partnerkapcsolatot alakíthatunk
ki” – tájékoztatott Székely András, aki azt is
elmondta, a nagycsapat játékosainak havonta
juttatást is tudnak adni.
A felnőttcsapat tagjai

Az egykori ASA-tól néhány labdarúgó a
Ladieshez igazolt (Ambrus Beáta, Vâgă Ca-
melia, Rusz Orsolya, Crina Tămaş és Adorján
Szidónia), ezek mellett három fiatal, megha-
tározó játékos is visszatért, akik a tavasszal
nem voltak a keret tagjai: Jáni Dorottya, Tóth
Evelin és Csóka Antónia. Kölcsönben szere-
pel egy tehetséges 17 éves lány, Debora Dă-
răban, aki eddig a Bihar megyei Lugasi
Sporting csapatában futballozott. 

A Ladies felnőttegyüttesének kerete: Papp
Tímea és Horváth Ştefana – kapusok; Rusz
Orsolya, Soó Emőke, Soó Izabella, Vâgă Ca-
melia, Andrea Golea, Tóth Evelin, Ambrus
Beáta, Adorján Szidónia, Crina Tămaş, Jáni
Dorottya, Nagy Krisztina, Nagy Laura, Nagy
Enikő, Fekete Andrea, Mădălina Lazăr,
Csóka Antónia, Deborah Dărăban, Miruna
Sărac és Barabási Salomé – mezőnyjátéko-
sok. 

Jó tavaszi idényben 
reménykedik a Ladies

Czimbalmos Ferenc Attila

Újraválasztották az UEFA elnökét
A várakozásoknak megfelelően – közfelkiáltással – újraválasztották el-

nöknek Aleksander Ceferint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) csü-
törtöki tisztújító kongresszusán. A szlovén ügyvéd a római kongresszuson
kiállt a Bajnokok Ligája mellett. Mint mondta, ellenzi azt a kezdeménye-
zést, amely szerint 11 európai élklub 2021-től a Bajnokok Ligája helyett
egy európai szuperligában venne részt. Leszögezte: amíg ő áll a szervezet
élén, nem lesz ilyen sorozat. „Ez nem ígéret. Ez tény” – mondta. Hozzátette,
ha a topcsapatok ragaszkodnának új elképzelésükhöz, „megszűnnének
nagy klubok lenni az emberek szívében”.

Ceferin egyben felszólította a nemzetközi szövetséget (FIFA) – amelynek
elnöke, Gianni Infantino ott ült a hallgatóságban –: vegye figyelembe az
UEFA ellenérveit a FIFA új terveivel, a 24 csapatosra bővített klubvilág-
bajnoksággal és az egész világra kiterjedő Nemzetek Ligájával kapcsolat-
ban. Hozzátette: alapvető céljai között szerepel, hogy a 2030-as
világbajnokság megrendezését európai pályázó nyerje el, illetve aktuali-
zálják a szövetség pénzügyi fair play szabályát, annak érdekében, hogy a
klubok gazdasági tevékenységét a mostaninál is jobban tudják ellenőrizni.

Ceferint 2016 szeptemberében választották elnöknek, miután elődjét,
Michel Platinit „összeférhetetlenség” és „hűtlen kezelés” miatt eltiltották
minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. Az 51 éves sportvezető
első teljes ciklusára kapott most bizalmat.

Ranglista
1. Ferencváros 20 13 4 3 38-16 43
2. Vidi 20 10 4 6 31-21 34
3. Honvéd 20 9 5 6 23-17 32
4. Debrecen 20 8 7 5 25-22 31
5. MTK 20 9 3 8 31-29 30
6. Újpest 20 7 9 4 22-15 30
7. Paks 20 6 8 6 25-27 26
8. Mezőkövesd 20 6 7 7 28-27 25
9. Puskás A. 20 7 3 10 25-26 24
10. Kisvárda 20 6 4 10 20-35 22
11. Diósgyőri VTK 20 5 6 9 21-31 21
12. Szombathely 20 2 4 14 14-37 10

Második idei mérkőzését is elbukta a
Sepsi OSK a labdarúgó 1. ligában: hiába
buzdította csaknem 5000 néző a hazaiakat
a szentgyörgyi stadionban a Dinamo elleni
összecsapáson, szombaton, a vendégek
nyertek 1-0-ra.

A meccs első helyzete ugyan Ibrahima
Tandia félpályás szólója után alakult ki,
amelynek végén a Sepsi házi gólkirálya éles
szögből a kapu fölé lőtt, de az első félidő-
ben inkább a Dinamo kezdeményezett, szá-
molt be az NSO. A bukarestiek többnyire
már a középpályán megállították a hazai tá-
madásokat, a Sepsinél viszont a vé-
dősor végezte a munka nehezét a
beadások elhárításával, ezt azonban
olyan sikeresen tette, hogy a Di-
namo csak távolról jutott lövéshez.
Ezek közül pedig csupán Ricardo
Grigore kísérlete volt pontos, ekkor
Niczuly Roland vetődve kiütötte a
jobb alsó sarokra tartó labdát.

A második félidő elején viszont hibázott
a szentgyörgyi védelem, Igor Jovanovic fel-
döntötte a tizenhatosra beforduló Simon
Zenkét, a büntetőből pedig Dan Nistor ve-
zetéshez juttatta a vendégeket. Ezzel meg
is fordult a meccs képe, innen kezdve a
Sepsi szorította be a Dinamót, de a főváro-
siak hat sárga lap árán sikeresen széttördel-
ték a hazai támadásokat. Csupán két
veszélyes lövése volt a székelyföldi csapat-
nak, Daisuke Sato akcióból, Tandia pedig
szabadrúgásból találta el – egyaránt 
mintegy 17 méterről – a keresztlécet.

A bajnokság állása
1. Kolozsvári CFR 22 13 8 1 36-13 47
2. FCSB 22 12 5 5 41-25 41
3. Craiova 22 11 6 5 37-19 39
4. Astra 23 9 8 6 32-21 35
5. Viitorul 23 10 4 9 25-26 34
6. Sepsi OSK 23 9 6 8 31-24 33
7. Botoşani 22 7 8 7 27-30 29
8. Nagyszeben 22 8 5 9 23-23 29
9. Medgyes 22 7 8 7 24-29 29
10. Jászvásár 22 8 4 10 26-35 28
11. Dinamo 23 7 7 9 26-34 28
12. Călăraşi 23 4 9 10 16-25 21
13. Chiajna 23 4 5 14 17-40 17
14. Voluntari 22 3 7 12 25-42 16

Eredményjelző
Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság 22. forduló-

jában: Bukaresti Dinamo – Jászvásári CSM
Politehnica 3-0; 23. forduló: Gyurgyevói Astra
– Konstancai Viitorul 3-0, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Bukaresti Dinamo 0-1, Dunărea
Călăraşi – Concordia Chiajna 2-1.

Sepsi OSK: Csak kapufákig jutottak, 
kikaptak a Dinamótól

A ferencvárosi Ihor Haratin (j), mellette az újpesti Nagy Dániel (j2) és Bojan Sankovic (b) a labdarúgó OTP Bank
Liga 20. fordulójában rendezett Újpest FC – Ferencváros mérkőzésen a budapesti Szusza Ferenc Stadionban
2019. február 9-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd



Egy japán közmondás arra fi-
gyelmeztet, hogy a férfi addig va-
dászik a nőre, mígnem a nő elejti.
Ebből is látni, mennyire einsteini
dilemma, hogy ki a vad és ki a va-
dász. De ha a relativitáselmélet aty-
jára ragadt volna egy kis
magyarnyelv-tudás, zseniális teóri-
áját kihámozhatta volna akár abból
a gyerekmondókából is, amely a ká-
posztafélék családjába tartozó egyik
zöldségnövényünk eredetfejtéséhez
páros testrészeinket ily módon kap-
csolja össze: „láb a lábé, kar a karé,
láb a karé, kar a lábé?: karalábé!

Azok kedvéért, akiknek ez az
eszmefuttatás netán annyira érthe-
tetlen, mint amikor a pilóta alagút-
ban katapultál, a fenti példázatot
megpróbálom lefordítani friss tava-
szi szántásba forgatott egyszerű, pa-
raszti nyelvezetre, valahogy így: az
idő pénz, a pénz beszél, a kutya
ugat, amelyik kutya ugat, az nem
harap. Ebből következik, hogy az
idő nem harap. 

Az igazsághoz hozzátartozik az
is, hogy amikor ezt a poént először
sütöttem el első osztályosok köré-
ben, egy négyzetgyök 64 osztva
kettővel dioptriás szemüvegű skac
ezt a laza matekalapú fejbiccentést
azzal toldotta meg, hogy olyan ár-
tatlan arckifejezéssel, mint ami-
lyennel a waterlooi csatát szokták
elveszíteni, azt kérdezte: de akkor
minek van neki vasfoga?

Mikor üres a teljes?
Tudják, az időnek. 
Lám, lám, ez ám a (vas)fogas

kérdés!
De mielőtt e (vas)fogas kérdés-

hez érdemben hozzá tudtam volna
szólni, úgy nyuvasztotta belém a
szót a skac, hogy tüdőmben a le-
vegő azonnal oxigénért kezdett
imádkozni.

„Te nagyra nőtt okostojás – okí-
tott a skac –, ez az időmizériád
annyira uncsi, mint az, ha a két fél
egyenlő, akkor a két egész rész is
azonos. Ennek megfelelően, ha
félig üres és félig teljes, akkor az
üres teljes. Csíped, ugye??

Hát persze hogy csíptem. 
Leginkább az arcom, azt vizs-

gálva, véletlen nem álmodom-e,
szégyenemben pedig azt éreztem,
most úgy szeretnék meghalni, mint
a nagyapám: álmában, csendesen,
gondtalanul. Nem pedig ordítva, si-
koltozva, pánikolva – mint az uta-
sai...

Nos, de hogyan is jön össze egy
japán közmondás, a relativitáselmé-
let, a karalábé, az idő, amely nem
harap, meg a tüdőben oxigénért fo-
hászkodó levegő?

Nem, nem a lecsó legújabb, Bo-
cuse d’Or receptje szerint (bár a vi-
lággasztronómia Forma–1-es
versenye díjnyertes séfjeinek arany-
érmes ételkölteményeivel akart be-
lépni a 2019-es PRESSing Kupa

szponzorainak sorába, de Berek-
méri Ede neszét vette, s megkente a
szervezőket, kútba döntve a nagy
üzletet), hanem azoknak a kőmű-
vesflekkeneknek az okán, amelyek
az idei kupaküzdelmek színvonalát
a zsíros kenyerek mennyei magas-
lataiba röpítették (Gabi, köszönet!).

Igaz, ami igaz, a PRESSing Kupa
idén immár hatodik kiadását egy
jeles esemény okán nagyon meg
akartuk nyerni, a kupagyőzelmet
pedig – messzemenő tiszteletünk
jeléül – egy csapattársunknak akar-
tuk ajánlani. 

Mivel Machiavelli óta tudjuk: a
cél szentesíti az eszközöket, úgy
terveztük, nem bízunk semmit a vé-
letlenre (a játékunkra meg pláne
nem), és olyan csapatokat hívunk
meg, amelyek nekünk – statisztikai
alapon – könnyen verhetőeknek
számítanak. Csakhogy az otthoni
statisztika nem mindig talál a vásá-
rival, ezúttal nekünk se ütötte a
széle a hosszát, mert már az első
mérkőzésen kedves barátaink a
VakPali nevű csapatból úgy befű-
töttek nekünk, hogy idén már nem
kell gázszámlát fizetnünk, mert

attól is melegünk lesz, ha erre a ve-
reségre visszagondolunk. Ennek el-
lenére, vagy még inkább ezzel
súlyosbítva, sportszerűen azt mond-
juk: brávó, fiúk, ezúttal a vak is
látta, hogy palira vettetek. 

„Jöjjetek, jöjjetek 
és ünnepeljetek”

De komolyra fordítva a szót:
megérdemeltétek a győzelmet, most
ti voltatok a jobbak! 

S hogy nem véletlen kisiklás volt
ez a PRESSingnek kiosztott ruha,
bizonyítja az is, hogy idén a kupát
is ti nyertétek. (Második lett a Li-
verpool, harmadik a PRESSing, ne-
gyedik pedig a marosszentgyörgyi
Sárkányok.)

Nincs ugyan az a vereség, ame-
lyiknek az íze édes, most mégsem
keserűség az, amit érzek, hanem a

japán közmondás filozófiai mélysé-
gein elmélkedem…

Nem sokáig, mert még sok min-
dent el szeretnék mondani a PRES-
Sing Kupa történéseiről, hiszen
eseményekben ezúttal nem volt
hiány, de a helyszűke örökös guillo-
tine-ja most sem kíméletes az olva-
sóval, mert nincs az a főszerkesztő,
aki – bár saját dicsérete okán is –
egy tenyérnyivel több helyet szorí-
tana a lapban, mint amennyi két rek-
lám közé éppen befér. Pedig
Karácsonyi Zsigmond most rászol-
gált a nyilvános elismerésre, hiszen
a PRESSing védelmében nyújtott
higgadt, célratörő játékával ismét
bebizonyította, hogy „nem csak a
húszéveseké a világ”, s Aradszkyval
szólva üzente: „Ötvenesek, hetvene-
sek, ti is jöjjetek,/ Jöjjetek, jöjjetek
és ünnepeljetek”. 

És jöttek.
(Csak zárójelben mondom, a

PRESSing Karácsonyi Zsigmond,
Szöllősi László, Bögözi Attila fel-
állású védelme kerek 85 évvel volt
idősebb, mint a modern futballjáték
maga, Nagy Miklós pedig 75 éve-
sen volt a középcsatár.) 

Szóval, jöttek, ötvenesek, hetve-
nesek és – ünnepeltek.

Örömtől telt szívvel ünnepeltek,
mert ezúttal a VI. PRESSing Kupa
minden egyes mérkőzése ünnep
volt. Csöppet sem túlzok, mert az
ünnepelt nem más, mint a közöt-
tünk járó kétlábú legenda, NAGY
MIKLÓS KUND volt.

A mindenkiről sok mindent tudó
Wikipédia Nagy Miklósról is sok
mindent tud: hogy szülővárosában
a Bethlen Gábor Kollégiumban
érettségizett (1961), a Marosvásár-
helyi Pedagógiai Főiskolán román–
magyar szakos (1965), majd a
Kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Filológia Karán ma-
gyar–francia szakos (1973) tanári
diplomát szerzett. Tanárkodott
Szentgericén (1965–68), majd ri-
porter, szerkesztő, kulturálisosztály-

vezető volt a Marosvásárhelyi
Rádió magyar adásánál (1968–
1985), ahol elsősorban az irodalom
és a művészetek népszerűsítésével
foglalkozott, fontosabb műsorai:
Irodalmi és művészeti napló, Rá-
diószínház, Megy a magnó vándor-
útra interjúsorozat, Rádiókabaré,
Vers mindenkinek, Vendégkönyv,
Meghívottak klubja. 1990-től a ma-
rosvásárhelyi Népújság belső mun-
katársa: a művelődési rovat
vezetője, 1991 decemberétől fő-
szerkesztő-helyettes, majd főszer-
kesztő 2012-ig. 1991-től –
nyugdíjasként jelenleg is – szer-
keszti a lap heti irodalmi-művészeti
mellékletét, a 2016-ban már 25 éves
Múzsát.

Még Fortuna istenasszony is őt 
ünnepelte

Szóval a Wikipédia MNK-ról
(híres szignója) sok mindent tud, de
azt például nem, hogy Nagy Miklós
Kund alapító tagja a MÚRE (Ma-
gyar Újságírók Romániai Egye-
sülete) PRESSing nevű focicsa-
patának is, amelyben a csapat nyol-
céves története során amíg egész-
ségi állapota engedte, derekasan
„odatette a csontot”, s korától füg-
getlenül mindég maszáj oroszlán-
ként küzdött a PRESSing
győzelméért. 

Most pedig hetvenöt évesen úgy
érezte: elérkezett az idő, hogy bú-
csút mondjon az aktív szabadidős
sportolásnak, mert mint „láb a lábé,
kar a karé, láb a karé, kar a lábé” –
és ez itt most nem egy káposztaféle
családjába tartozó egyik zöldségnö-
vényünk eredetfejtése – a szív csak
a szívé, és – akár a medve – ez sem
játék. 

De annyira még futotta bátorsá-
gából, hogy vállalta, minden egyes
PRESSingben eltöltött évért egy-
egy percet játszik a PRESSing
Kupa egyik mérkőzésén. Így 7 cso-
dálatos perc jött össze a PRESSing
– Liverpool meccsen, ahol még
Fortuna istenasszony is Nagy Mikit
ünnepelte, mert a hetedik perc
utolsó másodpercében (ilyenkor fo-
hászkodik oxigénért a levegő az
ember tüdejében) Miki akkora gólt
lőtt, hogy Messi meg Ronaldo azóta
is sárga irigységgel kér konzultációt
arra vonatkozóan, hogy „az idő

(egyeseket) miért nem harap”,
hanem megadja nekik azt, amit a
vérprofik a világ minden pénzén
sem tudnak megvásárolni: olyan
góllal zárni le (akár) egy amatőrfo-
cista-karriert, amelyre generációk
fognak emlékezni. Mert ötven, száz
gól még feledhető is lehet, ha egy
Messi vagy Ronaldo vagy, de az
utolsó percben lőtt karriert búcsúz-
tató gólt aranyba fogja faragni a
hősnek kijáró tisztelettel adózó kol-
lektív emlékezet.

S hogy mindez nyomtalanul el ne
múljon, a PRESSing – Liverpool
összecsapás 7. percében a bíró ün-
nepi sípszóval megállította a mér-
kőzést, hogy a kupán részt vevő
csapatok, az őszinte tisztelet jegyé-
ben, elismerésüket fejezhessék ki a
visszavonuló Nagy Miklós Kund-
nak. A hosszan tartó vastaps köze-
pette Nagy Miki a személyre
szabott PRESSing falinaptár meg
emlékérem mellett díszoklevelet
vehetett át, amelynek szövege rög-
zíti, hogy Miki „éveken át a MÚRE
focicsapatának, a PRESSingnek
oszlopos tagjaként a maszáj orosz-
lán szívósságával küzdött a csapat
győzelméért, derekas helytállása
pedig – »mind fölebb és mindig fé-
nyesebben« – példamutató volt csa-
pattársainak. Miként a tollal, a
focilabdával is ügyesen forgolódott,
finom cseleinek »víg ditirambusa
daktilusok«-ként pattogtak a pá-
lyán. Nagy Miklós Kund barátnak
és csapattársnak egyformán jó volt,
és annak is marad legjobb emléke-
zetünkben. Az aktív sportolástól
való visszavonulása alkalmából a
csapat úgy döntött:

Hogy a dicsőség serlegét inni
soha meg ne und,

A PRESSing ÖRÖKÖS TAGJA
lettél, NAGY MIKLÓS KUND.”

Pálya menti tragamura
Sajtómunkások közt nem hagy-

hattam ki az alkalmat, hogy ne kér-
jek Mikitől rövid nyilatkozatot
arról, miért is most döntött a vissza-
vonulás mellett. A nagyszerű tollú
újságíró most is frappánsan vála-
szolt – a tőle megszokott stílusban:
„Telt az idő, nőtt a poci,/ nehezeb-
ben ment a foci./ S bár a sport még
elemem,/ lemerült az elemem./ Így
lettem a magam ura,/ pálya menti
tragamura”. 

Zárszónak pedig hadd álljon itt
Szucher Ervin szövet s égi kapitány
fébé-bejegyzése, amely a PRES-
Sing minden játékosának gondola-
tait összegzi: „Az eredményen és a
szervezésen túl a nap fénypontja
mindenképpen Nagy Miki kollé-
gánk hétperces játéka, gólja és bú-
csúztatója volt. Miki (bácsi),
köszönjük, hogy hét éven át csapat-
társaid lehettünk! Így nem csak Bö-
löni, Hajnal, Fazakas vagy Ispir
mondhatja el, hogy Nagy Mikivel
játszott egy csapatban, hanem mi
(Szöllősi László kétszeresen…) is.
Elbúcsúztattunk, de bármikor visz-
szavárunk”. 

Néhány remekbe szabott, kedves
emléket idéző zsíros kenyér kísére-
tében.
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Bögözi Attila

Kakasülő
Akit az idő nem harap – Nagy Miklós Kund 

búcsúmérkőzése a PRESSing Kupán

Ők négyen (Karácsonyi Zsigmond, Nagy Miklós Kund, Szöllősi László, Bögözi Attila) együtt 85
évvel idősebbek, mint a futballjáték maga

A VI. PRESSing Kupa teljes mezőnye ünnepelte Nagy Miklós Kundot (első sor, j4)

PRESSing-emlékpóló az ünnepeltnek (Enyedi Csaba dedikál)



Folytatta győzelmi sorozatát a
Marosvásárhelyi CSM férfikosár-
labda-csapata a bajnokságban, azon-
ban a Focşani elleni találkozó nem
hozta lázba sem a ligeti sportcsarnok
közönségét (amelynek harmadát az
Erdély-kupán részt vevő gyerekek
tették ki), sem a játékosokat.

Ezzel a győzelemmel ugyanis már
matematikailag is biztos a 9-16. he-
lyek rájátszása (nem mintha eddig
bárki kételkedett volna benne), azaz
célkitűzés nélkül maradt a csapat.
Lehet ugyan egyéni célokat kitűzni,
mint például minden mérkőzés meg-
nyerése a szezon végéig, azonban ez
sokat nem változtat a helyzeten, rá-
adásul a költségvetés késése miatt a
játékosoknak a fizetésükre is várni
kell, és ez sem tud igazán motiváló
tényező lenni.

Egyfajta sörmeccshangulat ural-
kodott tehát a CSM – Focşani talál-
kozón, amelyen a vendégek sem
tudták kihasználni a marosvásárhe-
lyiek apátiáját. A házigazdák játéko-
sai bűnrossz hatásfokkal, 41%-ban

dobtak mezőnyből, ami a női baj-
nokságban sem számít jó aránynak,
a távoli kísérleteknek pedig csak a
negyedét értékesítették. Hogy a győ-
zelem megszerzése nem okozott
gondot, az annak is köszönhető,
hogy Focşani még ennél is gyen-
gébb, alig 38%-os mutatót produ-
kált. De hát tulajdonképpen mit is
vártunk volna egy Kék (tehát har-
madosztálynak megfelelő) csoportos
találkozótól…

Ha az utóbbi időben jellemzően
100 pont fölött dobott a marosvásár-
helyi csapat az ellenfeleinek, ezen a
meccsen ilyen teljesítmény egy pil-
lanatra sem merült fel, és nem a ri-
vális rendkívül jól záró védekezése
miatt. És még nagyon sok van az
idény végéig, csupán a középsza-
kaszban még hat mérkőzés vár a ma-
rosvásárhelyi együttesre. Talán most
jól jön a háromhetes bajnoki szünet,
és valamivel nagyobb kedvük lesz a
játékosoknak a március 2-ára beter-
vezett következő találkozón, amikor
Máramarosszigetre utazik a CSM.
Addig pedig talán többet tudnak
majd a költségvetésről, és a fizetések
folyósításáról is…
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Sörmeccshangulat a Ligetben

A címvédő Győri Audi ETO KC
házigazdaként 33-29-re legyőzte a
norvég Vipers Kristiansand csapatát
a női kézilabda Bajnokok Ligája
középdöntőjének harmadik forduló-
jában, szombaton. A magyar csapat
továbbra is veretlen tétmérkőzésen
a mostani idényben.

Az első félidőben eleinte jól tar-
tották magukat a vendégek, de a
címvédő remek játékkal, Görbicz
Anita vezérletével a hetedik perctől
fokozatosan növelte előnyét, és a
szünetben már öt találattal vezetett.
A 36. percben, kilencgólos győri
előnynél végképp úgy tűnt, hogy el-
dőlt a meccs, de a vendégek egy 7-
1-es sorozattal felzárkóztak
(25-22), mivel ebben az időszakban
védekezésben és támadásban is ha-
tékonyabbnak bizonyultak. A ma-
gyar csapat vezetőedzője, Danyi
Gábor időt kért, és bár ennek kö-
szönhetően csapata elmozdult a
holtpontról, Linn Jörum Sulland

góljaival a norvég bajnoknak ezt
követően is volt egy 3-0-s szériája.
A hullámzóan alakult mérkőzésen
ismét a győriek kézilabdáztak job-

ban, majd az utolsó két gólt a skan-
dinávok dobták, így a magyar
együttes szoros csatában hozta a
forduló előtt elvárt győzelmet.

Női kézilabda BL: A norvég bajnokot is legyőzte a Győr

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga középszakaszának 4. fordulója:
* Piros csoport: Nagyszebeni CSU – SCM U Craiova 77:68;
* Sárga csoport: Konstancai Athletic – Galaci Phoenix 62;79, Bu-

karesti Steaua – CSO Voluntari 72:77;
* Kék csoport: Marosvásárhelyi CSM – CSM Focşani 76:56, Bu-

karesti Rapid – Csíkszeredai VSKC 89:86, Máramarosszigeti CSM
– Zsilvásárhelyi CSM 97:83;

* Zöld csoport, 3. forduló: Bukaresti Agronomia – Kolozsvári U
81:71.

A szurkolótábor tagjai a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja a marosvásárhelyi

szurkolótábor két vezéregyénisége. Szinte nincs olyan felnőttkosárlabda-, kézilabda- vagy teremlabda-
rúgó-mérkőzés, amely Csatlós Botond és Bartók László nélkül kezdődne. A drukkerek két lelkes ve-
zéregyéniségével Szucher Ervin beszélget.

Bálint Zsombor

  

Tamás Levente a megyeközpontból 25 évvel
ezelőtt költözött Marossárpatakra. A telepü-
lésen szerény, becsületes embernek ismerik,
de valószínűleg kevesen tudják róla, hogy ki-
váló eredményeket ért el sportíjászatban.

– A sportággal (íjászattal) már gyerekkoromban ta-
lálkoztam. A Víkendtelepre jártunk futballozni, és
mindig az íjászpálya mellett mentünk el. Ott rendsze-
rint láttunk gyakorló íjászokat, gyakran inkább őket
bámultam a foci helyett – mesélte a kezdetekről. – El-
sősorban Berki András és László Sándor íjászok vol-
tak kint, a Voinţa egyesülettől. Az ő segítségükkel
ismertem meg Simon Alexandru edzőt, és így lettem
én is, nagy örömömre, a Voinţa (Akarat) sportolója.
A forradalom után az egyesület megszűnt, így félbe-
szakadt a karrierem. Jóval később, 26 év kihagyás
után, rátaláltam a volt klubtársamra és barátomra,
Matei Leventére, aki Magyarországon folytatta az íjá-
szatot. Megtudtam, hogy itthon már nem szükséges a
rendőrségtől engedély, így kedvet kaptam az újrakez-
déshez. Levente segítségével beszereztem az íjat és a
hozzá tartozó felszerelést, aztán elkezdtem lövögetni
az udvaron. Aztán gondoltam, hogy jó lenne verse-
nyezni is, hogy lássam, annyi év kihagyás után hol
tartok. Ekkor találtam rá a Şoimii Mureş egyesületre,
amelynek a színeiben jelenleg is versenyzem.

– Hogyan készülnek a versenyekre? Hol tartják az
edzéseket?

– A sportíjászat több kategóriából áll, van csigás,
olimpiai reflex, vadász reflex, hagyományos magyar
íj stb. Szerintem nagyon szép sport, korhatár nélkül,
a 99. évig űzhető. Van, aki csak hobbiszinten, kikap-
csolódásként íjazik, mások versenyszerűen űzik. A
sportág olyan izmokat mozgat meg, amelyeket súly-
zós edzéssel sem lehet fejleszteni. Rendszeresen já-
runk edzésre, hetente kétszer, olykor háromszor. Ez
elsősorban attól függ, hogy kinek hogyan engedi az
ideje, mivel mindenki munka mellett sportol. Előre
tudjuk, mikor milyen versenyre szeretnénk eljutni, és
annak függvényében készülünk rá, 6 métertől 70 mé-
terig terjedő távolságokkal. Az edzéseket a Ligetben
tartjuk, mikor hol kapunk engedélyt, sajnos, nincs
külön íjászpálya, ahogy volt régen a Víkendtelepen,
amiből az évek során szeméttelep lett.

– Voltak sikerei?
– Már ifjúsági kategóriában is voltak említésre

méltó, jó eredményeim, aztán felnőttkategóriában or-
szágos szinten is dobogóra állhattam, terepíjász-baj-
nokságon két 3. helyet szereztem 2017-ben. További
sikereim: Target by night – 3. hely (2017), Erdélyi
Kupa 3D – első hely (2018), Max Mures Archey
Xtrem – első hely (2018), Kárpátok kupája – 3. hely
(2018), valamint IFAA Indoor Online – 2. hely
(2019).

– Beszéljen a legutóbbi, januári versenyről, ahol
második lett. 

– Kissé eltérő volt a szervezés a megszokotthoz ké-
pest. Országosan öt versenyközpont gyűjtötte össze
az íjászokat. A kétnapos eseményen összesítették az

elért pontszámokat, aztán ennek alapján a második
napon kihirdették, kategóriák szerint, az eredménye-
ket. Az edzéseken elért jó eredményeim alapján biza-
kodva indultam a versenyen, s már az első nap a
tabella első felébe sikerült felküzdenem magam. A
második nap még jobb lövésekkel kezdtem, de sajnos,
a fáradtság és az izgalom hatására nem jött össze a
győzelem, a második helyen fejeztem be a küzdelmet.
Összességében, úgy érzem, jól szerepeltem, remek
verseny volt, de még van mit javítanom. 

– Mi a siker titka? Születni kell erre, vagy a gya-
korlás teszi az embert mesterré?

– Egy verseny nagyon sok izgalommal és stresszel
jár, fontos, hogy ezeket fejben legyőzzük. A tehetség
sem elhanyagolható, de csak nagyon sok gyakorlattal
és erős akarattal lehet jó eredményeket elérni.

– Mint tudjuk, az íjászat olimpiai sportág. A nem-
zetközi versenyeken pénzdíjak is vannak?

– Az íjászat az olimpiai sportágak között szerepel,
de sajnos, hazánkban nem annyira elterjedt, kevésbé
népszerű, mint külföldön. A nemzetközi versenyeken
elért sikereket pénzdíjjal jutalmazzák.

– A felszerelést a klub biztosítja?
– A klubnak, sajnos, nincs lehetősége a felszerelést

biztosítani, mivel nem igazán vannak támogatók
ebben a sportágban. A felszerelés elég költséges, ne-
künk kell megvásárolni.

– Hogyan tovább, milyen tervei vannak a jövőre
nézve?

– A továbbiakban is szeretnék minél több verse-
nyen részt venni, és minél jobb eredményeket elérni.
Legfőbb célom az országos pályaíjász-bajnokságot
megnyerni, és ezzel megszerezni a nemzeti bajnoki
mezt.

– Sok sikert kívánok ehhez, és köszönöm a beszél-
getést. 

„A sok gyakorlat és az erős akarat a siker titka”
– vallja Tamás Levente marossárpataki sportíjász 

Fotó: Nagy Tibor

Tamás Levente (b) célja elnyerni az országos bajnoki címet

Meglépte a kötelezőt a Ferencváros
Diadalmaskodott a Ferencváros is a női kézilabda Bajnokok Li-

gája középdöntőjének harmadik fordulójában: a budapesti együttes
25-23-ra győzött a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában,
ezzel nagy lépést tett a negyeddöntőbe jutás felé. Az FTC rosszul
kezdte a találkozót, 5-0-s állásnál szerezte meg első gólját. A Ferenc-
város játékából hiányzott az agresszivitás és a pontosság, de a spa-
nyol Nerea Pena pályára lépése után elkezdte ledolgozni tetemes
hátrányát, ami a szünet előtt egy 7-1-es sorozattal sikerült is. A má-
sodik felvonás elején már vezetett is a magyar együttes, és növelni
is tudta az előnyét. Bíró továbbra is remekül védett, így csapata ma-
gabiztosan őrizte a különbséget és fontos győzelmet aratott, mivel
négy pontra növelte előnyét a tabellán a Ljubljanával szemben.

Sima győzelmet aratott a Bukaresti CSM 
a német Thüringer HC ellen a Bajnokok Ligájában

Könnyű, 38-30 arányú győzelmet aratott vasárnap a Bukaresti
CSM női kézilabdacsapata a német Thüringer HC otthonában a
Bajnokok Ligája középdöntőjének harmadik fordulójában. A német
együttes kezdte jobban a mérkőzést, előbb 2-0-ra, majd 4-2-re ve-
zetett, ekkor azonban a CSM egyenlített, majd átvette a vezetést, és
többé nem engedte ki kezéből az irányítást. 17-12-es első félidő után
a második játékrészben tovább növelte előnyét a vendégcsapat,
amely végül 38-30-ra nyerte a találkozót. 

Eredményjelző
Eredmény, Női Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. csoport, 3. for-

duló:
* Győri Audi ETO KC – Vipers Kristiansand (norvég) 33-29 (19-

14)
a Győr gólszerzői: Hansen 8, Brattset 7, Görbicz 6, Groot 4, Pin-

tea, Tomori 2-2, Oftedal, Kristiansen, Puhalák, Bódi 1-1
* Krim Mercator Ljubljana (szlovén) – FTC-Rail Cargo Hunga-

ria 23-25 (10-10)
a Ferencváros gólszerzői: Klujber 9, Háfra 5, Kovacsics 4, Pena

3, Márton 2, Lukács, Schatzl 1-1
* Thüringer HC (német) – Bukaresti CSM 30-38 (12-17)
a CSM gólszerzői: Radicevic 13, Curea, Omoregie 6-6, Lekic 4,

Lazovic 3, Manea 2, Bazaliu, Udriştoiu, Constantinescu, Hagman
1-1

Az állás: 1. Győr 13 pont, 2. Bukaresti CSM 10, 3. Vipers 8, 4. Fe-
rencváros 7, 5. Ljubljana 3, 6. Thüringer 1. 

A győriek legközelebb február 23-án, a Bukaresti CSM otthoná-
ban lépnek pályára a BL középdöntőjében, ugyanazon a napon a
Ferencváros a német Thüringer HC csapatát fogadja Érden.

Berekméri Edmond

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Kék csoport, 4. for-

duló: Marosvásárhelyi CSM – CSM Focşani 76:56 (19-15, 16-13,
24-11, 17-17)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Ionuţ
Moraru (Kolozsvár), Tiberiu Trif (Brassó), Adela Vilt (Kolozsvár).
Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).

Marosvásárhely: Kalve 17 pont (1), Şolopa 13, Sánta 10, Borşa
11 (1), Engi-Rosenfeld 8 (2), Steff 8, Bölöni 7 (2), Kurcsi 2, Kilyén,
Şteţca, Szilveszter. 

Focşani: Vuković 18, Petrişor 14 (4), Cornelius 7 (1), Kilgore 6,
Amarghioalei 6 (2), Olaru 5 (1), Crăciun, Neguroiu, Toma, Popa.



Ezután nem csak kétfelé kell
válogatni a háztartásokban,
gazdasági egységekben, in-
tézményekben keletkező hul-
ladékot, hanem az
újrahasznosíthatót fajtánként
tovább kell válogatni, tárolni,
elszállítani, hogy maradékta-
lanul megvalósulhassanak az
integrált hulladékgazdálko-
dás elvei. De mit szólnak
ehhez az érintettek?

Komoly változás elé nézünk a
hulladékgazdálkodás terén az idén.
A tavaly megjelent 74. számú sür-
gősségi kormányrendelet módosí-
totta a 2011. évi 211-es és a 2006.
évi 101-es hulladékgazdálkodási és
köztisztasági törvényt: egyrészt ja-
nuár 1-jétől bevezet egy tonnán-
kénti 30 lejes új illetéket a
hulladékkezelőkbe juttatott, nem
kellően kezelt szemét után, más-
részt elrendeli az újrahasznosítható
hulladék további négy fajtára való
különválogatását. A kezdeménye-
zők a lerakókba kerülő hulladék-
mennyiség csökkenését és az
újrahasznosított növekedését, ezál-
tal a környezetszennyezés mérsék-
lődését remélik. Ehhez még
hozzájön, hogy várhatóan idén nyá-
ron beindul a rég elképzelt megyei
integrált hulladékgazdálkodási
rendszer a hulladékbegyűjtő cégek
övezetenkénti kiválasztása révén.
Amit a lakosság konkrétan látni és
a zsebén is érezni fog, az legtöbb
esetben a köztisztasági illeték növe-
kedése lesz, illetve az, hogy meg
kell válogatni a hulladékot, és hogy
gyakrabban látunk majd hulladék-
begyűjtő autókat. Ezúttal arra keres-
tük a választ, hogy mennyire van
erre felkészülve a lakosság, és ho-
gyan látják a kérdést a települések
elöljárói.
Megszokás kérdése (?)

A Nyárádmentén már több mint
tíz éve szelektíven gyűjtik és szál-
lítják el a hulladékot. Nyárádma-
gyaróson jelenleg kéthetente viszik
el a háztartási szemetet, kéthetente
az újrahasznosíthatót. Ennek be-
gyűjtésére településenként a köz-
pontokban, utcakereszteződésekben
gyűjtőkonténereket helyeztek ki,
amelyeket a megyei tanácstól kap-
tak – tudtuk meg Kacsó Antal pol-
gármestertől, aki úgy véli: a

kereskedelmi egységeknél, a köz-
ségházát és iskolákat kivéve, kevés
a papírhulladék, üvegből még keve-
sebb van, azonban a műanyag pró-
batételt fog jelenteni számukra is. 

Ami az új megyei hulladékgyűj-
tési tervet illeti, az elöljáró borúlátó:
egy hónapban 34 alkalommal for-
dulna meg községükben a szeme-
tesautó, hetente akár kétszer is. Ez
azonban nem megoldás: ha nem jut-
tatnak a lakosságnak kukát a négy-
féle hulladék különválogatásához,
félő, hogy ismét megtelnek a tele-
pülések szeméttel.

Mezőcsávás községben is tíz éve
szelektív hulladékgyűjtés zajlik, a
lakosság megszokta, és jónak ta-
lálja, de még most is előfordul,
hogy egyesek nem a szállítási prog-
ramnak megfelelő szemetet teszik
ki, és ha a kapuban marad, zsörtö-
lődnek. Mindent meg lehet szokni,
csak akarni kell – véli Szabó József
Levente polgármester, mégis az a
véleménye, hogy a tervezett megyei
elképzelés nem megfelelő, „igen el
van aprózva”, de igazából „csak
akkor fogunk belelátni, ha elkezdik
működtetni a rendszert”. Szerinte
nagyon nehéz lesz rászoktatni a la-
kosságot, hogy már a lakásban
többfelé válogassa a hulladékot.
Ami a szolgáltatás árát illeti, az
elöljáró szerint ha reálisan számo-
lunk, nem drága, viszont amikor a
havi kiadások, közköltségek össze-
adódnak, az már sok családnak gon-
dot jelent. 

Jedd községben tavaly óta létezik
a szelektív tárolás, a településeken
gyűjtőkonténereket helyeztek ki az

újrahasznosítható hulladék számára,
a házatartásit pedig a kapukból
gyűjtik be, de még így sem műkö-
dik az elképzelés, hiszen sokan to-
vábbra is vegyesen gyűjtik a
szemetet. „Komoly szigorításokra
van szükség” – szögezi le Bányai
István polgármester. Ami az új sza-
bályozásokat illeti, szerinte nem
„bolondítják össze a lakosságot”,
hiszen amúgy is két-három hónap
múlva megjelenik az új szolgáltató
egy másik begyűjtési és elszállítási

rendszerrel, az majd megszabja az
irányvonalat. Mindenképpen át kell
állni a szelektív elszállításra – hang-
súlyozta a községgazda, aki szerint
az elején lesz egy kis kellemetlen-
ség, elégedetlenség, de megszokja a
lakosság.
Szemetesebb lehet a környezetünk

Az újrahasznosítható hulladék
kötelező további szétválogatásáról
a legtöbben még nem értesültek.
Székelyabodban a szelektív váloga-
tás idén vált lehetővé, amikor a
makfalvi önkormányzat gyűjtőkon-
ténereket helyezett ki, a háztartási
szemetet havonta egyszer szállítja el
a szolgáltató. Bár egyelőre csak
próbaidőszakról van szó, egyesek
mintha nem értenének a magyar fel-
iratból sem, mindenféle hulladékot
oda hordanak, még az elektronikait
is – tudtuk meg Nagy Miklós helyi
önkormányzati képviselőtől, aki
úgy látja: egyelőre zavarja az em-
bereket, hogy az újrahasznosíthatót
és a háztartásit külön szállítják el,
de lassan nekik is át kell térni a
többfajta szemét különválogatására. 

Erdőszentgyörgyön már több
mint egy éve szelektív gyűjtőkonté-
nereket helyeztek ki a város külön-
böző pontjain, de oda csak a
lelkiismeretesebb emberek viszik el
a hulladékot, hiszen egyelőre még a
kapuból mindent elvisz a szolgál-
tató. Ilyen körülmények között
évekbe telhet, és csak komoly bün-
tetések árán érhető el, hogy a lakos-
ság az újrahasznosítható hulladékot

is további négy edénybe gyűjtse
vagy elvigye a konténerekig – véli
Joó Borbála. Ő örül annak, hogy né-
hány év után végre idén beindulhat
a megyei integrált hulladékgazdál-
kodási rendszer, másrészt viszont
attól tart, hogy sokan nem fognak
alkalmazkodni hozzá, nem fogják
megválogatni a szemetet, ami ismét
a határ különböző pontjain és a víz-
partokon fog megjelenni.

Nyárádremetén is megszokta
végre a lakosság a szelektív hulla-
dékgyűjtést, ám még mindig van-
nak, akik a buszmegállóban sem a
kukába dobják a szemetet – jegyzi
meg K.T., aki nem az „agyonválo-
gatást” látná megoldásnak, hanem a
tereken, folyópartokon szemetelők
megbüntetését. Ami az idéntől al-
kalmazandó előrásokat illeti, a re-
metei hölgy úgy véli, „nehezen fog
menni”, és a kereskedelmi egységek
sem fognak örülni a „száz zsáknak”.

Backamadarason is megszokták
az emberek a szelektív gyűjtést,
ezért az új rendszerre való átállás
nem lesz túl nehéz, de szükség
volna egy alaposabb tájékoztatásra,
amelyben az önkormányzatnak
lenne nagy szerepe. Ha ez megva-
lósul, akkor a lakosság alkalmaz-
kodni fog a követelményekhez –
mondta el Báthori Zsuzsánna, aki
nagyon jó dolognak tartja a kezde-
ményezést, „hiszen így nagyobb
esélyt adunk az újrahasznosításra,
és ezáltal környezetünk védelmét is
szolgáljuk”. 

Megoszlik a lakosság véleménye, de alkalmazkodni kell
Idéntől kötelező a hulladék szétválogatása

Ez évben március 2-án, szombaton kerül
sor az immár hagyományossá vált nyárádsze-
redai kertésznap megrendezésére a város mű-
velődési házában és annak előterében.
Szeretettel várjuk a legkülönfélébb kertészeti
szaporítóanyagokat, időszerű kertészeti, sző-
lészeti, méhészeti és mezőgazdasági terméket,
kelléket, kisgépet előállító, forgalmazó cége-
ket és magántermelőket. A kertésznap kereté-
ben gyümölcstermesztési, szőlőtermesztési,
zöldségtermesztési, növényvédelmi és virág-
kötészeti tanácsadást is igénybe vehetnek az
érdeklődők. A kiállított tárgyakon kívül a
Mentor Könyvek Kiadó standján mezőgazda-
sági – és nem csak – témájú könyvek közül
válogathatnak a látogatók. A kiállítófelületre
az igénylést február 13-tól 28-ig várjuk a
0748-620-908 telefonszámon. A kertésznap-
pal egyidejűleg a művelődési ház nagytermé-
ben zajlik a Nyárádvölgye Méhészegyesület
konferenciája.

Dr. Jakab Sámuel

XVII. Nyárádszeredai
Kertésznap

Múlt héten csütörtökön Mircea Duşa
prefektus társaságában Anton Anton
energetikai miniszter meglátogatta a
radnóti hőerőművet, ahol 270 millió
eurós beruházással bővítik a létesít-
ményt. A cernavodai atomerőműnél
eszközölt beruházás után ez a legna-
gyobb hazai befektetés ezen a téren.
A látogatást követő tárgyaláson más
energetikai jellegű beruházások, fej-
lesztési tervek is szóba kerültek. 

A Romgaz egy 430 MW-ot termelő új
egységet hoz létre. A kivitelezési szerződés
alapján a munkálatokat 2020. december 31-
ig kell befejezni. Egyelőre a kivitelezők – a
Romelectro és a Duro Felguera – mintegy
négy hónapos késésben vannak, de a hely-
színi látogatáson megígérték a miniszternek,
hogy behozzák a lemaradást. Az építkezés-
sel 74%-ban, míg a villamos berendezések
beszerelésével 60%-ban elkészültek. A mun-
kálatokat hátráltatja, hogy egy nagy kapaci-
tású, 600 tonnás, sínen mozgatható darut kell
felszerelni, amely a nagyméretű berendezé-

seket helyezi el a turbinaházba. A magaslati
munkát ipari alpinista cég végzi. 

Anton Anton miniszter elmondta, látoga-
tásának egyik célja az volt, hogy sürgesse
meg a munkálatokat. Tisztában van azzal,
hogy minden építőtelepen előállhatnak előre
nem látható munkák. A jövő évi beruházás-
hoz szükséges összeget idejében átutalják az
építőknek, ez nem lehet akadály. Az utóbbi
évtizedben a cernavodai atomerőműnél esz-
közölt beruházás után ez a legnagyobb ér-
tékű. A régi berendezéseket kicserélik, és
ezáltal az erőmű hatékonyságát duplájára
növelik. Az új hőerőmű gáz- és gőzhasznú
lesz, négy turbinával működik, a gáz égése-
kor származó terméket hasznosítják újra a
gőzmeghajtású áramfejlesztőkkel. Az új
egység hatékonysága 56,42%-kal nő, a régi
38%-kal működött 1963-tól. Jelenleg három
áramfejlesztő csoport működik, két 100
MW-os és egy 200 MW-os kapacitással. Az
új egység beindításával a régit fokozatosan
leállítják. Nemcsak a hatékonyságot növelik
a beruházással, hanem ezáltal a légszennye-

zést is csökkentik. A hőerőmű a Romgaz Rt.
tulajdona, adósság fejében az üzemeltetését
átvette az Elcen cég. 

A miniszter terepszemléjét követő tárgya-
láson Mircea Duşa prefektus felvetette a ra-
tosnyai gát ügyét is. Mint ismeretes, a
munkálatokat befejezték, de nem töltötték
fel a tavat, ugyanis a víz alá kerülő erdőt
nem sikerült kivenni az erdészeti nyilvántar-
tásból. A jogi eljárást a Hidroelectrica cég
kell kezdeményezze a Romsilvától. Az
utóbbi igazgatója megígérte, hogy hamaro-
san foglalkozik ezzel a kérdéssel. 

A prefektus a miniszter kíséretében levő
Adrian Volintirunak, a Romgaz Rt. vezér-
igazgatójának felvetette, hogy a Szászrégen
és Maroshévíz közötti települések mentén
építsenek ki egy gázvezetéket, ugyanis a
Maros-szorosban levő helységekben még
mindig fával tüzelnek. A vezérigazgató
ígéretet tett, hogy ezt az ügyet is prioritás-
ként kezeli majd – áll a prefektúrától a
szerkesztőségünkbe eljuttatott közlemény-
ben. (v.gy.) 

Miniszteri látogatás 
270 millió euró beruházás a radnóti hőerőműnél 
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Gligor Róbert László

Nem elég különválogatni a háztartási és újrahasznosítható hulladékot, az utóbbit négy külön edénybe kellene gyűjteni idéntől  
Fotó: Gligor Róbert László



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (13/978)

TETŐJAVÍTÁS, csatornajavítás, fes-
tés. Tel. 0743-512-168. (16/1037)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6/1152)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0745-229-472. (4/1165-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
február 11-én a szeretett férjre,
apára, nagyapára, apósra, 
KOLLÁR ISTVÁNRA (Potyi) halá-
lának 5. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett DEMETER ALBERTRE halá-
lának első évfordulóján.
Nyugodjon békében! Bánatos fe-
lesége, leánya és unokája.
(7/1191)

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó édesanyára, nagyma-
mára, SÁROSSY ILONÁRA szül.
Balló halálának 20. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (2/1202-I)

Nem halnak meg soha, kik szí-
vünkben élnek, 
hiába telnek az évek. 
Szomorú szívvel emlékezünk
DÁVID JULIÁNNÁRA február 11-
én, halálának 3. évfordulóján.
Férje, János, fia, Tibi, menye,
Edit, unokái: Róbert és Szabolcs.
(17/1104) 

Fájó szívvel emlékezem a drága
jó édesanyámra, LÁSZLÓ 
VILMÁRA szül. Csergezán feb-
ruár 11-én, halálának 3. évfordu-
lóján. Emlékét őrizzük: fia,
László, menye, Anna, unokái: 
Katalin és Levente, valamint test-
vére, Kálmán. Nyugodj békében!
(1/1185)

Szívünk mély fájdalmával, de
nagy szeretettel emlékezünk feb-
ruár 10 és 11-én drága jó szüle-
inkre, özv. SZÉKELY
GYÖRGYNÉRE szül. BORBÉLY
ILONKA, aki 20 éve és SZÉKELY
GYÖRGYRE, aki 47 éve hogy az
öröklétbe távozott. Szeretetüket
és jóságukat soha nem feledjük.
Nyugodjatok békében! Szerető
gyermekeik: Magdus, Ági, Jóska
családjukkal együtt. (9/1193-I)

ELHALÁLOZÁS

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él, és örökre
itt marad.”
Családja és szerettei Isten akara-
tában megnyugodva tudatják,
hogy életének 88. évében 

SÁNDOR ISTVÁN 
az Elektromaros volt technikusa 
2019. február 9-én elhunyt. Meg-
fáradt testét 2019. február 12-én
14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben, unitárius
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (-I)

Hosszú betegség után 
SÁNDOR ISTVÁN 

nagybátyám, 
a Számológépgyár 

volt minőségellenőre 
örökre megpihent. Nyugodjon
békében! 
Családjának vigasztalódást kívá-
nunk. 
Adorjáni Imre István és családja.
(-I)
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„Az emlékezéshez nem emlék, hanem
szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem
feledjük el.”
(Shakespeare)
Fájó szívvel emlékeztünk február 10-én
RUS GYÖRGYRE halálának 5. évfordu-
lóján. Emlékére február 13-án, szerdán
du. 6 órától imádkozunk a Szent Kozma
és Damján-plébániatemplomban. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Szerettei. (17/1179)

Ma húsz éve búcsúzott és távozott az
élők sorából szeretett édesanyám, 
SÁROSSY ILONA szül. Balló. Nyugodjál
békében, drága ÉDES! 
Szerető fiad, Laci, neje, Ildikó, két uno-
kád: Ildikó, Mónika férjükkel együtt, va-
lamint három dédunokád: Zsuzsi,
Beatrix, Imola és három ükunokád:
Máthé, Dávid és Dani. 
Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel! (15/1177-I)

Az élet múlik, de akit szeretünk, arra éle-
tünk végéig könnyes szemmel emléke-
zünk.
Mély fájdalommal emlékezünk ma, feb-
ruár 11-én a  húsz éve elhunyt BÍRÓ 
LAJOSRA. 
Szeretett lánya, Bözsike és unokája, 
Levente. 
Szívünkben mindig élni fogsz. (13/1198)

Február 9-én, szombaton este fél tízkor Maroske-
cén, a vasúti átjáró közelében három személyautó üt-
között. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset
időpontjában nem közlekedett szerelvény. 

A helyszínelés első következtetése, hogy a nem
megfelelő követési táv okozta a karambolt. A baleset-
ben öt személy sérült meg, hárman súlyosan, ketten
enyhébb sérüléseket szenvedtek. 

A karambolt egy marosludasi illetőségű gépkocsi-
vezető okozta, aki Kolozsvár–Marosludas irányában

közlekedve elaludt a kormánynál, és az előtte haladó
járműbe rohant, amelyet egy 28 éves besztercei sofőr
vezetett. Az ütközés nyomán a személyautó a szem-
közti sávra sodródott, és egy Marosvásárhely irányá-
ból érkező járműnek csapódott, melynek 24 éves
vezetője Fehér megyei. A hármas baleset három sú-
lyos sérültje ez utóbbi jármű sofőrje és két utasa: egy
51 éves férfi és egy 45 éves nő, a másik két sérült a
28 éves sofőr és 25 éves utasa. A balesetet okozó 22
éves járművezető nem szenvedett sérülést. (pálosy)

Hármas karambol Maroskecén

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi HENTESBOLTJAINKBA. Szakmai tapasztalat
nem szükséges, mindenkit betanítunk. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informálnád a ter-
mékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (63283) 
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG GÉPKEZELŐT (betanítását vállal-
juk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői
képesítési igazolvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-
151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63299-I)
MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA  SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkalmaz.  Bővebb
információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (63295-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Fotó: ISU

A közúti infrastruktúrát kezelő
országos társaság (CNAIR) rekord-
hosszúságú, 180 kilométer autópá-
lya építését vállalta 2019-ben –
nyilatkozta csütörtökön este az An-
tena 3 televízió műsorában Călin
Popescu-Tăriceanu, az ALDE el-
nöke. „Idén befejezik a Lugos –
Déva (47 km), a Szászsebes – Torda
(41 km), a Radnót – Aranyosgyéres
(33 km), a Berettyószéplak – Ma-
gyarnádas (96 km) sztrádaszaka-
szokat, jövőre pedig tervben van a
Nagyszeben – Fogaras (73 km) au-
tópálya” – részletezte a politikus. A
Ploieşti – Comarnic – Brassó sza-
kaszról azt mondta, hogy azt a köz-

és magánszféra együttműködésével
(úgynevezett ppp-rendszerben) ter-
vezik megépíteni, itt májusra vár-
ható eredményhirdetés. Mint
ismert, korábban nagy felháboro-
dást keltett a moldvai autópálya
megépítését szorgalmazó civil szer-
vezetek körében, hogy a kormány
az idei költségvetés tervezetében
„elfelejtett” forrásokat elkülöníteni
a Marosvásárhely – Iaşi sztrádára,
holott törvény írja elő a megépíté-
sét. Tavaly egyébként 100 kilomé-
ter autóálya építését ígérte a
kormány, de csak 60 kilométert
adtak át év végéig a forgalomnak.
(Agerpres)

Rekordhosszúságú autópálya
megépítését ígérik

Álsebész után álfogorvos?
Házkutatás egy Ilfov megyei

férfi lakásán
A rendőrég közleménye szerint az 50 éves férfinak nincs fogorvosi vég-

zettsége, jogtalanul és törvénytelenül gyakorolta a mesterséget, ezért el-
járás indult ellene. 

Az esetről a média számolt be, ezt követően rendelték el a házkutatást.
Sajtóbeszámolók szerint Costel Sandu – aki korábban kőművesként dol-
gozott – Gruia településen levő lakásán rendezett be magának rendelőt,
de nem szerepel a fogorvosi kollégium nyilvántartásában. Állítólag fog-
orvos nejétől tanulta el a mesterséget, és falubelijei elégedettek a munká-
jával. (Agerpres)



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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A Kis-Küküllő Menti 
Szőlészeti Társulás 

és Borlovagrend 
közös szervezésében február 27. – március 2. között megtartják

a 23. nemzetközi borversenyt Balavásáron, a Romantic vendéglő-
ben. 

Egy borminta három db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett pa-
lackból áll. A címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjá-
ratát és származási helyét. Egy minta benevezési díja 15 lej.

A program: 
– február 27.: 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Ro-

mantic vendéglőben; 
– február 28.: a borok besorolása
– március 1.: a borok elbírálása
– március 2.: díjazás, díszebéd 11 órától.
Az ebéd ellenértékét – 70 lej/fő – helyben kell kifizetni, ebéd

előtt, a vendéglő recepcióján. 
Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358-

548-as telefonszámokon. 


