
Nemezbajuszos kislányok, anyókakendős fiúcskák, egy jó-
kedvű menyasszonykereső és egy szégyenlős kecske mula-
tott együtt több más vidám figura társaságában szombat
délelőtt a Maros Megyei Múzeum néprajzi és népművészeti
részlegén. A megyei múzeum és a marosvásárhelyi Világló
Egyesület közös hagyományőrző farsangi Esztendő kereke
gyermekfoglalkozásán a táncba, kézműveskedésbe bekap-
csolódó szülők is jól szórakoztak.

Az év jeles napjaihoz kapcsolódó rendezvénysorozat 2017-ben a ko-
lozsvári JelesNapTár mintájára indult el számos erdélyi településen, köz-
tük Marosvásárhelyen. Az első helyi népszokásokat bemutató együttlét
éppen a farsangról szólt – idézte fel a kezdeteket Virginás Tar Emese fő-
szervező, a néprajzi múzeum munkatársa. Minden évben hatszor ,,pörög”
az esztendőkerék, ötször a múzeumi terekben, egyszer pedig a Vásárhelyi
Forgatag helyszíneinek egyikén – tudtuk meg a főszervezőtől. Virginás
Emese azt is kiemelte, hogy minden alkalommal újdonságokkal készül-
nek, így míg a korábbi három farsangi rendezvényen a kibédi és 
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Nagy Székely Ildikó

Gyerekeket 
toboroz a Boróka
néptáncegyüttes
A többéves szünet után újraalakult
Boróka néptáncegyüttes célja sok-
színű tevékenységekkel, a néptánc és
népdal mellett kézműves-foglalkozá-
sokkal, csoportépítő, koncentrációfej-
lesztő játékokkal, drámajátékokkal
formálni, nevelni a fiatal nemzedéket. 

____________2.
Párbeszéd 
pedagógusok 
és szülők között 
A tanügyi rendszer felnőtt szereplői, 
a szülők és pedagógusok közötti kap-
csolat javítása érdekében indult pár-
beszédsorozat a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum igazgatóinak kezde-
ményezésére. 
____________5.  
Ismét BL-négyes
döntőben a maros-
vásárhelyi tekések
Óriási fegyvertényt hajtott végre a Ma-
rosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros
női tekecsapata, amely – az anyagi
nehézségek ellenére – az idén is be-
jutott a Bajnokok Ligája négyes döntő-
jébe. ____________7.(Folytatás az 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Robbanó pénzautomaták 
Miközben a közösségi médiában azt firtatják, hogy van-e szükség

helyi rendőrökre vagy nincs, miért nincsenek felszerelve a bel-
ügyminisztériumhoz tartozó rendőrök korszerű technikával (modern
lőfegyverekkel, gépkocsival stb.), miért kerülnek gyorsan szabad-
lábra a rendőrség által elfogott bűnözők, miért húzódnak évekig a
bűnügyi, illetve a korrupciós perek, naponta újabb és egyre súlyo-
sabb, az alvilág módszereire emlékeztető módon végrehajtott bűn-
cselekmények történnek. Rablások, lopások, leszámolások,
zsarolások, számítógépes bűnözés. A rendőrség – legyen az helyi
vagy országos – mondhatni tehetetlen, a logisztikai hátrány mellett
valamiért mintha nem is igyekezne oly nagyon beleavatkozni a bűn-
szervezetek „életébe”.

Csak a múlt héten három bankautomata-robbantásról kaptunk
hírt: Sinaián, majd Arad és Temes megyében fosztottak ki pénzau-
tomatákat, robbanószert használva a rablások során. Az utóbbi két
eset között alig egy óra telt el, így aztán a rendőrség azt gyanítja,
hogy ha nem is ugyanaz a banda rabolt mindhárom településen, jól
szervezett akcióról van szó, hiszen az elkövetőknek információik le-
hettek arról, hogy mikor töltik fel pénzzel az automatákat, a térfi-
gyelő kamerákat kijátszották, gyorsan és összehangoltan
cselekedtek, nem hagytak nyomokat, és megszervezték menekülé-
süket. Az már megmosolyogtató, hogy a bankautomata-rablók 

(Folytatás a 3. oldalon)

Farsangi Esztendő kereke 

Mint egykor a fonóban

Antalfi Imola



Időtár V/3 – Könyvbemutató 
a Bernády Házban

Február 18-án, kedden 17 órától a Bernády Házban mu-
tatják be az Időtár V/3 című, a Mentor Könyvek Kiadó
gondozásában megjelent könyvet. A kötetről, a gyűjtés-
ről Sebestyén Mihállyal és Diamantstein-Derzsi György-
gyel a kötet szerkesztője, Káli Király István beszélget.

Várak és templomok
Vasárnap megnyílt a marosvásárhelyi Bolyai téri unitá-
rius templom Dersi János termében Molnár Dénes gra-
fikai kiállítása. A marosvásárhelyi grafikus, festő,
karikaturista 20 évvel ezelőtt, február 19-én hunyt el.
Történelmi grafikáiból válogatták össze a kurátorok –
Molnár Krisztina és ifj. Molnár Dénes – a Várak és temp-
lomok című kiállítás anyagát, amelyben a művész a fa-
lurombolás templomait és Erdély legfontosabb várait
ábrázolja.

László Attila a Kultúrpalotában
Erdélyi turnéja keretében Én és a zongorám címmel

László Attila önálló estjére kerül sor a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában február 22-én, szombaton 20 órai kez-
dettel. Jegyek a Kultúrpalota jegypénztáránál kaphatók,
érdeklődni a 0758-133-617-es telefonszámon minden-
nap 15–21 óra között. 

27. Bocskai Napok
Február 21–23. között 27. alkalommal tartják meg Nyá-
rádszeredában a Bocskai Napok rendezvénysorozatot.
A Bocskai Napok ünnepélyes megnyitójára 15.30-kor
kerül sor Bocskai István szobránál, ahol koszorúzás is
lesz. 19 órakor a Maros Művészegyüttes Valaki jár a fák
hegyén... című előadása látható a kultúrotthonban. A
pénteki program a 21 órakor kezdődő borkóstolóval
zárul. 22-én, szombaton 19 órakor Kilyén Ilka és Ritziu
Ilka Krisztina előadja A gyertya könnye című műsorát.
23-án, vasárnap 17 órakor a Bocskai István Elméleti Lí-
ceum végzős diákjainak szalagavató ünnepségére kerül
sor a kultúrotthonban. 

Farsangtemetés Kibéden 
Február 22-én, szombaton tartják Kibéden a hagyomá-
nyos farsangtemetést. A farsangi menet 10 órakor indul
a községközpontban levő általános iskolától, az utcákat
bejárva a kultúrotthonnál fejeződik be, majd bállal zárul
az esemény.

17.,hétfő
A Nap kel 

7 óra 24 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 50 perckor. 
Az év 48. napja, 

hátravan 318 nap.

Jogi tanácsadás
Február 19-én, szerdán délután 16 órától jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket
kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Akiket fog a figura – Farsangi 
szokások egykor és napjainkban

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros me-
gyei szervezete február 17-én, ma 19 órától Barabás
László néprajzkutató Farsangi szokások egykor és napja-
inkban című előadására és könyveinek bemutatójára várja
az érdeklődőket a Maros Művészegyüttes kövesdombi ter-
mében. A Maros Művészegyüttes tematikus táncokat, helyi
népszokásokat mutat be. Az előcsarnokban a Marx József
fotóklub témához illő tárlatát lehet megtekinteni. A belépés
díjtalan, a szervezők adományokat köszönettel elfogadnak.

Ékszerkészítés kávékapszulákból
Hétfőnként 17.30–19.30 óra között a Női Akadémia szere-
tettel várja az Ügyes Kezű Nők csoport heti rendszeres-
séggel megszervezett tevékenységére a Divers Egyesület
Avram Iancu utca 29. szám alatti székházába azokat a 16
éven felüli lányokat, nőket, akik különböző kézműves te-
vékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. Ma, 17-én ká-
vékapszulákból készíthetnek ékszereket Tóth Csilla
vezetésével. A résztvevők vigyenek kávékapszulákat (ki-
mosva), a szervezők biztosítanak minden további anyagot.
A résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az
összegyűlt adományokat a tevékenységeken használt
alapanyagra és a Játéktárra szánják a szervezők. A tevé-
kenységről érdeklődni a 0740-598-563-as telefonszámon
lehet naponta du. 18–19 óra között. 

Dr. Zacher Gábor Marosvásárhelyen 
Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, Maros-
vásárhelyen is előadást tart februárban dr. Zacher Gábor
népszerű magyarországi toxikológus. Vásárhelyen február
28-án 19.30-tól a Maros Művészegyüttes termében hall-
gathatja meg a közönség legújabb előadását, amelyben a
popkultúra bálványainak életén és addikcióin át mutatja be
a tudatmódosítók veszélyes világát. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától 5–7 éveseknek, 18 órától 5 év alattiaknak. Mu-
zsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és az Öves együt-
tes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ,
Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma DÓNÁT, 
holnap BERNADETT
napja.

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Öt-hét év közötti, a néptánc
terén kezdőknek számító gyere-
kek, valamint a nagyobb korcso-
portokba már némi táncos
tapasztalattal rendelkező fiúk
jelentkezését várja a marosvá-
sárhelyi Boróka néptáncegyüt-
tes. 

A többéves szünet után újraalakult
Boróka néptáncegyüttes célja sokszínű
tevékenységekkel, a néptánc és népdal
mellett kézműves-foglalkozásokkal,
csoportépítő, koncentrációfejlesztő já-
tékokkal, drámajátékokkal formálni,
nevelni a fiatal nemzedéket. Jelenleg
több mint száz gyermek számára jelent
mindez a tánctanuláson és a hagyomá-
nyokkal való ismerkedésen túl érdekes
időtöltést és közösségi élményt.

Varró Huba néptáncoktató lapunk
érdeklődésére elmondta, az újraindí-
táskor az elképzelés az volt, hogy az
új tánccsoportokat azoknak a gyere-
keiből alakítsák meg, akik annak ide-
jén táncoltak az egykor felbomlott Bo-
rókában. Elkezdték toborozni a
gyerekeket, és megszületett az első
korcsoport, ám akkora igény mutatko-
zott, hogy egy másik korcsoportot is
kellett indítsanak, tehát rövid időn
belül meglett az utánpótlás, tavaly
márciusban megszervezték a Rügyező
szívünk szavai című rendezvényt, ahol
a régiek ünnepélyes keretek között,
jelképesen átadták a stafétát az új ge-
nerációnak. 

Varró Huba szerint szerencsére a ta-
pasztalat az, hogy a szülők előszeretet-
tel járatják néptáncra a gyerekeiket. Az
igények alapján szeptembertől újabb,
immár a harmadik nemzedéket indítot-
ták útnak Morzsa Boróka néven, ebbe
a csoportba még várják az 5-7 évesek
jelentkezését. 

A kezdők mellett a nagy- és közép-

csoportjaikba is várnak gyerekeket,
olyanokat, akik akár az iskolában vagy
másutt táncoltak már, tehát nem kez-
dők, hanem rendelkeznek egy kis tán-
cos múlttal, már ismerik legalább az
alaplépéseket. A két nagyobb cso-
portba 7-9 év közöttieket, valamint 9
évnél idősebb gyerekeket, főleg fiúkat
toboroznak. 

Jelenleg három korcsoporttal foglal-
koznak, összesen száz körül van a gye-
rekek száma. A nagycsoportban
mintegy negyvenen, a középcsoport-
ban több mint harmincan, a legifjabb
Boróka nemzedéknek számító Morzsa
Boróka csoportban pedig húsz körül
van a létszám, oda várnak még jelent-
kezőket, és remélhetőleg tavaszig ösz-
szeáll a legapróbb csapat is. 

Varró Huba hozzátette: a foglalko-
zásoknak jól felépített struktúrája van,
hat oktatóval dolgoznak, ami azt je-
lenti, hogy van szakképzett énektanár,

aki az éneket tanítja, külön szakember,
aki drámapedagógiai módszerekkel
foglalkozik a gyerekekkel, illetve
külön oktató, aki a táncot tanítja nekik.
A kezdőknek első lépésben megtanít-
ják az alapokat, ritmikát, körjátékokat,
párválasztót, kapuzót, mindazt, amire
majd lehet tovább építeni. A nagycso-
porttal már komplexebb feladatokba is
belevágnak, olyanokba is, amelyek
egy kis színészi „munkát” is feltételez-
nek. 

A Forradalom utcai próbatermek-
ben zajló oktatás mellett különféle te-
vékenységekkel, programokkal
próbálják még jobban összekovácsolni
a „Boróka család” tagjait, fellépéseket
szerveznek számukra, hiszen az a cél,
hogy minél több helyen megmutatkoz-
zanak, mert ez ösztönzőleg hat a gye-
rekekre. Ugyanakkor nyertes
pályázatoknak köszönhetően tábo-
rokba viszik őket. 

Több nemzedéket összekötő hagyományápolás
Gyerekeket toboroz 

a marosvásárhelyi Boróka néptáncegyüttes

Hogyan élik meg a tinik az egymáshoz való közeledést,
az intimitást? – tinédzserkori párkapcsolatról, szerelemről
és szexualitásról szól a Zebra ma (hétfőn) 20 órától az Er-
délyi Magyar Televízióban. 

A műsor vendégeit, Asztalos Lehel iskolapszicho-
lógust, valamint Jánosi Orsolya 12. osztályos diákot 
Gecse Ramóna és Kovács Károly műsorvezetők kérde-
zik.

Tinédzserek párkapcsolata – az Erdély TV 
hétfő esti műsorának témája

IDŐJÁRÁS
Változékonyidő
Hőmérséklet:
max.120C
min.-30C
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43, 20, 12, 40, 46, 13 NOROC: 3 9 7 6 2 5 3

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Menyhárt Borbála



Csökkentenék a megyék számát
Újraosztaná Románia területét a Pro Románia –
derül ki a párt vasárnapi országos kongresszusán fel-
dolgozott Pro Románia-kiáltványból. A dokumentum
megfogalmazza azokat a prioritásokat, amelyek –
meglátásuk szerint – segítenék az ország fejlődését
a 2020-2024-es időszakban. A kiáltvány javasolja a
differenciált adózásra való áttérést, azaz hogy a ma-
gasabb bérek, illetve nyugdíjak után nagyobb adót
kelljen befizetni, valamint hogy 5%-on egységesítsék
az élelmiszerek és az idegenforgalmi szolgáltatások
héáját. Egy másik intézkedés a közigazgatási refor-
mot szolgálná. Eszerint a megyék számát 41-ről 15-
re csökkentenék, a területi közigazgatási egységek
számát pedig 3300-ról legfeljebb 1500-ra. A törvény-
hozók számát a párt legtöbb 200-300 képviselőre és
100 szenátorra korlátozná. A Pro Románia támogatja
a bérreformot, pontosabban az európai minimálbér
bevezetését az Európai Parlament által javasolt for-
mában. (Agerpres)

Kezdődik a meghallgatás
Hétfőn kezdődik a parlament egyesített szakbizottsá-
gaiban a második Orban-kormány minisztereinek
meghallgatása. Az egyesített szakbizottságok hétfőn
hallgatják meg Florin Cîţu kijelölt pénzügyi, Costel
Alexe kijelölt környezetvédelmi, Nicolae Ciucă kijelölt
védelmi és Marcel Vela kijelölt belügyi tárcavezetőt.
Kedden kerül sor Virgil Popescu kijelölt gazdasági,
Ion Ştefan kijelölt fejlesztési, Ionuţ Stroe kijelölt ifjú-
sági és sport-, Cătălin Predoiu kijelölt igazságügyi,
Monica Anisie kijelölt oktatási, Bogdan Aurescu kije-
lölt külügy- és Bogdan Gheorghiu kijelölt művelődés-
ügyi miniszter meghallgatására.  Szerdán a
bizottságok elé várják Adrian Oros kijelölt mezőgaz-
dasági, Victor Costache kijelölt egészségügyi, Marcel
Boloş kijelölt európai alapokkal megbízott, Violeta
Alexandru kijelölt munkaügyi és Lucian Bode kijelölt
szállítási tárcavezetőt. A meghallgatást követően a
bizottságok közös, indokolással ellátott, konzultatív
jellegű véleményezést bocsátanak ki. (Agerpres)

Csatlakoznánk a schengeni 
övezethez

Románia célja, hogy csatlakozzon a schengeni öve-
zethez – jelentette ki Ludovic Orban. A miniszterelnök
a müncheni biztonságpolitikai értekezlet alkalmával
találkozott Mark Ruttéval, Hollandia miniszterelnöké-
vel – tájékoztat a kormány közleménye. A két kor-
mányfő kiemelte a Románia és Hollandia közötti
gazdasági kapcsolatokban rejlő fejlődési potenciált.
Ludovic Orban megerősítette: Románia célja, hogy
mielőbb csatlakozzon a schengeni övezethez,
amelyre az ország „teljes egészében felkészült”.
(Agerpres)

A román mellett angolul is 
Márciustól minden temesvári vendéglátó egység –
kávézó, bár, étterem – köteles lesz étlapját legalább
két nyelven, románul és angolul megjelentetni. Az in-
tézkedéssel 2021-re készül a város, amikor Temes-
vár Európa kulturális fővárosa lesz. Nicolae Robu
polgármester szerint jövőre 1–1,5 millió turistát vár-
nak Temesvárra. Hozzátette: minden vendéglátó egy-
ségnek, amely kereskedelmi engedélyért fordul az
önkormányzathoz, fel kell majd mutatnia a kétnyelvű
étlapot. Temesvár Bukarestet, Kolozsvárt és Nagy-
bányát megelőzve nyerte el a 2021-es Európa Kultu-
rális Fővárosa címet „Világítsd be a várost!” szlogenű
projektjével. (Mediafax) 

útközben „elvesztették” az ellopott pénz egy részét, ez
akár félrevezető akció is lehet, és a rendőrség rá is kat-
tant erre a nyomra…

Az aradi robbantás immár a tizenötödik volt Romá-
niában, és az eltelt két nap során, azonkívül, hogy nyo-
mozás indult az ügyben, nem érkeztek rendőrségi hírek
arról, hogy elkapták volna a bankautomata-fosztogató-
kat, vagy bár nyomon lennének. Persze lehet, hogy el-
szigetelt esetekről van szó, de az is, hogy az ilyen módon
szerzett pénzek a bűnszervezetek kasszáiba folynak be. 

A statisztikai adatok, az Európai Bizottság jelentései
a bűnszervezetek erősödését mutatják Romániában, ha-
tárokon átívelő kapcsolatokkal; ezzel párhuzamosan
pedig a korrupció elleni harc gyengülésére hívják fel a
figyelmet. Olyan törvényekre lenne szükség, amelyek
csökkentik a pénzmosás, a korrupció, a kiberbűnözés
lehetőségét. Ezzel (is) kellene foglakozzon a politikum,
nem csak a hatalmi harcokkal. 

Robbanó 
pénzautomaták 

Ország – világ

Megjelent a Hivatalos Közlönyben
pénteken, így három napon belül
hatályba lép a parlamenti válasz-
tási törvényt módosító, tíz napja
elfogadott sürgősségi kormány-
rendelet, amelyet mind az ellen-
zéki Szociáldemokrata Párt
(PSD), mind a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ)
kifogásolt.

A sürgősségi rendelet egyebek közt
megduplázza a külföldön élő román ál-
lampolgárok parlamenti képviseletét, és
előírja, hogy a külföldi szavazókörök
három napig – a hazai választást 
megelőző két napon is – tartsanak
nyitva.

Az RMDSZ és a PSD főleg azt a ren-
delkezést vitatja, amely szerint a hazai
választók nemcsak az állandó vagy ide-
iglenes lakhelyük megyéjében, hanem
bármely választókerületben leadhatják
voksukat. A magyar érdekképviselet sze-
rint ez a választási rendszer burkolt mó-
dosítását jelenti, amit elfogadhatatlannak
tart.

A kormány szerint korábban a több-
szöri szavazás megakadályozása miatt
vezették be azt a megkötést, hogy min-
denki csak saját választókerületében ad-
hatja le voksát, ezt a problémát azonban
a négy éve beüzemelt, a szavazók sze-
mélyi adatait valós időben ellenőrző in-
formatikai rendszer kiküszöböli, így

nincs már ok a választójog korlátozá-
sára. Ludovic Orban jobbközép kormá-
nyától múlt héten vonta meg a bizalmat
a parlament, mivel a törvényhozás bal-
oldali többsége és az RMDSZ csak így
tudta megakadályozni, hogy a kabinet
módosítson egy másik – az önkormány-
zatokra vonatkozó – választási törvényt.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) kor-
mánya azonban – Klaus Iohannis állam-
fővel egyetértésben – előre hozott
parlamenti választást is akar rendezni a
júniusi önkormányzati választások idő-
szakában. Ezért közvetlenül megbukta-
tása előtt a parlamenti választási törvény
módosításáról sürgősségi rendeletet ho-
zott, amelynek pontos szövege most ke-
rült nyilvánosságra.

A kabinet indoklásában arra hivatko-
zott, hogy fel kellett számolni a parla-
ment esetleges feloszlatása körüli
joghézagot és ellentmondásokat. Ha
ugyanis az államfő feloszlatja a parla-
mentet, akkor sem a törvényhozói, sem
a – korlátozott ügyvivői jogosítványok-
kal működő – végrehajtói hatalom nem
tudja már a szükséges módosításokat
végrehajtani a választási törvényen.

Az alkotmány szerint a parlament fel-
oszlatása esetén 90 napon belül meg kell
választani az új törvényhozást. Másfelől,
a hatályos választási törvény szerint a
kormánynak legalább 90 nappal koráb-
ban ki kell tűznie a voksolás napját. A

mostani kormányrendelet 50 napos mi-
nimális terminust szab meg az előre ho-
zott választások kitűzésére, a voksolás
előkészítésének menetrendjében pedig
minden más (jelöltállításról, óvásokról,
azok elbírálásáról szóló) határidő meg-
feleződik.

Politikai elemzők szerint a választási
törvényt a hagyományosan jobboldali
érzelmű diaszpóra szavazatainak jobb
hasznosítása érdekében módosította a
román kormánypárt. A tavaly novemberi
elnökválasztás második fordulójában
csaknem egymillió szavazatot adtak le
külföldön, majdnem annyit, mint a két-
milliós Bukarestben, amelynek 13 sze-
nátora és 29 képviselője van a
kétkamarás román parlamentben.

Romániában a sürgősségi kormány-
rendeletek ellen csak az ombudsman
emelhet alkotmányossági óvást. A Ro-
mániában a nép ügyvédjének nevezett
alapjogi biztos már múlt héten kijelen-
tette: önmagában azt is alkotmányelle-
nesnek tartja, hogy a kormány egyetlen
ülésen 25 sürgősségi rendeletet fogadott
el, hiszen a román alaptörvény csak a
rendkívüli helyzetekben engedélyezi
számára, hogy átvegye a törvényhozás
hatáskörét. Renate Weber ombudsman
leszögezte: nem kétséges, hogy alkotmá-
nyossági óvást emel minden olyan 
sürgősségi rendelet ellen, amelynek el-
fogadása nem volt indokolt. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)
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A tények azt mutatják, hogy az
utolsó 10 év volt a legsikeresebb
az elmúlt 100 év magyar történel-
mében – jelentette ki Orbán Vik-
tor miniszterelnök vasárnap a
Várkert Bazárban tartott évérté-
kelőjében.

A kormányfő úgy fogalmazott: a ma-
gyar elszokott attól, hogy sikeres népként
tekintsen magára. Hobónak van igaza:
„oly sokáig voltunk lenn, hogy nem is
tudjuk, milyen fenn” – idézte.

Az elmúlt tíz év eredményeit kifejtve
Orbán Viktor hangsúlyozta: a külső és
belső egyensúly megtartása melletti fenn-
tartható növekedés egyetlen másik évti-
zedre sem volt jellemző az elmúlt 100 év
során. Mindez úgy, hogy európai mércé-
vel mérve a vagyoni egyenlőtlenségek
mérsékeltek maradtak, vagyis a növeke-

dés előnyei a társadalom széles rétegei-
hez is eljutottak – jegyezte meg.

A sérülékeny csoportokat, fiatalokat,
50 év felettieket, gyermeket vállaló
nőket, alacsonyan képzetteket sikerült
munkához juttatni. A bérek is megindul-
tak felfelé, a minimálbér és a garantált
bérminimum értéke megduplázódott,
2019-ben minden idők legtöbb beruházá-
sáról született döntés, és tavaly megdől-
tek az exportrekordok is. Utóbbival
kapcsolatban megjegyezte: lakosságszá-
mot tekintve a világ országai között Ma-
gyarország a 94. helyen áll, de exportban
a 34. Mindezt egy tízmilliós ország érte
el. Van-e nyilvánvalóbb bizonyítéka a te-
hetségnek és a szorgalomnak? – tette fel
a kérdést.

Arról is beszélt, hogy azok, akik a ma-
gyar pedagógusokat, az oktatást és szak-

képzést „gyepálják”, lehetnének mérték-
tartóbbak is. Azok a munkások, szakem-
berek, mérnökök ugyanis, akik Ma-
gyarországon a világ legmodernebb gyá-
rait működtetik, „mind a mi iskoláinkból
és egyetemeinkről kerültek ki” – hangoz-
tatta.

Az elmúlt 10 évben „megtanultuk azt
is, hogy Európa nem Brüsszelben van.
Európa mi vagyunk, és nem kell megfe-
lelnünk a megfáradt brüsszeli elitnek. (...)
Korábban azt hittük, Európa a mi jövőnk,
ma már tudjuk, hogy mi vagyunk Európa
jövője” – fogalmazott.

Összegzése szerint a Kárpát-medencé-
ből ma erő sugárzik. Ez az erő abból a
felismerésből fakad, hogy magyarnak
lenni jó, felemelő és ígéretes dolog. „A
mi nemzetünk tudja: Magyarország az
első” – mondta. (MTI)

Orbán Viktor: az utolsó 10 év volt a legsikeresebb 
az elmúlt 100 év magyar történelmében

Csökkenteni kellene a menedék-
kérők befogadásától elzárkózó
európai uniós (EU-) tagállamok
közösségi támogatását – mondta
vasárnap az 56. Müncheni Bizton-
ságpolitikai Konferencián (MSC)
Armin Laschet, a németországi
Észak-Rajna-Vesztfália tarto-
mány miniszterelnöke, akit a Ke-
reszténydemokrata Unió (CDU)
egyik lehetséges elnökjelöltje-
ként tartanak számon.

A politikus a konferencia egy panel-
beszélgetésén a jogállamiság elveinek
tisztelete és az EU-s támogatások kifi-
zetése összekapcsolásának ügyéről
szólva kiemelte: nem újdonság, hogy bi-
zonyos szabályok megsértéséért bünte-
tés jár a tagállamoknak, és ezt a
megoldást újabb területekre is ki kell
terjeszteni.

Ilyen terület a menekültüggyel kap-
csolatos tagállamok közötti szolidaritás
– tette hozzá. Kifejtette: a nem teljes
egyetértés mellett, hanem többségi dön-
téssel bevezetett menedékkérő-elosztási
mechanizmusról kiderült, hogy „nem
működik”, mert nem lehet ráerőszakolni
a többiekétől merőben eltérő hagyomá-
nyokkal rendelkező országokra.

Azonban a kérdést meg lehet közelí-
teni a szolidaritás felől is, és rá lehet
mutatni, hogy nem szabad magukra
hagyni a menekültügy terheit leginkább
viselő déli tagállamokat, köztük Görög-
országot. Így be lehetne vezetni, hogy a
menedékkérők befogadásától elzárkózó
tagállamoknak kevesebb közösségi tá-
mogatás jár, ami világossá tenné, hogy
„a szolidaritás kifizetődő” – mondta
Armin Laschet.

Vera Jourova, az európai értékekért és

átláthatóságért felelős európai uniós biz-
tos hangsúlyozta, hogy a jogállamiság
tiszteletét nemcsak a kohéziós támoga-
tások kifizetésénél kell vizsgálni, hanem
az EU-s költségvetés összes többi feje-
zeténél is.

Annalena Baerbock, a német ellen-
zéki Zöldek társelnöke egyebek mellett
kiemelte, hogy a jogállamiságot vala-
mennyi tagországban egyformán, azo-
nos mércével kell vizsgálni.

Andrej Plenković horvát és Ludovic
Orban román kormányfő egyaránt hang-
súlyozta, hogy a lehető legpontosabban
rögzíteni kell az ilyen vizsgálatok sza-
bályait és lehetséges következményeit.
A román miniszterelnök a többi között
arról is szólt, hogy nem létezik illi-
berális demokrácia, mert a demokrá-
cia vagy liberális, vagy nem demok-
rácia. (MTI)

Müncheni konferencia 
Csökkentenék a menedékkérők befogadásától 

elzárkózó tagállamok uniós támogatását 



Független jelöltként mérkőzik meg
a marosvásárhelyi polgármesteri
tisztségért a nyári önkormányzati
választásokon Soós Zoltán, akit
korábban a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ) jelölt
a tisztségre – jelentette be csütör-
tökön Péter Ferenc, az RMDSZ
Maros megyei szervezetének el-
nöke.

Amint a politikus az egyik közösségi
portálon közölte: szerdán az RMDSZ
Maros megyei Területi Állandó Tanácsa,
csütörtökön pedig az országos RMDSZ
Szövetségi Állandó Tanácsa is jóváhagyta
Soós Zoltán függetlenként történő indu-
lását.

„Azért döntöttünk így, mert az a cé-
lunk, hogy Soós Zoltán nyerjen, és ehhez
minél szélesebb körű támogatásra van
szükség a politikai erők, a civil szerveze-
tek és nem utolsósorban a szavazók részé-
ről” – közölte a politikus.

A Maros Megyei Múzeum igazgatói
tisztségét betöltő Soós Zoltán 2016-ban
az RMDSZ jelöltjeként vett részt a ma-
rosvásárhelyi polgármester-választáson,
és mintegy 6 százalékkal kapott kevesebb
szavazatot, mint a tisztséget független-
ként megnyerő Dorin Florea. Akkor Soós
előválasztáson nyerte el a magyar jelölti

tisztséget, amelyen az RMDSZ-szel
szemben kritikus magyar pártok és civil
szervezetek jelöltjei is megméret-
keztek.

Az RMDSZ szeptemberben bejelen-
tette: ismét Soós Zoltánt indítja a válasz-
tási versenyben, ezúttal azonban nem
szervezett előválasztást a jelölt kiválasz-
tására. A demokratikus belső megméret-
tetés elmulasztása miatt mind a szövetség
egyes képviselői, mind pedig a magyar
pártok képviselői élesen bírálták az
RMDSZ Maros megyei szervezetét. Ja-
nuár közepén Soós Zoltán bejelentette,
hogy függetlenként indulna. Ekkor a vá-
lasztásokra független polgármesterjelölt-
ként készülő Hermann Mark Christian is
bejelentette: visszalép Soós javára, ha
függetlenként indul, és az ő programjának
egyes pontjait is felvállalja.

Marosvásárhelyen mintegy 58 ezer fős
magyar közösség él, amely a 2011-es nép-
számláláson az összlakosság 43 százalé-
kát tette ki. A városban a magyarság az
1990-es etnikai konfliktus által gerjesztett
kivándorlási hullám nyomán került ki-
sebbségbe. A város élére 2000-ben került
először szabadon választott ro-
mán polgármester az azóta négyszer újra-
választott Dorin Florea személyé-
ben. (MTI)

Független polgármesterjelöltként
indul a választásokon Soós Zoltán A Maros Művészegyüttes tevékenységi

köre februárban is mozgalmas, ese-
ménydús. Előadásaikat több székely-
földi településre elviszik, ugyanakkor
marosvásárhelyi közönségüket is meg-
örvendeztetik különböző produkcióik-
kal.

Legújabb farsangi összeállításukat, a Télűző
– a téli ünnepkör szokásai című humoros elő-
adást először Búzásbesenyőn mutatták be feb-
ruár 9-én telt ház előtt, aztán február 14-én,
15-én és 16-án sorra Héderfája, Ádámos és Ma-
gyarkirályfalva közönsége tekinthette meg. E
hónap folyamán még kétszer lesz látható az
előadás: Kibéden február 22-én este 8 órától,
illetve Csíkfalván február 23-án este 7 órától. 

A Maros Művészegyüttes Valaki jár a fák he-
gyén… című, Kányádi Sándornak emléket ál-
lító előadását igazán ünnepi hangulatban
tekinthették meg a marosvásárhelyi nézők, hi-
szen az RMDSZ 30 – Mindig a magyarokért
karaván keretén belül, február 10-én, a köny-
ves-gyertyás tüntetés 30. évfordulója alkalmá-
ból tűzték műsorra az együttes székházában. A
költő rendkívüli szellemiségét megidéző elő-
adást február 21-én 19 órától a nyárádszeredai
hagyományos Bocskai Napokon is előadják.
Bocskai István bihari főurat 1605-ben itt vá-
lasztották erdélyi fejedelemmé a székelyek,
ezen aranybetűs történelmi eseményre pedig
immár huszonhetedik alkalommal emlékeznek
a kisvárosban.

Február 17-én, ma este 7 órától az együttes
székházában sor kerül egy, az Erdélyi Magyar

Közművelődési Egyesület Maros megyei szer-
vezetének Akiket fog a figura – farsangi szoká-
sok egykor és napjainkban című filmes, táncos
előadására és könyvbemutatójára, amelyre a
belépés díjtalan. A nézők Barabás László nép-
rajzkutató Farsangi szokások egykor és napja-
inkban című előadásán és könyveinek
bemutatóján vehetnek részt, és a Maros Mű-
vészegyüttes táncait tekinthetik meg, a Marx
József fotóklub tematikus tárlata pedig, amely
az előcsarnokban lesz látható, tovább színesíti
az eseményt.

A Tamási Áron tollából származó – a Spect-
rum Színházzal közösen megalkotott és színre
vitt – Tündöklő Jeromos című táncszínházi elő-
adást február folyamán kétszer láthatják az ér-
deklődők: elsőként Csomafalván február 18-án
19 órától, aztán Gyergyóremetén február 25-én
19 órától. E nagy népszerűségnek örvendő elő-
adás sajátos erdélyi hangvételben jeleníti meg
Tamási szellemiségét, s komoly, ám finom hu-
morral kibontott témája minden korosztály szá-
mára élvezhető élményt nyújt. 

A Maros Művészegyüttes január folyamán
három telt házas Szép Palkó előadással örven-
deztette meg a szovátai gyermekközönséget,
februárban pedig még több kis – vagy akár
nagy – nézőhöz jut majd el a mesejáték. Feb-
ruár 19-én Csomafalván kétszer, 10 és 12 órától
is megelevenedik a színpadon a szegény pa-
rasztlegény rokonszenves története. Ezt köve-
tően február 29-én 17 órától Balázsfalván
tekintheti meg az előadást a nagyérdemű. (Ba-
rabási Attila-Csaba igazgató)

Február a Maros Művészegyüttesnél

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
panaszai alapján három ügyben is 
elmarasztalta az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács (ODT)
Radu Banciu műsorvezetőt. A magyar-
ellenes hangvételű, a helyi közösség
és a magyar politikum ellen uszító
műsorokat tavaly február és április
között sugározta a B1 televízió – ol-
vasható a Mikó Imre Jogvédelmi Szol-
gálat sajtóirodája által kiadott
közleményben. 

Banciu a február 5-i adásban kiemeli, hogy
Kelemen Hunor mindegy, hogy mit mond,
mit cselekszik, egyetlen valós célja van, a
román nyelv teljes eltüntetése a magyarok
által többségben lakott régiókban. Hosszasan
ecseteli, hogy a régió románsága nap mint nap
akadályokba ütközik, ha a magyarok által la-
kott területeken anyanyelvén akar beszélni. A
műsorvezető hamis állításokkal kritizálja az
Országos Audiovizuális Tanácsot, az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanácsot (ODT),
az RMDSZ-t, valamint annak politikusait. Az
ODT megállapította a diszkrimináció tényét,
és 5.000 lejre bírságolta a műsorvezetőt.

A másik adásban, február 24-én a műsor-
vezető kizárólag az RMDSZ-t tette felelőssé
amiatt, hogy Romániában rosszul mennek a
dolgok, és az ellenzéket kritizálja, hogy nem
lép semmit, miközben az RMDSZ eltulajdo-
nítja Erdély egy részét. Azzal vádolta a szö-
vetséget, hogy a magyar zászlót teszi
hivatalos lobogójává, a magyar himnuszt hi-
vatalos párthimnusszá, s így korlátlanul hasz-
nálhatja majd a magyar szimbólumokat
bárhol Romániában, ez pedig alkotmányelle-
nes. Ismét felelősségre vonta az Országos Au-
diovizuális Tanácsot, az Országos
Diszkriminációellenes Tanácsot, mert elhall-
gattatják azokat, akik felszólalnak a magyar-
ság túlkapásai ellen, s nyomatékosította, hogy
végül nem a nagykereskedők, a multinacio-
nális cégek lopják el az országot, hanem egy
etnikai párt. Lázítóan nyilatkozott Székely-
földről, s valótlanul azt állította, hogy már
nincs sok hátra, míg a régió falat húz maga
köré, határokat állít, s többé senki nem léphet
be oda, és aki románul beszél, azokat bör-
tönbe fogják zárni. Végül a ’48-as magyar
szabadságharcosokat  miniforradalmároknak
nevezte, ezzel is megalázva a magyarokat. Az
ODT a diszkrimináció megállapítása 
után újabb 5.000 lejre bírságolta a műsorve-
zetőt.

A harmadik adás április 7-én volt látható a

B1 televízióban. Akkor Banciu minősíthetet-
len hangvétellel kommentálta Kelemen
Hunor ukrajnai kitiltását. A műsorvezető va-
lótlan kijelentéseket tett az RMDSZ elnö-
kére, illetve kollektíven megbélyegezte az
erdélyi magyarságot is, folyamatosan uszítva
a többségi nemzet tagjait. Azt állította, hogy
a magyarok mindig hangos botrányokat kel-
tenek, és minden magyar lelkében ott van a
románok elleni gyűlölet. A műsorban elhang-
zottakért, akárcsak az előző kettő esetében,
5.000 lejre bírságolta Banciut az Országos
Diszkriminációellenes Tanács.

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, a
fent nevezett adásokat az Országos Audiovi-
zuális Tanács is megbírságolta tavaly, össze-
sen 25.000 lej értékben. 

„Üdvözlöm az Országos Diszkrimináció-
ellenes Tanács döntését, hiszen a tavaly már
a csatorna is megkapta az adásban elhangzot-
tak miatt a bírságot az ügyben eljáró illetékes
szervtől, most ideje volt, hogy a műsorvezető
is feleljen kijelentéseiért. Nem engedhetjük
meg, hogy a magyarokról bárki is sértő, becs-
mérlő és félelmet keltő kijelentéseket tegyen.
Mi abban hiszünk, hogy mindenkinek joga
van a szülőföldjén a diszkriminációmentes
élethez, és az anyanyelv teljes körű használa-
tához. Remélem, hogy az ügyben a két ható-
ság által kiszabott mintegy 8.300 eurós bírság
is hatással lesz arra, hogy a gyűlöletbeszéd
visszaszoruljon Romániában” – mondta
Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szol-
gálat igazgatója. (mózes)

15 ezer lejre bírságolta az ODT Radu Banciu 
műsorvezetőt

Mindenért az RMDSZ a hibása sámsondi télűző népszokásokkal ismertet-
ték meg a gyermekeket, ezúttal az állatos
alakoskodás hagyománya került előtérbe.
Ugyanakkor a farsangi eszem-iszomot jel-
képező Konc király és a böjti időszakot
szimbolizáló Cibere vajda hamvazószerdára
virradó küzdelméről is most meséltek elő-
ször az aprónépnek.

– Egy viszonylag szűk célcsoportnak, a
kisiskolás korosztálynak terveztük ezeket a
foglalkozásokat, de mindig jönnek kisebb-
nagyobb testvérek is, és mi ennek nagyon
örülünk. A visszajáró gyermekek bátrabban
kapcsolódnak be a programba, és így az
újonnan érkezők is felszabadulnak. Egy
nemzedék már kinőtt a kezünk alól –  tette
hozzá Virginás Emese, majd azt is megje-
gyezte, hogy az „esztendőkerekező” gyer-
mekeket rendszerint táncházba és más,
hagyományőrző rendezvényekre is elviszik
a szülők, számukra ugyanis fontos, hogy
csemetéik a népi kincsek értőivé, értékelőivé
váljanak. Erről mesélt a program megkezdő-
dése előtt egy háromgyermekes édesanya is.
Tízéves nagylánya, Sára és nyolcéves Matyi
fia mellett a legkisebb testvér, a hároméves
Koppány is a családdal tartott. Míg az apró-
ság tágra nyílt szemmel vette számba a far-
sangi muzsikáról gondoskodó Üver zenekar
hangszereit, Matyi elárulta, hogy az eddigi
foglalkozások közül az őszi tetszett neki a
leginkább, főként az ízletes, kókuszresze-
lékbe „hentergetett” sütőtök golyócskák
miatt.
A szégyenlős kecske megbátorítása

Az együttlét első perceiben Virginás
Emese az évszakra, hónapra, téli teendőkre
vonatkozó kérdésekkel segített a gyermek-

népnek behatárolni a farsangi időt, majd
arról mesélt, hogy régen falun a fonóházban
gyűltek ilyenkor össze az asszonyok, munka
közben igaz történetekkel és tündérmesékkel
szórakoztatták egymást, és viccelni is volt
kedvük, így gyakran megtréfálták a férfia-
kat. Az egykori fonóvilág hangulatát Erdei
Beáta ízes, népi nyelven szóló mesemondó
a szegény ember és a varjúkirály történeté-
vel teremtette meg. Ezután ,,váratlan” ven-
dég, a menyasszonyt kereső, fakecskés
,,legény” kért bebocsátást, akiben a Gézen-
gúz gyermektáncházak résztvevői könnyen
Moldován Emesére, a táncos foglalkozások
irányítójára ismerhettek. Emese színes se-
lyemanyag alatt rejtőző, szégyenlős jószág-
gal érkezett, akit a gyermekek feladata volt
kérdésekkel megbátorítani, és rávenni arra,
hogy először „igen”-t vagy „nem”-et mek-
kentő száját, majd teljes valóját megmu-
tassa. Ezután jött el a beöltözés ideje, amikor
a lányok nemezbajuszt, a fiúk kendőt öltöt-
tek, majd a Kecske ment a kiskertbe népi
gyermekjátékkal tovább fokozódott, a med-
vés, nyulas játékkal pedig tetőfokára hágott
a hangulat. 

A fergeteges mókát a kézművesasztalok-
nál pihenhette ki az aprónép. Kenderkócból
szakáll, fából csutora készült, kukoricacsu-
héval, csuszával, búzaszemmel, napraforgó-
maggal, rafiaszállal, tolluval álarcok
ékesedtek, a körmöcskézés, azaz zsinórkötés
technikájával fonalhernyók születtek. A mu-
latság az Esztendő kereke rendezvények ko-
matáljával, farsangi fánk falatozásával
zárult. Virginás Emesétől megtudtuk, hogy
legközelebb húsvét táján várják majd a nép-
rajzi múzeum kis vendégeit megpörgetni az
időkereket.  

Mint egykor a fonóban

Benkő Erika Fotó: RMDSZ

(Folytatás az 1. oldalról)
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A tanügyi rendszer felnőtt sze-
replői, a szülők és pedagógu-
sok közötti kapcsolat javítása
érdekében indult párbeszédso-
rozat a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum igazgatóinak kezde-
ményezésére. Az első találko-
zót Az erdélyi magyar iskola
működési rendszere – nehézségek,
kihívások címmel január 30-án
tartották a Studium Prospero
Kulturális Központ Forradalom
utcai székhelyén. 

A Csiszér Zsuzsa iskolapszicholó-
gus vezette rendezvényen Mátéfi Ist-
ván igazgató, Hajdú Zoltán
igazgatóhelyettes, Incze Gáspár diák-
képviselő, az iskola pedagógusainak
többsége, szülők és néhány diák vett
részt. 

– Beszéljünk egymással, ne egy-
másról! – hangsúlyozta Hajdú Zoltán
igazgatóhelyettes, értékelve a kollé-
gák népes részvételét, ami lehetővé
tette volna a problémák közvetlen
megvitatását, ha a szülők nagyobb
számban válaszoltak volna a meghí-
vásra.  
Feladatok és felelősségek 
az iskolavezetésben

A továbbiakban a két igazgató az
iskolák működésének törvényes fel-
tételeiről és a felelősségek megoszlá-
sáról számolt be. A szakminisztérium
és a tanfelügyelőség alárendeltségé-
ben levő Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum döntéshozó szerve a
vezetőtanács. A 13 tagú testületben
az igazgatókkal együtt az iskola hat
tanára, a helyi tanács három képvise-
lője, két szülő, a polgármester és a di-
ákok egy-egy képviselője vesz részt
szavazati joggal. A vezetőtanács na-
pirendre tűzi és megbeszéli a tenni-
valókat, figyelembe veszi a
pedagógusok, szülők, diákok stb.
írásban megfogalmazott javaslatait,
és a havi rendszerességgel tartott ülé-
seken határozatokat hoz. Az igazga-
tók feladata gyakorlatba ültetni a
vezetőtanács határozatait, amelyek
az iskola honlapján követhetők.
Ennek ismeretében érdemes megbe-
szélni, hogy ami nem működik, azon
ki, mikor és hogyan változtathat. 

Bár az épület tulajdonosa az Erdé-
lyi Református Egyházkerület, az is-
kola számláit – a tanítás
körülményeiért felelős fenntartó sze-
repében – a polgármesteri hivatal fi-
zeti, azonban az egyház és a hivatal
között jelenleg nincsen érvényes
szerződés. A számlák törlesztésének
eleget tesz a hivatal, de azonkívül
hiába fordulnak egyéb támogatásért,
még a sikeres pályázatokra sem utal-
ták át a megnyert összegeket. A ké-
nyes kérdést jelentő tanteremhiányt
illetően az egyháznak nincsenek kö-
telezettségei az iskolával szemben, a
fenntartónak kellene megoldást talál-
nia arra, hogy valamennyi osztálynak
tantermet biztosítson. Az utóbbi két
évben ezt a problémát személyes
kapcsolatok révén a hivatal utólagos
jóváhagyásával rendezték – számolt
be Hajdú Zoltán.

A Bolyai középiskola több mint
ezer diákját képviselő 12. osztályos
Incze Gáspár elmondta, hogy a több-
ség véleményét kell közvetítenie a
vezetőtanácsnak még akkor is, ha ez
időnként nem egyezik a saját véle-
ményével. Segítséget a diákszövet-
ségtől kap, amely összegyűjti a
véleményeket. 
A beiskolázási terv útja 

A beiskolázási terv az előző év no-
vemberében indul, hosszas folyamat.
Mátéfi István ismertette, hogy a Bo-
lyai a következő tanévben is hét kö-
zépiskolai osztályt szándékszik
indítani, amelyből ötöt reál, kettőt
társadalomtudományok szakon, és
egy kivételével  az összest  emelt óra-
számú nyelvoktatással. Kétévente
változtatják az informatika- és termé-
szettudomány szakos osztályok szá-
mát, ugyanis a végzettek közül az

informatikával kapcsolatos szakok
mellett sokan választják az orvosi
egyetemet is. A középiskolai osztá-
lyokon kívül működik az általános is-
kolai (az 5-8.) és az alsó tagozatos
oktatás az előkészítő osztállyal kez-
dődően. Az iskolában megfogalma-
zott beiskolázási tervezetet december
végéig kellett a tanfelügyelőségnek
továbbítani, majd bekerült az iskola-
hálózatba, és végül a minisztérium-
ban hozzák meg a végső jóváhagyást
a javasolt osztályokról. A meghirde-
tett helyek betöltése nem okoz gon-
dot a Bolyai líceumban, mivel évről
évre túljelentkezés van. Több osz-
tályt mégsem indíthatnak, egyrészt
teremhiány miatt, másrészt tekintettel
kell legyenek arra, hogy a megyei
szinten jóváhagyott 57-58 magyar
tannyelvű kilencedik osztályt egyre
nehezebb betölteni. 

A megüresedett állásokra a meg-
határozatlan időre szóló bolyais ta-
nári státust versenyvizsgával lehet
elnyerni, amelyet a tanfelügyelőség
szervez, és az elért jegyek függvé-
nyében választanak a sikeresen vizs-
gázók. Az egy évre szóló
helyettesítői állásokra szintén a tan-
felügyelőség nevezi ki a pedagógu-
sokat. Azt, hogy melyik tanár melyik
osztályban fog tanítani, a szeptember
elsejei kezdés után a katedrákon
belül a pedagógusok döntik el. Az
igazgatóság kérése az, hogy legyen
egy körfogás, és egy-egy tanár sorra
mindenik típusú osztályban tanítson,
ahol a szakjának megfelelő órák van-
nak – hangsúlyozta a helyettes igaz-
gató. 
Kötelező és választható tantárgyak

A kerettanterv osztályokra, sza-
kokra lebontva írja elő, hogy melyik
tantárgyat hány órában kell oktatni, a
tanterv pedig, hogy az adott tantárgy-
ból milyen témákat, fejezeteket kell
tanítani, és megadja a hozzávetőleges
óraszámot is. A tantervet úgy állítják
össze, hogy a tanórák 75 százalékát
az új ismeretek közlésére, 25 száza-
lékot elmélyítésre, számonkérésre,
értékelésre kell fordítani. A tananya-
got nagyon alaposan meg kell taní-
tani ahhoz, hogy sikeresen
szerepeljenek a képességvizsgán és
az érettségin a diákok, valamint az
alsó tagozat páros osztályaiban vég-
zett felmérésen.

A kerettanterv a kötelező tantár-
gyak mellett választható tantárgyak
oktatását is lehetővé teszi, ezekből
legkevesebb három, legtöbb hét
lehet. Mivel a Bolyai líceum legtöbb
osztályában intenzív nyelvoktatás fo-
lyik, az osztályok többségében az
emelt óraszámot a választható tantár-
gyak számára fenntartott keretből pó-
tolják. Mivel az anyanyelvükön
tanuló 5–8. osztályos gyermekeknek
csak egy idegen nyelvet ír elő a ke-
rettanterv, hogy ne kerüljenek hát-
rányba a líceumban, a szülők
kérésére három éve a második idegen
nyelv szerepel választható tantárgy-
ként – hangzott el többek között az
igazgatók tájékoztatójában. 
Nagykorúak vagy diákok?

Diákképviselőként a leggyakrab-
ban a diákstatútummal kapcsolatosan
keresik meg, ugyanis iskolatársai na-
gyon jól tudják, hogy a diákok jogál-

lásáról szóló miniszteri rendelet fe-
lülírja az iskola belső rendszabályza-
tát – vette át a szót Incze Gáspár.
Ugyanakkor a rendelet tele van el-
lentmondásokkal, megtiltja például,
hogy tanítás ideje alatt a diákok el-
hagyják az iskolát, kivéve azt, aki
nagykorú. A végzős osztályokban
sokan vannak, és úgy érzik, hogy
rájuk a tiltás nem vonatkozik. De mit
tehet a tanintézmény, amikor ugyan-
abban a szabályban az áll, hogy taní-
tás idején a diákokért az iskola felel?
Végül az a kompromisszumos meg-
oldás született, hogy nagyszünetben
elhagyhatják az iskolát, amit sokan ki
is használnak, és nem csak a 18 év
fölöttiek, mert a diákok ennek is
megtalálják a módját. De vajon a
szülők egyetértenek-e ezzel? Köny-
nyebben betartható viszont egy
másik előírás, amely ellen gyakran
panaszt tesznek: az érdemjegy nyil-
vántartásba vétele előtt közölni kell a
jegyet a diákkal, hogy ne a szülők ér-
tesüljenek hamarabb az elektronikus
naplón keresztül.

A legfontosabb tudnivalók közlése
után a szülők kérdezhettek. 
Eredményhajhászás 
és érzelmi intelligencia

– Azonkívül, hogy a Bolyai nagyon
jó eredményeket ér el, a nagy ered-
ményhajhászás nem okozhat-e bepó-
tolhatatlan problémákat az EQ, az
érzelmi intelligencia, az érzelmi, szo-
ciális nevelés terén? – tette fel a kér-
dést Horváth Géza, két alsó
tagozatos gyermek édesapja.

A kérdésre Mátéfi István válaszolt:
az iskolában nem csak kimondottan
az oktatás a fő cél. Az osztály- és is-
kolaszintű rendezvények nagymér-
tékben hozzájárulnak a
közösségépítéshez. Ezen a téren ke-
mény munka folyik, és ebből a szem-
pontból is élen járnak –
hangsúlyozta. 

Csiszér Zsuzsa szerint vitatott
téma, hogy a versengés, a teljesít-
ményorientáció mennyire tesz jót az
együttműködésnek, vagy mennyire
megy annak a rovására, és hogyan
lehet ezeket párhuzamosan fejlesz-
teni, milyen korban kell versenyez-
tetni vagy együttműködésre nevelni
a gyermekeket. Majd megjegyezte,
hogy a kimondottan érzelmi intelli-
genciát fejlesztő Boldog iskola
programban részt vesz a Bolyai, és
ez valamennyi félre jó hatással van.
Minden tanár a maga eszköztárával
azt teszi, ami lehetséges, de nem jó
az, hogy az előírás szerint egy-egy 
tanórán 75 százalékban új informá-
ciót kell közölni, ugyanis a megma-
radó 25 százaléknyi idő kevés az
érzelmi intelligencia fejlesztésére is.
Hacsak nem tekintik annak, hogy a
diák megtanul kitartó lenni, erőfeszí-
tést kifejteni. 
Miért „uncsi” a tanóra? 

– Miért van az, hogy ötödik osz-
tálytól felfele a diákok unatkozni kez-
denek a tanórák legtöbbjén, néhány
tantárgyat kivéve? – kérdezte Szász
László, hozzátéve, hogy értesülései
szerint egy általános hangulatról van
szó… Nem azt kérem, hogy a diák
maximálisan figyeljen, csak azt,
hogy szívesen menjen be és vegyen
részt az órán – húzta alá a mondotta-
kat. 

– Bár vannak tanárok, akiknek a
módszerét szimpatikusabbnak érzi,
nem feltétlenül annak a számlájára
írná az unatkozást, hogy ki és hogyan
tartja az órát – vette át a szót szemé-
lyes véleményét kifejtve Incze Gás-
pár diákképviselő, majd hozzátette:
abban, hogy a mai fiatalok unatkoz-
nak a tanórán, nagy szerepet játszik,
hogy megváltozott, felgyorsult az
életük. Kezükben van a mobiltelefon,
amelyen egyszerre több személlyel is
beszélnek, kapják az értesítéseket, s
közben figyelnek arra is, ami körü-
löttük történik – a sok egyszerre vég-
zett tevékenység után nehezükre esik
az órán egy dologra összpontosítani.
Nagyon fontos, hogy a tanár olyan
módszerekkel tanítson, amelyekkel
le tudja kötni a diákok figyelmét, bár
ez a mai körülmények között nagyon
nehéz – ismerte el. 

– Minden diáknak kialakulnak a
kedvenc tanárai, és soha nem fogja
kedvelni az összest. Ezenkívül az is
számít, hogy a tananyag mennyire
talál az adott életkorhoz. Hogy ezt
hogyan varázsolja élvezetessé a
tanár, az a felkészültségétől is függ.
A pedagógusképzés sajnos nem iga-
zodik eléggé a mai diákok igényei-
hez. Ugyanakkor meggyőződésem,
hogy minden tanár megteszi azt,
amire lehetősége van, és a diáktól is
elvárható lenne, hogy önkontrollt és
önfegyelmet tanúsítson akkor is, ha
egy adott órán unatkozik – fogalma-
zott az iskolapszichológus. 

– Nem követelhetjük azt, hogy
amikor a gyermeknek hat-hét órája
van, maximális figyelemmel kövesse
valamennyit. Ráadásul, ha jók az
eredményei, kell egy kicsit unatkoz-
nia is. Ha figyelembe vesszük az is-
kolában töltött időt, és azt, hogy
két-három órát tanulnak otthon is, ki-
derül, hogy többet dolgoznak sok fel-
nőttnél – vetette közbe az igazgató.
Ez egy olyan probléma, ami felmérést
igényelne: hány diák hány percet
unatkozott – jegyezte meg, amit a
szülő hasznosnak ítélt meg. 
Tanteremhiány 
és megoldási lehetőségek 

Magos Szilárd, egy előkészítő és
egy második osztályos gyermek
édesapja a rendelkezésre álló osztály-
termek számáról érdeklődött, to-
vábbá arról, hogy ha felújítják a
főépületet, összesen hány terem lesz.
Azt is felvetette, hogy a 7-es számú
iskolához tartozó épületet, amelybe
az alsó tagozatos osztályok egy része
jár, nem vehetné-e át a Bolyai? Véle-
ménye szerint fontos lenne, hogy egy
vagy legtöbb két helyen működjön az
iskola, ami megkönnyítené a szülők
dolgát, akik két épületbe kell vigyék
reggelente a gyermekeket.

– Ha a főépület tervezett felújítása
befejeződik, akkor is szűkös lesz a
hely – jelentette ki Mátéfi István
igazgató. A munkálatok feltehetően
három évig is elhúzódhatnak, számí-
tásba véve, hogy a régi épületben a
megígért határidőt másfél évvel túl-
haladták a kivitelezők. Jelenleg óriási
gondot jelent, hogy két párhuzamos
első és két második osztály működik
a Bolyaiban. Jövőben pedig nyolc
végzős (12.) osztály lesz a korábbi
hét helyett, ezért három teremmel
többre van szükség. Ha a főépület
megújul, az alagsorban levő termeket
továbbra is használni kell. Arról nem
is beszélve, hogy a hatékonyabb, ér-
dekesebb órák érdekében fel  kellene
szabadítani a különböző szakterme-
ket, amire a felújítás óta nincsen lehe-
tőség – jegyezte meg Hajdú Zoltán.  

Kezdetben abban egyeztek meg a
püspökséggel, hogy mindkét iskola
alsó tagozatos osztályai a Makariás-
házban fognak tanulni, amelyet átala-
kítanak, de ez sajnos nem valósult
meg, mivel a szomszédok nem
egyeztek bele. Ami a 7-es iskolához
tartozó épületet jelenti, abban jövő-
ben végez az utolsó osztály, és tisz-
teletben kell tartani az ott dolgozó
pedagógust, aki nem akar elköltözni.
Másrészt a 7-es iskola főépületébe te-
lepített bolyais kisdiákok jobb körül-
mények között vannak, ezért a szülők
sem szeretnék, ha a másik épületbe
költöztetnék őket. 

Amikor kiderült, hogy a Makariás-

ház nem egy könnyen és gyorsan jár-
ható út, ráadásul az iskola felújításá-
hoz szükséges engedélyre hat évet
kellett várnia a püspökségnek, a ve-
zetőség három megoldást vetett fel.
Ezekkel egyetért a tulajdonos, és haj-
landó biztosítani az anyagi fedezetet
is. A jóváhagyás érdekében viszont
szükség van az illetékes hatóságok
támogatására, de a szülők által kez-
deményezett decemberi ülésre hiába
várták az egyház és a helyhatóság
képviselőit. Kikeli Szabolcs, a szülői
bizottság elnöke hozzátette, hogy az
egyházzal való kapcsolatot csiszolni
kell, továbbá, hogy az iskola erőfe-
szítéseit tükrözi a püspökséggel aláírt
együttműködési szerződés.
Égbe nyúló házi feladatok?

Szülők egy csoportjától érkezett
szerkesztőségünkbe a panasz, hogy
túl sok a házi feladat az 5-8. osztá-
lyokban, ezért a diákok késő estig
kell tanuljanak. Nem lehetne az isko-
lában szentelni több időt az ismeretek
begyakorlására? – kérdeztem a pa-
naszosok nevében. 

Meggyőződése, hogy gyakorlat
által lehet elsajátítani a jártasságot,
másképpen nem lehet eredményt el-
érni – mutatott rá Mátéfi István igaz-
gató. Van olyan diák, akinek nem
lehet elég házi feladatot adni, mert
gyorsan dolgozik, és van, akinek a
kevés is sok. Az is előfordul, hogy a
jóérzésű, maximalista diákok meg
akarják oldani a nem kötelező felada-
tokat is, amiért jó pont jár, és megtör-
ténik, hogy valóban este későig
dolgoznak, ami nagyon fárasztó. Ha
különleges esetekről, égbe nyúló házi
feladatokról van szó, jelezni kell az
osztályfőnöknek. 

– Én világéletemben házifeladat-
ellenes voltam – hangzott el diák-
szemszögből, ahogy az is, hogy az
elsődleges cél a gyakorlás kellene le-
gyen, hiszen azzal lesz teljes a tudás.
Ideális eset az lenne, hogy az új lecke
ismertetését követően a tanár a diákra
bízza, hogy az ajánlott feladatok
közül hányat old meg saját érdeké-
ben. Kérdés, hogy van-e benne elég
felelősségtudat, ugyanis, ha nem gya-
korol, annak következményeit a saját
teljesítményében tapasztalja meg.
Szétszórtabb felmérés

Végül egy 12.-es diák édesanyja
kérte, hogy ne a félév végi dolgozat-
írások idején írassák a felmérőket, és
feleltessék a tantárgyak többségéből
a diákokat, egyszóval, hogy a felmé-
rés jobban szétszórva, arányosabban
oszoljon el a tanítási folyamat során.
A diákvélemény szerint ez az időszak
felér egy „miniszesszióval”, de figye-
lembe kell venni azt is, hogy sokszor
a diákok kérik a felmérők elhalasztá-
sát, holott a saját tapasztalat szerint,
amit kezdetben nem tanult meg, azt
valószínűleg később sem fogja. 

Az aligazgató beszélt a jegyadási
kalendáriumról, amit decemberben
az utóbbi 15 év legrövidebb sze-
mesztere során nehéz volt betartani.
Elismerte továbbá, hogy valóban van
egy időszak, amikor a tanárok is lát-
ják, hogy a számonkérés szempont-
jából a diákok meg vannak
nyomorítva, ezt a jövőben megpró-
bálják elkerülni. A dolgozatok idő-
pontja egyébként szerepel az
osztálynaplóban, és a felmérőket
ehhez lehet igazítani, a feleltetés
szempontjából viszont lehetetlen
egyeztetni, hogy kit mikor és miből
feleltessenek.

Abban a reményben, hogy a kom-
munikációt sikerül tovább javítani,  a
résztvevők leírhatták egy papírda-
rabra a kérdésüket, ha nem akarták
nyilvánosan feltenni. 

– Nagyon hasznos beszélgetés volt 
– vont mérleget a rendezvényről

Mátéfi István igazgató. Fontos el-
mondani a szülőknek, hogy az okta-
tási intézmények hogyan működnek,
mi az igazgató feladatköre, ki vezeti
az iskolát, és elhangzottak olyan kér-
dések, amelyek a tanárkollégákat is
illetik, akik közül sokan jelen voltak.
A szülők közül pedig azok jöttek el,
akik valóban képviselik az osztály-
közösségeket. Úgy érzem, hogy az
eredményes kapcsolattartás érdeké-
ben folytatni kell a párbeszédet –
összegzett az intézményvezető. 

Nehézségek és kihívások oktatás- és iskolaügyben
Párbeszéd pedagógusok és szülők között 

Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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A farsangi hat hét ideje
A népi színjátszás, különösen a

maszkos játékok legfontosabb nap-
tári időszaka Marosszéken a farsang
volt. Álruhát, álarcot ölteni, abban
valahol megjelenni, netán komédi-
ázni, figurázni az élő hagyomány
szerint, néhány ritka esettől elte-
kintve, csak a farsang idején illett,
volt szabad. Azért fontos ezt hang-
súlyozni, mert a szomszédos udvar-
helyszéki és gyergyói falvakban, a
keleti katolikus székelységben a
maszkos alakoskodás nem ennyire
farsangi kötöttségű. Más magyar
néprajzi tájakon is változatos alkal-

makkor gyakorolhatták a maszkos
játékokat. A farsangi idő – vízke-
reszttől hamvazószerdáig – viszont
Marosszéken jóval telítettebb, játé-
kokban gazdagabb, mint az említett
vidékeken, ahol főleg a farsang
utolsó napjai jelentették a maszkos
alakoskodás alkalmait. A farsangi
időt, ünnepkört fársángi hat hétként
tartották nyilván a népi kultúrában.
Ebben végig felszabadult élet- és
világszemlélet érvényesült, és ez
táplálta a maszkos alakoskodást is.
A farsangi hat hét kiemelkedő játék-
színhelye, játéktere a fonó volt. A
fonók vagy guzsalyosok, kórusok,
fonóseregek már az őszi betakarítás
után, novemberben megkezdődtek,
karácsonykor szünetet tartottak,
vízkereszt után újból elkezdődött a
fonóidény. A hat hétben a fonót
minden este (szombat és vasárnap
kivételével, e két napon nem tartot-
tak fonót) felkereshette egy vagy
több farsangoló társaság. A maros-
széki falvakban így a farsangi fo-
nókban élte életét a maszkos
alakoskodás a teljes farsangi perió-
dusban. A fonókhoz kapcsolódó
megnyilvánulási formája a bekérez-
tető típusú szobai játékok előadása,
a „fonószínház” sokféle változata.

A fonókhoz hasonló, de kisebb ha-
tósugarú és jelentőségű munkaalka-
lom volt a tollutépő kalála
(tollfosztó). Ezt is rendszeresen
meglátogatták a maszkurák. A két
tipikusan téli társas összejövetelen
kívül házról házra is járhattak utca-
beliekhez, rokonokhoz, ismerősök-
höz. 
A fonószínház évada  

A marosszéki farsangi fonószín-
házban változatos „színi évad” zaj-
lott. Egy-egy nagyobb faluban
négy-öt, a kisebb településeken leg-
alább egy-két fonószínház műkö-
dött. Az is rendkívül változatos,
hogy ebben a színi évadban össze-
sen vagy külön-külön hány és mi-

lyen előadást tartottak. A heti egy
vagy egy-két előadástól napi négy-
öt előadásig terjedhetett a skála. Ezt
egyebek mellett az illető közösség
értékrendjében a munkára és a já-
tékra, szórakozásra fordítható idő
szabályozta. A fonó elsősorban
közös női munkaalkalom volt, ide-
jét, rendjét a fonás, kötés, varrás, a
fizikai ülőmunka szabta meg, ezt
oldották játékkal, jókedvvel, ének-
kel, tánccal, színházasdival. Jól jel-
lemzi ezt a pótolásos esték és a
duplázás megnevezés a nem mun-
kára fordított alkalmakra. Az első
azt jelentette, hogy aznap este nem
fontak, dolgoztak, hanem összepó-
tolták, kinek mije volt, közösen
ettek, ittak, pihentek és játszottak,
férfiak nélkül. A duplázás pedig azt,
hogy a fonóbeli „előadást” illett vi-
szonozni a másik fonóban, és leg-
többször meg is tették. Színházi
nyelven azt mondhatnók, hogy
éltek a „vendégjáték” gyakorlatá-
val. Rendszerint előadásra került
sor a fonó- és farsangzáró napon is
fonóvégzéskor vagy fonó bütüzőn.

A játékosokat, a résztvevőket, a
„színjátszó társulatokat” figye-
lembe véve a hat hét fonószínházá-
ban beszélhetünk „férfiszínházról”

(állatmaszkos játékok), „legény-
színházról” (betyárok, huszárok),
„vegyes társaságról”, férfiak, legé-
nyek, asszonyok, ritkán leányok
közös előadásáról, ilyenek a leg-
népszerűbb lakodalmas-esketéses,
halottas vagy cigányos játékok és
más zsáneralakok. És nem utolsó-
sorban említhetjük külön az „asz-
szonyszínházat”, ebben minden
szerepre a fonók asszony- és leány-
népe vagy a közösség kiemelkedő
tehetségű asszonyai vállalkoztak. A
fonószínház dramatikus játékaiban
tehát differenciált a nembeli és kor-
osztálybeli megoszlás. Rendszerint
nemi szerepcserével öltöztek masz-
kos alaknak. Leginkább a szép sze-
repek és a zsánerfigurák meg-
jelenítésére vállalkoztak asszonyok,
leányok, és szívesen vettek részt
énekes-táncos szereplőként is. A
csúf szerepköröket házasemberek és
legények tölthették be, meglett fér-
fiaké maradt a bekérő, hordozó sze-
repe is. Az elmúlt évtizedekben a
hat hét álarcos szobai játékaiban, a
fonószínházban az asszonyok, lá-
nyok, leánygyermekek lettek a „fő-
szereplők”, és néhány farsangvégi
szokásjátékban, például az alsósó-
falvi és a csíkszentdomokosi far-
sangtemetésben is átvették a férfiak
egykori szerepkörét.
Pillanatképek 
az asszonyszínházból
Anyárádgálfalvinásznépe
D. Gizella nénit faggattam fiatal-

asszony korabeli „ámbiciójáról”,
ahogy maga nevezte.

– Jöttek, hogy menjek fársán-
golni. S én mentem, de az uram
nem akart engedni.

– Minek öltözött Gizella néni? És
hogy hívták azt a játékot?

– Felöltöztem papnak, könyv a
kezembe, fekete ruhában, fekete ka-
lapban. Álarcom volt csipkéből. Es-
ketés vagy násznépe, ez volt a neve.
Vót násznép, engem hívtak papnak.
Elöl ment a tangóharmonikás, utána
a vőlegény, menyasszony, utána én,
utánam a násznép. A fonókba szok-
tunk bemenni, de házakhoz is. Volt
egy, aki bekéreztetett. Ahogy meg-
néztek, mondták: „ez a pap, ez nem
fehérnép, ez férfi kell legyen!” Volt
a faluban egy tanító. Ott elárultam
magamot. Azt mondta a tanító:
„megesküdtem volna, hogy ez férfi,
tanult ember, de megláttam a fülbe-
valóját, kiviláglott messziről”. Be-
mentünk a házba, sorba álltak, s én
eskettem. Utána kezdtek tangóhar-
monikázni, s énekszóval kivonul-
tunk. Összejártuk a fonókat, s
lejöttünk a falu végire is. Akik néz-
ték, el voltak bámulva erősen, ka-
cagták.
Anagykendilakodalmasbaty-

kókesketése
Nagykenden még az 1990-es

években is javában működött a sa-
játos szatyorkötő fonó. – Mü elne-
veztük egyes számú klubnak,

hóstáti egyes számú klubnak – em-
lékezett F. Margit tanítónő. Elhatá-
roztuk, hogy öltöztetünk
lakodalmas batykókat. Legyen vő-
legény, menyasszony, koszorús-
leányok, én lettem a zenész cigány.
Kísérők az asszonyok a fonóból, a
batykók is mind asszonyok s
leányok. A bekérő ment be, s
mondta: – Megengedik, hogy egy
távolról jött házaspár egy kicsit be-
térjen s megmelegedjék? Mikor be-
mentünk, a vőlegény kezdte
ölelgetni az asszonyokat. A fonóbe-
liek megtáncoltatták a menyasz-
szonyt, s közben figyelték,
tapogatták, hogy megismerjék. A
vőlegényt és a menyasszonyt meg-
ismerték, a zenész cigányt nem. Kö-
rülbelül tíz helyen jártunk aznap
este, akik kísértek, azok énekeltek.
Végül a papnál kötöttünk ki. A be-
kérő bement, s mondta: – Tisztele-
tes úr ! Van egy ifjú pár, szeretnének
megesküdni. Nem lesz szíves meg-
esketni? – Ebben az órában? – De

nagyon sürgős… – Akkor jöjjenek
be! Bementünk. Mikor meglátta,
hogy kik jönnek be, lett nagy kaca-
gás. A tiszteletes úr forgatta mind-
egyiket, hogy kik, de engem nem
ismert meg. Megkínáltak borral, jót
mulattunk.

Amagyaróihalottifársáng
Magyarón az 1990-es években

felújították a fonóbeli halottas játé-
kot. Egyik fonóbeli alkalomra been-
gedtek, és akkor kérdeztem az
asszonyokat. 

– Sokszor vittünk halotti fársán-
got a fonókba. Halottat leginkább
az alszegi fonókban öltöztettünk,
mind asszonyok voltunk benne,
mert a férfiak a havason dolgoztak.
Egy hosszú kávát csináltunk, azt
szép lepedőkkel letakartuk. A halott
a káva mögött áll, fejét hátraveti, az
álla fel van kötve, a fején kalap. A
kezében van két hosszú nyél, s
azokra két cipőt vagy csizmát húz-
tunk. A cipőket összekötöttük. Úgy
nézett ki a halott, mintha ravatalon
feküdne. A halottat a kísérők bevit-
ték a fonóba. A sirató siratni kezdte.
Ilyeneket rigmusoltunk: „Samu bá-
tyám, Samu bátyám!/ Ébredjen fel,
Samu bátyám!/ Olyan a ház ember
nélkül,/ Mint a pajta marha nélkül”.
„Komám, komám, drága komám!/
Csak maga tudja, édesem,/ Hány-
szor lőtt meg az osztovátán”.
ÉsmitsirattakSzentgericén?
Álljon itt végül a szentgericei

játék pillanatképe, ahogyan 1995-
ben az alszegi fonóban előadták. A
fonóeste vége felé szokták játszani.
Az egyik asszony lefekszik a kana-
péra, párnát tesznek a feje alá, és be-
takarják lepedővel. A „halott” így
félig ülő helyzetben van. Szemét le-
hunyja, rezzenetlen arccal fekszik. A
felesége siratja. A halott fejéhez áll
és a valóságos halottsiratás keserves
hangján kezdi, a szövege is ennek
megfelelő, majd simogatni kezdi a
halott testrészeit, homlokát, orrát,
állát, mellét, hasát és mindeniket
szép jelzőkkel illeti. Ezek után kis
szünetet tart, majd lennebb simogat.
„Leér a központba”, ahogy a fonó-
beli asszonyok mondták, és sirán-
kozva felkiált: „Jaj, mit vesztettem
el!” Az asszonyokból, bár nem elő-
ször látták-hallották, kitört a felsza-
badult nagy kacagás. Nem is fogta
őket aznap este tovább a munka.

A fényképeket készítette Bálint
Zsigmond, Haragos Zoltán és 
Barabás László.

Barabás László

Farsangi fonószínház, asszonyszínház

Munka a fonóban: inkább varró-kötő kaláka (Teremiújfalu, 1990)

Magyarói farsangi „halott” és siratása (1998)

„Fiatalító füveket” kínál asszonytársainak a vándorárusnak öltözött Aranka néni (Gyulakuta,
1989)

Megjöttek a lakodalmas batykók (Gyulakuta, 1989)

Asszonyok is lehetnek betyárok, Rózsa Sándor a vezérük (Magyaró, 1998)



Negyedszerre is legyőzte a
Nagyváradi CSU Rookiest a Ma-
rosvásárhelyi Sirius-Mureșul női
kosárlabdacsapata az idényben, ez-
úttal a középszakasz visszavágói-
nak első fordulójában, és az is lehet,
hogy a sorozatnak még nincs vége,
hiszen a legnagyobb valószínűség-
gel egymás ellen játszhatnak majd
a rájátszás első körében is. Ez a
meccs azonban nem lesz etalon
Ionel Brustur gárdája számára, hi-
szen igen alacsony színvonalú ko-
sárlabdát láthatott a sportcsarnok
közönsége, elég, ha annyit mon-
dunk, hogy egyik csapat sem ért el
az 50 pontig.

A sportági logikával szembe-
menő mérkőzést játszott a két csa-
pat. A marosvásárhelyi együttes
magasabb, atletikusabb termetű já-
tékosokkal rendelkezik, így minden
elvárás szerint a palánk alatt kellett
volna uralja az ellenfelet, míg
Nagyvárad elsősorban a tripláira
kellett volna hagyatkozzon. Ezt
mondatja legalábbis a kosárlabda-
taktika logikája. Azonban a Sirius-
Mureșul játékosai mintha
vonakodtak volna betörni, ellenben
kiválóan kezdtek távolról dobni, az
első hét kosárból öt volt hárompon-
tos. Ezzel szemben a CSU Rookies
játékosai egyetlen triplát sem sze-
reztek egész meccsen, de a próbál-
kozások száma sem volt kirívóan

magas. Ugyanakkor Sarić a palánk
alól szerezte a nagyváradiak pontja-
inak több mint felét.

A statisztika arról árulkodik,
hogy a vendégek meglepő módon
nem kevesebb mint 15-tel többször
célozták meg a kosarat, mint a ha-
zaiak (49-64), ám a sikerességi ha-
tásfokuk gyerekcsapatot idézően
gyenge volt (21%). Igaz, a Sirius-
Mureșul sem igazán büszkélkedhet
a 37%-os hatékonysággal, csak a
triplák esetében volt némileg jobb
az arány (40%). A lepattanózásban
meglepően kiegyensúlyozott volt a
mérleg (41-38), de a statisztikát ala-
posan torzítja, hogy Ionel Brustur a
harmadik negyed vége előtt pályára
küldte a teljes cserepadot, és sokan
a meccs végéig pályán maradtak.
Dunbar például már nem játszott a
végső dudaszóig (és ez meg is lát-
szott az eredményjelzőn).

A marosvásárhelyi csapat a kö-
vetkező időszakban több mérkőzést
idegenben játszik, hiszen a konstan-
cai csapat ellen elcserélte a pálya-
választói jogot, így egyetlen
utazással három ellenféllel találko-
zik. A Sirius-Mureșul február 22-én
Konstancán lép pályára, másnap
Bukarestben, az Agronomia ottho-
nában vendégszerepel, míg – ha így
marad – 26-án a házigazda Ale-
xandria ellenfele lesz. A Ligetben
legközelebb február 29-én láthatjuk
a csapatot, a Bukaresti Rapid elleni
találkozón.

Óriási fegyvertényt hajtott végre
a Marosvásárhelyi Romgaz-Elekt-
romaros női tekecsapata, amely –
az anyagi nehézségek ellenére – az
idén is bejutott a Bajnokok Ligája
négyes döntőjébe. A pénzgondok
miatt három alapjátékos távozott az
idény elején a csapatból, de a he-
lyükre lépő fiatalokkal is sikerült a
bravúr.

A negyeddöntőben a testvérvá-
ros Zalaegerszeg csapata volt
Orosz István és Seres József tanít-
ványainak ellenfele, amely régi is-
merős barátságos tornákról, a
Bajnokok Ligájában azonban most
először került szembe a marosvá-
sárhelyiekkel. A zalai odavágót a
házigazda ZTE-ZÁÉV 6-2-re
nyerte meg 13-11-es menetarán-
nyal, így a visszavágón arra kellett
vigyázni, hogy a Romgaz-Elektro-
maros legalábbi négy párosban
nyerjen, és legalább 14 menetben,
közben pedig arra is figyeljen,
hogy a fák összesített száma is neki
kedvezzen.

Ilyen szempontból villámrajtot
vett a házigazda. Az első váltásban
Duka Tilda megbosszulta a gyen-
gébb egerszegi teljesítményét, ahol
500 fa alatt állt meg, és csupán tíz
fával elmaradva a pályacsúcstól,
618 fával és mind a négy menet
megnyerésével kezdett. Szintén ki-
válóan indított Seres Bernadett, aki
már csak akkor engedett ki a kezé-
ből egy menetet, amikor az első há-
rommal már biztosította a
csapatpontot.

2-0-s vezetésnél, 7-1-es meneta-
ránnyal és 89 fás előnnyel elég
egyértelműnek tűnt, hogy a hátra-
lévő négy párosból kettő megnye-
résével biztosítva lesz a
továbbjutás. Az elsőt a csapat hú-
zóemberének számító Sáfrány
Anita sima 4-0-val be is biztosí-
totta, de a váltás másik párharcá-
ban a marosvásárhelyi tekesport
neveltje, Airizer Emese szoros csa-
tában felülmúlta Fekete Rékát, és
ezzel szépített Zalaegerszeg.

Az utolsó váltásban minden
szem a Maria Ciobanu – Gál Hen-
rietta párharcra szegeződött, hisz
azt borítékolni lehetett, hogy a
vendégek legtapasztaltabb játé-
kosa, Nemes-Juhász Gabriella
nyerni fog Miklós Katalin ellen,
ahogy ez be is következett. A ma-
rosvásárhelyiek továbbjutásához
tehát Ciobanunak feltétlenül győz-
nie kellett, mindegy, hogy milyen
arányban, mert a szükséges menet-
szám és a tetemes összesített előny
már rendelkezésre állt. A tét mind-
két játékos teljesítményére rá-
nyomta a bélyegét, sok volt az
elrontott gurítás, végül a tarolás-
ban hozott enyhe fölénnyel a hazai
játékos megnyerte az első két me-
netet. Ám már a második vége
előtt, a 26. golyónál cserélt a ven-
dégcsapat, és az utolsó esélyt
Szabó Mártában remélte megta-
lálni a vendégek edzője. Az eger-
szegi játékos hozta is a harmadik

menetet, így a döntés az utolsó
menetre maradt. Ekkor engedte el
magát igazán a marosvásárhelyi
tekéző, aki már a teli gurítások
során hozott egy kilencessoroza-
tot. A vendégjátékos begörcsölt a
téttől, és végül a tarolás utolsó tíz
gurítása előtt vált tisztává a dolog,

amikor a ZTE-ZÁÉV játékosa
egymás után is két üreset gurított,
és ezzel párhuzamosan Maria Cio-
ban elkapott két kilencest.

A női teke Bajnokok Ligája né-
gyes döntőjét az idén a vajdasági
Apatinban rendezik, március 28-
29-én.

A Tordai Pro Volei szerezte meg
negyedik csapatként a jogot arra,
hogy részt vegyen a női röplabda
A2 osztály Nyugati csoportjának
döntő tornáján. Az utolsó kiadó
helyért zajló párharcban, miután
hazai pályán megszerezte az első
győzelmet, Temesváron, a Politeh-

nica otthonában is nyert 3-0-ra, így
a sorozatból két győzelemmel jutott
tovább.

A döntő tornán való részvételre
már korábban jogot szerzett a Ma-
rosvásárhelyi CSM, a Nagyváradi
CSU és a SCM U Craiova. A ren-
dezvényt március 13-15-e között

tartják, a helyszínt még nem jelöl-
ték ki, de jó esély van arra, hogy
Marosvásárhelyen játsszák a mér-
kőzéseket. A torna első két helye-
zettje a Keleti csoport első két
helyezettjével az A1 osztályba
való feljutásért játszik majd. 
(bálint)

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

A Sirius Mureşulról a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorá-

ban a Sirius Mureşul női kosárlabdacsapatának meglepően jó szereplé-
séről lesz szó. Szucher Ervin meghívottja Kiss István, a Sirius elnöke
és Szabó Imola Csilla, a csapat sportpszichológusa. 

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, felsőház, 4. forduló: Szatmárnémeti

CSM – CSM Târgoviște 86:56; 6. forduló: CSM Târgoviște – Aradi
FCC 49:56.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsóház, 8. forduló: Bukaresti Rapid
– Bukaresti Agronomia 80:61, Marosvásárhelyi Sirius-Mureșul – Nagy-
váradi CSU Rookies 49:38, CSM Alexandria – Konstancai Phoenix
76:70. A Kézdivásárhelyi KSE állt. 

Így látták
* Orosz István (edző, Romgaz-Elektromaros): „Nem hittem volna,

hogy az idén is bejutunk a négyes döntőbe, hiszen Zalaegerszeg volt
az esélyesebb, a Világkupán is megelőzött. Azonban az ottani meccsen
is kicsit igazságtalannak éreztem az eredményt, mert két meccspontot
is egy-két gurításon vesztettünk el. Most az utolsó tíz gurításban dőlt
el, Maria az elején, nem tudom miért, nagyon nehezen engedte el
magát, de a végén megszerezte a szükséges pontot. Számunkra már
az is BL-győzelemmel ér fel, hogy bejutottunk a döntőt tornára.”

* Seres Bernadett (tekéző, Romgaz-Elektromaros): „Noha az első
váltásban fontos előnyre tettünk szert, nagyon izgultam, még az utolsó
gurításnál is remegett a kezem. Nem hittem volna, hogy sikerül né-
gyes döntőbe jutni, de azért utazunk oda, hogy minden ellenféllel
megküzdjünk.”

* Airizer Emese (tekéző, Zalaegerszegi ZTE-ZÁÉV): „Mindig nagy
örömmel jövök haza a szülővárosomba, és nem felejtem, hogy itt ta-
nultam meg a tekesport alapjait. A továbbjutás hajszálon múlt, a ma-
rosvásárhelyi játékosok jobban meg tudták játszani a hazai pályát, ami
természetes.”

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsóház, 8. forduló: Marosvásárhelyi

Sirius-Mureșul – Nagyváradi CSU Rookies 49:38 (21-13, 9-10, 16-4,
3-11)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Vlad Potra
(Kolozsvár), Vlad Sandu (Nagyszeben), Diana Oprea (Brassó). Ellenőr:
Alexandru Columban (Kolozsvár).

Sirius-Mureșul: Gál 17 pont (5), Mészáros 10 (2), Dunbar 8, Badi 7
(1), Smelser 4, Bobar 3, Feiseș, Pálfi, Ignat-Kleemann, Bokor, Szász,
Kurjatkó.

CSU Rookies: Sarić 22, Faragó 8, Göncze 4. Chiș 2, Veres 2, Koko-
vay, Roșu, Judeu.

Eredményjelző
A női teke Bajnokok Ligája negyeddöntőinek visszavágóiban:

Composites Neunkirchen (osztrák) – Victoria Bamberg (német) 3-5
(továbbjutott Bamberg 13-3-as összesítéssel), Bécsi BBSV (osztrák)
– KK Mlaka Rijeka 2-6 (horvát) (tj.: Rijeka 13-3-mal), Zeleziarné
Podbrezová (szlovák) – Slovan Roš(cseh) 0-8 (tj.: Roš14-2-vel), Ma-
rosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros – Zalaegerszegi ZTE-ZÁÉV (tj.:
Romgaz-Elektromaros 8-8-cal, 27-21-es menetaránnyal).

Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 2. menet: Marosvásárhelyi

Romgaz-Elektromaros – Zalaegerszegi ZTE-ZÁÉV 6-2 (16-8; 3430-
3267)

Marosvásárhely, Elektromaros tekepálya, 100 néző. Vezette: Du-
mitru Beșe (román).

Páronkénti eredmények: Seres Bernadett – Hegedüs Anita 1-0 
(3-1, 566-555), Duka Tilda – Csurgai Anita 1-0 (4-0, 618-541), Fekete
Réka – Airizer Emese 0-1 (1-3, 557-566), Sáfrány Anita – Kovács
Dóra 1-0 (4-0, 608-536), Miklós Katalin – Nemes-Juhász Gabriella
0-1 (1-3, 538-569), Maria Ciobanu – Gál Henrietta (Szabó Márta) 
1-0 (3-1, 543-500).

1127.
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Torda a negyedik a döntő tornán

Nem ez a meccs lesz az etalon

Ismét BL-négyes döntőben 
a marosvásárhelyi tekések

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor



Magyar kutatók rátaláltak a lab-
darúgásban az utóbbi néhány
évben oly divatossá és a szakmai
munkában olyan széles körben
használt statisztika és a mérkőzés-
elemzés ősére. Úgy tűnik, semmi
új nincs a nap alatt, és a statiszti-
kai elemzés nem az informatikai
forradalom vívmánya, hanem már
akkor alkalmazták, amikor még
egy papírlap és egy ceruza állt
csupán az egykori statisztikusok
rendelkezésére.

A kutatások szerint a Nemzeti
Sport már 1922-ben alkalmazta az
első mérkőzésgrafikont, majd
rendszeresen bemutatta egy ábra
segítségével, hogy mi is történt az
adott találkozón. Példánkon egy
Magyarország–Franciaország
mérkőzés történései követhetők fi-
gyelemmel, amelyen a labda pozí-
cióját örökítette meg a szorgalmas
statisztikus az idő függvényében,
gondosan bejelölve a szabadrúgá-
sokat, a szögleteket és természete-

sen a gólokat. Egyből észlelhető,
hogy ezen a meccsen a magyar
válogatott ráborította a pályát a
franciákra, hiszen a grafikon vo-
nalai többnyire a francia térfélen
fedezhetők fel, hogy a vastagított
keretekbe helyezett nagy pöttyök-

kel jelzett gólo-
kat ne is
említsük, hiszen
ezek szerint a
meccset a ma-
gyar válogatott –
ha helyesen szá-
moltuk – 13-1-re
nyerte meg. Az
ilyen típusú
meccsgrafikon a
korabeli Nemzeti
Sport munkatár-
sának a találmá-
nya volt, hiszen –
írják a felfedezést
tevő magyar ku-
tatók – ugyanez
az újság beszá-
molt arról is,
hogy „már az
olasz Gazzetta
dello Sport” is át-
vette a módszert.

Más típusú ki-

mutatás, amelyet egy korabeli
olasz–magyarról osztottak meg a
lap hasábjain, és a lövéseket
számlálja, illetve mutatja, hogy a
kapu melyik részére érkeztek, il-
letve mennyire kerülték el. Ebből
az ábrázolásból azonnal látszik,
hogy az olaszok már akkor meste-
rei voltak a pragmatikus futball-
nak. Noha a magyar válogatott
lényegesen többször próbálkozott,
a három gólból (számokkal je-
lezve) kettőt az olaszok rúgtak.
Még egy adalék: az üres körök a
könnyen fogható labdákat jelen-
tik.

A harmadik típusú ábra a lövé-
sek irányát mutatja. Ez az ábra
egy magyar–svájci meccsről szár-
mazik. A vonalak sűrűsége a
svájci kapu előtt sokatmondó, míg
a magyar kapu előtti történéseket
bemutató ábra sokkal szellősebb...

A felfedezés nemcsak sajtótör-
téneti érdekesség, hanem azt is
mutatja, hogy a magyarok jóval a
modern, számítógépes, mestersé-
ges intelligenciával támogatott
statisztika előtt alaposan elemez-
ték az ellenfeleket, talán ez is volt
a magyar foci akkori sikereinek
egyik titka.

Új világcsúcsot állított be Joshua Cheptegei: az ugandai atléta 12 perc 51
másodperc alatt szaladta le az 5 kilométert a monacói utcai versenyen, idő-
eredménye 27 másodperccel jobb a korábbi rekordnál. Ugyanakkor a vilá-
gon elsőként sikerült neki 13 percen belül kerülnie ezen a távon. „Hű, ez
óriási! 13-on belüli időn gondolkodtam, és amikor éreztem, hogy a lábaim
bírják, akkor rámentem a rekorddöntésre” – mondta a Reutersnek a 10 ki-
lométer világbajnoka. Az 5 kilométeres utcai világrekordot 2017 óta tartja
nyilván a nemzetközi szövetség.

Nem a számítógépes kor találmánya 
a focistatisztika

Majdnem fél percet javított 
a világcsúcson egy ugandai futó

Egy héttel elhalasztotta első idei bajnoki mérkőzését a Marosvásárhelyi
CSM 2. ligás teremlabdarúgó-csapata. A decemberben zárult alapszakasz
után a földrajzi csoportokról az értékcsoportokra tértek át a 2. ligás bajnok-
ságban, és a marosvásárhelyi együttes a sportág mintegy húszéves romániai
történetében a legszerényebb idényt mondhatja magáénak, hiszen a 2. ligá-
ban is az alsóházba sorolták az évad első fele után.

Eredetileg hat csapattal kellett volna megrendezni a 2. liga felső és alsó-
házi küzdelmeit is, azonban a moldvai csoportból két klub is bedobta a tö-
rülközőt, a Sporting Dărăbani és a Bucovina Vicov, így az alsóházba csupán
négy csapat került. A CSM első ellenfele a Bodzavásári Fortius lesz, amelyet
február 23-án, azaz vasárnap fél öttől fogadnak a sportcsarnokban. A forduló
másik találkozóját a Korondi Junior és a Gyergyószentmiklósi Inter között
lapzárta után rendezték. (bálint)

Halasztottak 
a teremlabdarúgók
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Három érmet szereztek a magyar birkózók a római Európa-
bajnokságon: Lévai Zoltán 77, Lőrincz Viktor pedig 87 kilog-
rammban szerzett ezüstérmet, míg Torba Erik a 63 kilósok
között állhatott fel a dobogó harmadik fokára. 

Lévai komoly feladatot kapott a római Eb-re, hiszen neki
kellett pótolnia klubtársát, a világbajnoki címvédő Lőrincz
Tamást a 77 kilósok mezőnyében. A magyarok junior és U23-
as Eb-győztese hétfőn gyorsan bizonyította, hogy elbírja a ter-
het, és négy magabiztos győzelemmel jutott a fináléba,
amelyben az azeri Sanan Suleymanovval nagy csatát vívott.
A meccs első szakaszában Lévai irányított, már egy perc után
„megintette” ellenfelét, első negatívumként azonban lentről
nem tudott rajta akciót csinálni. A szünetig érdemi esemény
nem történt a szőnyegen, majd a második menet elején az
azeri ment nagyobb tempót, hogy visszakapja az intést. Fára-
dozásai egy perc után kifizetődtek (1-1), és hiába nem csinált
ő sem akciót parterből, a később szerzett pont neki kedvezett.
Lévainak innen nem volt választása, mennie kellett előre, és
ő keményen gyűrte is riválisát, kereste a jó fogást, amelyet 50
másodperccel a vége előtt úgy tűnt, meg is talált, ám a szaltója
nem sikerült, tulajdonképpen magára rántotta Suleymanovot,
aki két pontot kapott a kontráért (1-3), ez pedig eldöntötte a
meccset.

„Szomorú vagyok, nem az ezüstért jöttem, hanem az arany-
ért – mondta a döntő után Lévai Zoltán. – Ez nagyon fáj most,
és holnapra sem fog elmúlni.” A magyar birkózó – aki karri-
erje első érmét szerezte felnőtt világversenyen – a meccsdöntő
szituációról azt mondta, hogy az összefogásnál korábban volt

egy olyan pillanat, amikor indítania kellett volna, de várt,
hogy biztosra menjen. „Sajnos, ekkor már eltelt öt perc, végül
még jobban kicsúszott, és ebből lett az, hogy rám esett, és még
ő kapott két pontot. Nagyon remélem, hogy lesz ez még fé-
nyesebb, ezért dolgozom, de az most egyáltalán nem vigasz-
tal, hogy eljutottam a döntőig” – mondta.

A tavalyi világbajnokságon második és ezzel olimpiai kvó-
tás Lőrincz Viktor egyértelmű esélyesként érkezett az olasz
fővárosba, és múlt hétfőn ennek megfelelően menetelt a dön-
tőig, négy magabiztos győzelemmel jutott a fináléba. Olasz,
litván és azeri riválisát is könnyedén, egyértelmű fölénnyel
verte, és a papírforma a keddi fináléban is az ő sikerét ígérte
a kétszeres U23-as világbajnok Szemen Novikov ellen. A kez-
detben állóharcot hozó meccsen ugyan egy intés után meg-
szerezte a vezetést, ám az ukrán fordítását követően
kapkodóvá vált, egyik elhamarkodott akciót indította a másik
után, Novikov pedig ezeket szépen megkontrázta, végül fölé-
nyesen, 7-1-re győzött.

„Belefogott a pörgetésbe, aztán kiforgatott, amikor én akar-
tam kitolni – ezen múlott. A taktika az lett volna, hogy kifá-
rasztom, ami, úgy érzem, működött is, mégis ő jött ki jobban
minden helyzetből. Talán kicsit türelmesebbnek kellett volna
lennem, nem tudom – értékelt a 2017-ben Eb-győztes, tavaly
világbajnoki második. – Nyilván örömteli, hogy egy olimpia
évében Európa-bajnoki döntőt birkózhatok, de nagyon szeret-
tem volna meg is nyerni, ez sajnos most nem sikerült.”

Torba Erik délelőtt a vigaszágon magabiztos győzelmet ara-

tott, majd az esti bronzmeccsen 3-0-s hátrányból fordított és
6-3-ra nyert a román Mihai Mihuț ellen,  aki 2018-ban arany-
érmes volt ebben a kategóriában az Eb-n. A tavalyi Európa
Játékokon második magyar sportoló így megszerezte a ma-
gyar küldöttség első római érmét. „Az első menet még ki-ki
küzdelem volt, sajnos nem sikerült kivédekeznem a lenti hely-
zetet. Aztán az ellenfelem egyre fáradt, én pedig egyre jöttem
fel. Neki sokat kellett fogynia, talán ezért fogyhatott el így a
kondija, mindenesetre nagyon örülök, hogy sikerült három-
nullás hátrányról fordítanom, és megnyerni ezt az Európa-baj-
noki bronzérmet” – fogalmazott a BHSE 24 éves sportolója.

Három magyar érem az Európa-bajnokságon

Román arany Rómában
Alin Alexuc Ciurariu megnyerte a 130 kilogrammosok küzdel-

mét az olasz fővárosban zajló birkózó-Európa-bajnokságon. A ro-
mánok erős embere eddig kétszer végzett dobogón a kontinentális
versenyen (tavaly és tavalyelőtt egyaránt bronzérmet szerzett), most
viszont hibátlanul menetelve a fináléig jutott: az orosz Zurabi Ge-
dakhaurit 4-0-lal, az azeri Sabah Saleh Shariatit 3-2-vel, az ukrán
Kucsimi Mikolát 2-1-vel intézte el, így bekerült a döntőbe, ahol a
grúz Levan Arabulival került szembe. A Dinamo birkózója az arany-
csatában magabiztos sikert aratott: 6-1-re múlta felül ellenfelét.

A románok további versenyzői közül Marian Mihuțnak lett volna
lehetősége érmet szerezni 63 kg-ban, azonban a bronzmeccsen ki-
kapott a magyar Torba Eriktől (lásd beszámolónkat). Hasonlóan ki-
kapott az 55 kg-osok kisdöntőjében Florin Tița, akinek a grúz
világbajnokot, Nugzari Curcumiát kellett volna felülmúlnia az ére-
mért, de nem sikerült. Fotó: GSP

1. Lőrincz Viktor (kék) és az ukrán Szemen Novikov a férfi kötöttfogású birkózók
87 kilogrammos súlycsoportjának döntőjében (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Torba Erik (piros) és a román Mihai Mihuț a férfi kötöttfogású birkózók 63 kilog-
rammos súlycsoportjának bronzmérkőzésén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Bálint Zsombor

Fotó: Reuters



A Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) szemléletváltást szeretne elérni
a magyar futballban, ennek részét képezik
azok az elnökségi döntések, amelyek a
magyar és a fiatal játékosok szerepelteté-
sének elismerésére, valamint a klubok
bértömeg-szabályozására vonatkoznak.
Az MLSZ sajtóbeszélgetésén Vági Már-
ton főtitkár és Barczi Róbert versenyigaz-
gató ismertette és mutatta be az elnökség
január végén meghozott határozatainak
hátterét, valamint részleteit.
Elismerik a tehetséges fiatal 
játékosok szerepét

Elhangzott, hogy átalakítják az után-
pótlás korosztályok bajnoki rendszerét,
amire azért van szükség, mert Magyaror-
szágon az U19-es és a felnőttbajnokság
között nagy a szakadék. Az új rendszer
teljesen egyedi, mivel lehetetlen bármi-
lyen külföldi szisztémát egy az egyben át-
ültetni a magyar közegbe.

Az új rendszerben a 24 csapatot az
idény őszi részében – az erőviszonyok
alapján – két 12 csapatos csoportra oszt-
ják, majd tavasszal ebből a 2x12-es me-
zőnyből három nyolccsapatos csoportot
alakítanak ki az ősszel elért eredmények
alapján, így az első nyolcasba a legjobb
együttesek kerülnek.

„Szeretnénk támogatni a klubokat,
amelyek számára az élvonalbeli bajnok-
ság a legfontosabb, azonban ahhoz, hogy
a felnőttcsapatba minél jobb utánpótlás
érkezzen, alulról kell elkezdenünk épít-
kezni” – mondta Barczi Róbert.

A kidolgozásra kerülő koncepció alap-
ján az MLSZ a jövőben az U17-U22-es
korosztály játékosainak alkalmazását te-
kintve játékperc és eredményesség alap-
ján nyújt támogatást a kluboknak,
amelyeknél az NB I-es keret létszáma leg-
feljebb 25 fő lehet, ez a szám pedig csak
U19-es vagy fiatalabb futballistákkal nö-
velhető. A 25 fős keretbe kerülő U21-es
játékosok kooperációval futballozhatnak
majd kölcsönben NB II-es együttesnél.
Ezzel az intézkedéssel az MLSZ azt kí-
vánja elérni, hogy az utánpótláskorú játé-
kosok fejlődése ne törjön meg azért, mert
esetleg nem tudnak elég játéklehetőség-
hez jutni  NB I-es csapatban.

„Alapvetően nem kötelezni vagy kény-

szeresen ösztönözni akarjuk az egyesüle-
teket a fiatal labdarúgók alkalmazására,
hanem el akarjuk ismerni, ha egy tehetsé-
ges utánpótláskorú futballistát úgy ját-
szatnak, hogy az hozzájárul a csapat
eredményességéhez” – jelentette ki Vági
Márton. A főtitkár hozzátette: ez azt je-
lenti, hogy nem akarnak támogatást fi-
zetni pusztán azért, mert egy élvonalbeli
csapat pályára küld fiatal játékosokat.
„Azonban, ha az utánpótláskorú labda-
rúgó pontszerző mérkőzésen pályára lép,
és így tevékenyen hozzájárul az együttes
eredményéhez, azt el akarjuk ismerni” –
mondta, és jelezte, ezzel a módosítással
és a fiatalok több helyen való játékának
lehetőségével „meglesz az esély a minő-
ségi fejlődésre”. Kiemelte, a koncepció
egyik legfontosabb eleme a másodosztá-
lyú bajnokság, amelynek elsődleges szak-
mai feladata, hogy a fiatalok fejlődését és
ezáltal az NB I minőségi javulását szol-
gálja. Az NB II-ben a jövőben a csapatok-
nak minden mérkőzésen legalább egy
U20-as játékost kell szerepeltetniük.

„Ebben a rendszerben 17-18 éves kor-
tól kezdődően az NB II-ben és NB I-ben
három-öt éven át támogatható egy játékos
szerepeltetése, így ezekben a korosztá-
lyokban versenyhelyzet alakul ki a futbal-
listák között, ez szintén elősegíti a minő-
ségi utánpótlásképzést” – tette hozzá a
főtitkár.
Nem kereshetnek majd akármennyit 
a futballisták

Vági Márton a klubok bértömeg szabá-
lyozásáról is beszélt, és elmondta, ez nem
a más sportágakban alkalmazott egyéni
fizetési plafonnal azonos, hanem arról
szól, hogy a klubok a sportágon kívülről
érkező bevételeiknek legfeljebb 70 száza-
lékát költhetik személyi jellegű kiadá-
sokra, azaz az egyesület teljes
bérköltségére. A külső bevételek közé
például a televíziós közvetítésből, a
szponzorálásból, a jegyeladásból vagy a
kereskedelmi tevékenységből származó
összegek tartoznak. A főtitkár hozzátette,
hogy ez a 70 százalékos szabály az euró-
pai szövetség (UEFA) által alkalmazott
mérték, és szerinte az a klub, amely ezt
betartja, nagy valószínűséggel nem tud
csődbe menni.

Gól nélküli dön-
tetlenre játszott 
péntek este Kolozs-
váron a labdarúgó 1.
liga éllovasa a
Konstancai Viitorul-
lal a bajnokság 25.
fordulójában. A
vendégek egy győ-
zelmet és három ve-
reséget követően
először játszottak
döntetlenre, míg a
CFR három siker és
egy iksz után kény-
szerült újra pontosz-
tozkodásra.

A házigazdák ke-
rültek közelebb ha-
marabb a gól-
szerzéshez, Mihai
Bordeianu (5.), majd Ciprian Deac (25.) révén
hagytak ki jó helyzeteket. A tengerpartiak sem
tétlenkedtek, válaszuk a 30. percben érkezett,
amikor Gabriel Iancu 25 méterről a kapufát ta-
lálta el.

Közvetlenül szünet után Rivaldinho fejese

próbára tette Arlauskist, és a kolozsváriak litván
kapusa remekül helytállt (46.), aztán ellaposo-
dott a játék, és elmaradtak a további helyzetek,
mintha a döntetlen mindkét csapatnak megfelelt
volna. 

S ha ezzel beérték, ezt is kapták, mert bár a
CFR a hajrában bevetette Țucudeant
is a küzdelemben, a válogatott táma-
dónak már nemigen volt ideje és le-
hetősége maradandót alkotni.

Jelentős változások előtt a magyar foci Két ponton osztozott meg Kolozsváron 
a CFR és a Viitorul

Az éllovas Ferencváros 1-0-ra le-
győzte a vendég MOL Fehérvárt a
labdarúgó OTP Bank Liga 21. for-
dulójának rangadóján szombaton,
így nagy lépést tett a címvédés 
felé.

Nagy iramban kezdődött a talál-
kozó, amelyen tíz perc elteltével
mezőnyfölénybe került a hazai
együttes. A Fehérvár beszorult a
saját térfelére, ritkán tudott táma-
dást vezetni, és akkor is alig lépte át
a felezővonalat. Eközben a Ferenc-
város a lendületes – és kapufáig is
jutó – Nguen, valamint a nagy
kedvvel játszó Isael vezetésével ál-
landó veszélyt jelentett, és több
helyzetet dolgozott ki. Kovácsiknak

végig koncentrálnia kellett, három-
szor pedig bravúrral avatkozott já-
tékba a vendégek kapusa.

A szünet után gyorsan vezetéshez
jutott a házigazda csapat – remek
akció lezárásaként Zubkov a Juhász
blokkjáról lecsorgó labdát két lé-
pésről vágta a kapuba –, ennek
eredményeként bátrabb játékot vál-
laltak fel a vendégek, és kijöttek a
szorításból. A folytatás küzdelmes
mezőnyjátékot hozott, mindkét ol-
dalon sok szabálytalansággal. A Fe-
hérvárnak is volt bő 15 perce,
amikor irányította a játékot, de a ka-
pura nem jelentett veszélyt. A haj-
rában Varga Roland büntetőt harcolt
ki – a szabálytalankodó Elek Ákost
második sárga lappal kiállították –,
de Isael tizenegyesét Kovácsik ki-
védte.

A két együttes a 100. bajnoki

mérkőzését játszotta, a Ferencváros
– 28 döntetlen és 26 vereség mellett
– a 46. győzelmét aratta. A bajnok-
ságban a Ferencváros veretlenségi
sorozata 17 meccse tart, pályavá-
lasztóként pedig 47 találkozón nem
talált legyőzőre. A Fehérvár a baj-
nokságban először kapott ki ven-
dégként a mostani idényben.

Az éllovas Ferencváros nyerte a Fehérvár elleni rangadót

Ranglista
1. CFR                 25     14       7        4        49-16       49
2. Craiova            25     14       4        7        41-26       46
3. FCSB               24     13       4        7        35-26       43
4. Astra                24     13       4        7        34-25       40
5. Medgyes          25     11        7        7        33-30       40
6. Viitorul            25     11        6        8        44-29       39
7. Botoşani           24     10       9        5        33-29       39
8. Sepsi OSK       24     7         11      6        28-23       32
9. Dinamo            24     9         4        11       35-39       31
10. Nagyszeben   24     5         9        10      24-40       24
11. Târgoviște      25     6         6        13      28-46       24
12. Jászvásár        25     5         7        13      25-38       22
13. Clinceni         25     4         9        12      30-47       21
14. Voluntari        25     4         5        16      20-45       17

A tabella
1. Ferencváros 19 14 4 1 36-15 46
2. Fehérvár FC 21 12 4 5 35-20 40
3. Mezőkövesd 21 11 5 5 29-19 38
4. Puskás AFC 21 9 7 5 34-24 34
5. Honvéd 21 9 5 7 23-22 32
6. Diósgyőr 21 9 2 10 26-29 29
7. Debrecen 20 8 3 9 33-35 27
8. Újpest 20 7 4 9 26-31 25
9. Kisvárda 21 7 3 11 26-32 24
10. Paks 21 7 2 12 25-37 23
11. ZTE 21 5 6 10 27-31 21
12. Kaposvár 21 3 1 17 19-44 10

Akár már ősztől jöhet a videóbírós rendszer 
az NB I-ben

A tervek szerint az ősszel induló 2020/2021-es szezon kezdetén ve-
zetnék be a labdarúgó OTP Bank Ligában a videóbírós rendszert
(VAR), de elképzelhető, hogy először csak az idény tavaszi felében mu-
tatkozik majd be a magyar első osztályú bajnokságban.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főtitkárja, Vági Márton azt
mondta, változatlanul az a céljuk, hogy a lehető leghamarabb bevezes-
sék a VAR-t az NB I-ben. „Tavaly május óta dolgozunk rajta, de a rend-
szer felállítása meglehetősen bonyolult, például három, különböző
képzést kell elvégezniük azoknak, akik majd közreműködnek a rend-
szer működtetésében, a játékvezetőktől az asszisztenseken át a műszaki
csapat tagjaiig” – részletezte a főtitkár.

Vági Márton azt is elárulta, hogy a VAR bevezetése előtt 50-60 teszt-
mérkőzést kell rendeznie az MLSZ-nek. Hozzátette, Magyarországon
csak Vad II István, Kulcsár Katalin, valamint a december végén vissza-
vonult Kassai Viktor rendelkezik videóbírós vizsgával, a rendszer el-
indításához ezért legalább 60 ember kiképzésére lesz szükség.

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga NB I, 21. for-
duló: Ferencvárosi TC – MOL
Fehérvár FC 1-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna,
15.271 néző, vezette: Berke.
Gólszerző: Zubkov (51.).
Sárga lap: Civic (12.), Boli (28.),
Otigba (37.), illetve Elek (30.),
Musliu (33.), Hodzic (56.), Han-
gya (64.), Futács (92.).
Kiállítva: Elek (87.).
Ferencváros: Dibusz – Lovren-
csics (81. Botka), Blazic, Otigba,
Civic – Haratin, Sigér – Zubkov,
Isael, Nguen (79. Varga R.) –
Boli (86. Frimpong).
Fehérvár: Kovácsik – Hangya,
Juhász R., Musliu, Stopira – Pát-
kai, Elek – Petrjak (84. Futács),
Kovács I., Houri (75. Milanov) –
Hodzic (61. Nikolics).

Eredményjelző
OTP Bank Liga NB I, 21. for-
duló: Debreceni VSC – Mezőkö-
vesd Zsóry FC 1-3, ZTE FC –
Újpest FC 2-1, Kaposvári Rá-
kóczi FC – Budapest Honvéd 
0-1, Puskás Akadémia FC – Kis-
várda Master Good 3-1, Diós-
győri VTK – Paksi FC 2-0,
Ferencvárosi TC – MOL Fehér-
vár FC 1-0.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Casa Liga 1, 25. for-
duló: Kolozsvári CFR – Kons-
tancai Viitorul 0-0
Sárga lap: Artean (60.), P. Iacob
(70.), Matei (86.), Boboc
(90+1.).
CFR: Arlauskis – Burcă, Vini-
cius, Boli, Camora – Bordeianu
(68. Păun), Hoban, Djokovic (80.
Ţucudean) – Dodi Joca (16. Om-
rani), Deac, Costache.
Viitorul: Căbuz – Boboc, Mla-
den, Ghiţă, De Nooijer – Matei
(86. Chițu), Artean, C. Ganea
(85. Dussaut) – Iancu – Rival-
dinho, G. Ganea (66. P. Iacob).

Eredményjelző
Labdarúgó Casa Liga 1, 25. forduló: Chindia Târgoviște
– FC Voluntari 1-2, Kolozsvári CFR – Konstancai Viito-
rul 0-0, Academica Clinceni – Medgyesi Gaz Metan 
2-3, Jászvásári CSM Politehnica – CSU Viitorul 2-5. 

Fotó: GSP
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A ferencvárosi Isael da Silva Barbosa (b) és a székesfehérvári Juhász Roland. 
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt



Félmillió román állampolgár kérelmezte,
hogy az Egyesült Királyságban 

élhessen és dolgozhasson
Csaknem 500 ezer román állampolgár kérelmezte január vé-
géig, hogy a Brexitet követően is az Egyesült Királyság terü-
letén élhessen és dolgozhasson.

Románia londoni nagykövetsége Facebook-oldalán közölte csütörtö-
kön, hogy január 31-éig 498.700 román állampolgár folyamodott letele-
pedett státuszért a brit hatóságokhoz.

A tavaly év végi adatokhoz képest januárban 63 ezerrel nőtt a kérelme-
zők száma – jegyzi meg a nagykövetség.

Eddig összesen 3.107.900 kérelmet nyújtottak be az európai állampol-
gárok a brit hatóságok által rendelkezésükre bocsátott EU Settlement
Scheme (EUSS) nevű online regisztrációs eljárással, és ezek közül
2.730.200-at érvényesítettek. A kérelmek 58%-a letelepedett státuszra, 42
százaléka előzetes letelepedett státuszra vonatkozik.

A letelepedett státuszt azok az uniós állampolgárok igényelhetik, akik
az elmúlt öt évben az Egyesült Királyság területén éltek. Ennek birtokában
ugyanazokat a jogokat és előnyöket élvezhetik, mint az Egyesült Királyság
EU-ból való kilépése előtt.

A kérelmeket 2021 júniusáig lehet benyújtani.
A nagykövetség emlékezteti az érintetteket, hogy a regisztrációs eljá-

rásról a Home Office weboldalán (https://www.gov.uk/), a román kül-
ügyminisztérium honlapján (http://www.mae.ro/brexit), valamint
Románia nagy-britanniai nagykövetségének weboldalán (www.ambasada-
romaniei.co.uk/ro/brexit şi https://londra.mae.ro/node/2171) tájékozód-
hatnak.

Emellett a nagykövetség a 07503882992-es telefonszámon, valamint a
londra.brexit@mae.ro e-mail-címen is információkkal szolgál a regiszt-
ráció menetéről. (Agerpres)

A legfőbb ügyészség lezárta 
az eljárást Iohannis ügyében

A legfőbb ügyészség lezárta az eljárást abban az ügyben, amelyben
Klaus Iohannis államfő családját egy online kiadvány állítása nyomán
azzal gyanúsították, hogy egy törvénytelenül megszerzett ingatlan bérbe-
adása miatt több mint 300.000 euróval tartozik az államnak, és megta-
gadja az összeg kifizetését.

Az ügyészek tájékoztatása szerint az ügyiratcsomót a büntetőeljárási
törvénykönyv 16. cikkelye alapján zárták le, azzal az indokkal, hogy a
feltételezett tetteket már más dossziék kapcsán kivizsgálták, és ezeket is
lezárták.

A feljelentő a Răzvan Savaliuc újságíró által képviselt Jurindex Media
Kft. volt, amely a Lumeajustitiei.ro portált is működteti. A feljelentés
Klaus Iohannis államfő, felesége, Carmen Iohannis, illetve Radu Gabriel
Bucşă közjegyző ellen irányult, többek között hivatali visszaéléssel, ok-
irathamisítással, pénzmosással és szervezett bűnözői csoport létrehozá-
sával gyanúsították őket.

A feljelentés szerint a Iohannis család nem fizetett vissza az államnak
320.000 eurót, amelyet egy olyan nagyszebeni ingatlan bérbeadásból ka-
pott, amelynek törvénytelen módon jutott a tulajdonába.

2015-ben a brassói táblabíróság jogerős ítélettel megsemmisítette egy
Klaus Iohannis által birtokolt nagyszebeni ingatlan adásvételi szerződését.
A bírák azzal érveltek, hogy a Iohannis által vásárolt ingatlan az állam tu-
lajdona, mivel a volt tulajdonosnak egyetlen törvényes örököse sem volt.

A feljelentést eredetileg az Országos Korrupcióellenes Ügyészséghez
(DNA) nyújtották be, ám az elhárította az illetékességet, így a gyulafe-
hérvári ítélőtáblához, utóbb pedig a legfőbb ügyészségre került. 

Carmen Iohannist, az államfő feleségét 2019 februárjában hallgatták
ki ebben az ügyben. (Agerpres)

Védetté nyilvánítanák 
a pacsirtát és a zergét

Védetté nyilvánítja a környezetvédelmi minisztérium a pacsir-
tát és a zergét, az erről szóló döntést és a minisztérium állás-
pontját elküldik a kormánynak – jelentette be Costel Alexe
ügyvivő szaktárcavezető csütörtöki sajtótájékoztatóján.

„Úgy döntöttünk, a védett fajokhoz soroljuk Románia két emblematikus
állatát, a pacsirtát és a zergét, amelyekre eddig sajnos nem volt érvényes
a vadászati tilalom. A pacsirta nemzeti szimbólum, és mi hagyományosan
nem is vadásszuk ezt a madarat. (...) A zerge pedig, amely a Kárpátok és
Románia emblematikus állata, és 2007-ig természeti értéknek számított,
az Európai Unióhoz való csatlakozáskor lekerült a védett fajok listájáról”
– jelentette ki Alexe.

A Román Ornitológiai Társaság (SOR) szerint a mezei pacsirtát a kül-
földi, főként olasz vadászok vadásszák, 1996-ban került rá a hazánkban
vadászható madarak listájára. A társaság kampányának köszönhetően a
madár 2006-ban ismét védetté vált, de csupán egy évre. A SOR és a Natura
2000 Románia Szövetség közös, 2015-ben lefolytatott akciója nyomán a
kilövési számokat sikerült a felére csökkenteni.

A SOR szerint azonban dívik a vadorzás, és rengeteg pacsirtát visznek
át illegálisan a határon Magyarországra, de az utóbbi években Szlovéni-
ában és Horvátországban is fogtak el szállítmányokat.

A zerge vadászatának betiltására a Declic közösség képviselői a tavaly
peticíót kezdeményeztek, rámutatva, hogy a vízügyi és erdőgazdálkodási
minisztérium 609 példány kilövését hagyta jóvá a 2019-2020-as vadászati
idényre.

A Declic központosított adatai szerint az elmúlt években nőtt a romániai
zergeállomány: míg 2005-ben 6722 példányt számláltak, 2019-ben 8158
egyedet tartottak nyilván. A Declic szerint azonban a hatóságok 6174 pél-
dányban szabták meg az optimális állományt, „nem tudni, milyen számí-
tások és elemzések alapján”. (Agerpres)

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. február 14-én kelt
191. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének az összehívásáról 
A Maros Megyei Tanács elnöke,
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet
178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) be-
kezdésének a) pontja, a 135. cikkely által és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjá-
nak előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre 2020.
február 20-ra, 13 órától.
(2) A soros ülés napirendi tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellék-
letben található.
2. cikkely. Jelen rendelet megjelenik a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán,
és elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács
szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 
2020. 02. 14-i 191. sz. rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács februári soros ülésének 
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének és egyes költ-
ségvetési intézkedéseknek a jóváhagyásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács hatáskörébe tartozó menetrend szerinti
járatokkal díj ellenében végzett személyszállítás árainak jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által megvalósítandó „A Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinika udvarának felújítása” elnevezésű beruházásnak a jó-
váhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság kere-
tében/alárendeltségében működő egységek/szolgálatok/központok által nyújtott
szolgáltatások 2019. évre érvényes egy főre eső havi átlagköltségének meghatározá-
sáról.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet az Alsóidecsi Idősotthonban a 2020. évre érvényes havi átlagel-
látmánynak és az egy főre jutó havi hozzájárulásnak a megállapításáról, valamint
azoknak a jövedelemkategóriáknak a meghatározásáról, amelyek alapján kiszámítják
az otthon szolgáltatásaiért fizetendő egyéni hozzájárulások értékét.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyásáról egyes
megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kivitelezésében
és finanszírozásában.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a megye általános költségvetéséből a 2020. évre vonatkozó visz-
sza nem térítendő támogatások jóváhagyásáról a következő területeken: kultúra, egy-
házi, sport, ifjúsági támogatások és szociális szolgáltatások.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított, 7/2019. sz. határozata
1. és 2. mellékleteinek a módosítására vonatkozóan, amelyek a Maros Megyei Tanács
szakapparátusának szervezésével kapcsolatos intézkedésekről rendelkeznek.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet egy speciális mandátum engedélyezéséről a Maros Megyei Tanács
képviselője számára a Maros Megyei Ipari Park részvényeseinek a közgyűlésén, ami
az adminisztrátorok mandátumának a megújítására vonatkozik.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Maros megyei terület- és városrendezési műszaki bizottság
szervezeti és működési szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan.

Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – a Maros Megyei Tanács alelnöke
11. Határozattervezet a Maros megyei gyermekvédelmi bizottság összetételének a
módosítására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet a menetrend szerinti járatokkal díj ellenében végzett közszál-
lítás 2013–2023-as megyei programjában szereplő hat megyei útvonal licenceinek 60
napos, meghatározott időre való odaítéléséről, miután ezeken az útvonalakon az
előző szolgáltató lemondott a licencéről.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet egy, a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség gépkocsivezetőinek
elméleti és gyakorlati felkészítését célzó gyakorlat megvalósításához szükséges keret
biztosításáról.

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet egy településnek egy új személynyilvántartó helyi közszolgá-
lathoz való besorolására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
15. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

ELNÖK 
Péter Ferenc
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ 500 kg-os utánfutó, műszakival
és adóval a 2020-as évre. Tel. 0771-394-
616. (6596)

MINDENFÉLE

MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-
rescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(21901-I)

VÁSÁROLUNK ócskavasat, takarí-
tunk udvart, kertet, erdőt és tömbhá-
zat. Tel. 0743-512-168. (6579)

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javí-
tásokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6526-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt bármilyen
anyagból, vállalunk kisebb javítást.
Tel. 0745-680-818. (6550-I)

JAVÍTUNK teraszt, ablakredőnyt,
tetőt, kerítést, vállalunk festést és
bármilyen építkezési munkát. Nyug-
díjasoknak 25% kedvezmény. Tel.
0747-816-052. (6579)

MEGEMLÉKEZÉS

Drága férjet, édesapát, apóst
és nagytatát, FÁBIÁN
SÁNDORT veszítettük el ezen
a napon, 11 évvel ezelőtt. Nem
telik el nap, hogy ne
gondolnánk reá. Emlékét
örökké szívünkben őrizzük. A
Fábiánok. (v.-I)

Elmentél tőlünk egy februári
napon,
Köszönni, búcsúzni nem volt
alkalom.
Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen, szerényen,
Drága lelked, fáradt tested
nyugodjon békében!
Egy pillanat, és mindennek
vége,
Olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe.
Maradt a bánat és a csendes
sírhalom,
Szerető szívünkben örök
gyász és fájdalom.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a nyárádszent-
benedeki VONIGA ÖDÖNRE,
aki február 17-én egy éve örök
nyugalomra tért. Szerettei.
(6566)

Sírig tartó fájdalommal, 
de Isten akaratában meg-
nyugodva emlékezem február 
17-én – a 87. születésnapo-
mon – hűséges férjemre,  a
szerető, gondos édesapára,
apósra, nagy- és dédtatára,  a
nyárádszentbenedeki VONIGA
ÖDÖNRE, halálának első év-
fordulóján. 20-án kísérték
utolsó útjára. Fájós lábaim-
mal, súlyos betegen nem
tudtalak utolsó utadra el-
kísérni téged. Rég ismerem
szerető szívedet, tudom, hogy
ezt megbocsátottad nekem.
Emléked legyen áldott,
pihenjél békében! 
Szerető feleséged, Rózsika.
(6594)

Fájó szívvel emlékezünk
február 17-én KÁSA ILONÁRA
szül. Kosztándi halálának 8.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6574)

ELHALÁLOZÁS

Ezernyi emlék, mely nyomot ha-

gyott bennünk,

Sok meleg szó, melyet felidézve

könnyes lesz szemünk,

Milliónyi mosoly, mit szereztél

nekünk,

Köszönjük, hogy itt voltál velünk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, apatárs, rokon, barát és
szomszéd, 

CSÁSZÁR ZOLTÁN 
az Elektromaros volt dolgozója
és a December 21. Marosvásár-
hely Mártírváros Egyesület volt

alapító elnöke 
2020. február 15-én, életének 77.
évében hosszú betegség után
megpihent.
Temetése kedden, február 18-án
15 órától lesz a Jeddi úti temető-
ben. 
Búcsúzik tőle lánya, Tünde és
fia, Zoltán családjukkal együtt.
Emlékét örökké megőrizzük!
(6656-I)

„Midőn a lelkem roskadozva 

vittem, 

csöndesen és váratlanul

átölelt az Isten.” (Ady Endre)
Mély fájdalommal búcsúzunk 

MATYITÓL.
Gyöngyi és Sanyi. (6650-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk 
MATYITÓL. 

Gyöngyike, Zsombi és Dezső.
(6650-I)

Mély fájdalommal búcsúztunk a
szeretett sógortól, nagybácsitól,

MAKKAI JÁNOSTÓL.
Nyugodjon békében! Emlékét
megőrizzük. 

Sógornője, Makkai Irén (Cica),
Babi és Tibike családjukkal. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„A gyász örökké tart. Nem hagy

el soha. A részünkké válik, ott

van minden lépésünkben,

lélegzetünkben.”

Részvétünket fejezzük ki a

szerető anya, nagymama,

unokatestvér és unokahúg,

SZÁSZ ÉVA elhunyta miatt érzett

fájdalmában az egész gyászoló

családnak. Olgi, Gyuri és Anikó

nénje. (v.-I)

A Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete (MÚRE) mély meg-
rendüléssel értesült tagtársunk,
MAKKAI JÁNOS halálhíréről.
Távozásával a szakma egy meg-
határozó személyiséget vesztett,
olyan Aranytoll díjjal kitüntetett
újságírót, akinek gazdag, szerte-
ágazó sajtós munkássága
egyszer talán majd tanítható is
lesz mindazok számára, akik úgy
gondolják, hogy hivatásuk lehet
az újságírás. Megalakulásától
oszlopos tagja volt egyesü-
letünknek, véleményére, emberi,
szakmai segítségére mindig
biztosan lehetett számítani.
Tudjuk, az újságíró nem az
örökkévalóságnak dolgozik, és
emléke is csak addig marad
meg, amíg olvasói el ne felejtik a
nevét. Szolgálatod végképp
lejárt, János, de barátaid, volt
munkatársaid, a szakma még
hosszú ideig emlékezni fog rád.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. 

A MÚRE Igazgatótanácsa. (-I)

Mély együttérzésünket fejezzük

ki Baranyi Máriának testvére,

MAKKAI JÁNOS elvesztése

okozta fájdalmában. Barátnői.

(6641)

Őszinte részvétünket fejezzük ki

a családnak ZRÍNYI ENIKŐ

elhunyta alkalmából.

Az Unirea Középiskolában 1975-

ben végzett XII. F osztály.

A.B.F.R.A. (6632-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk

drága unokahúgomtól, ZRÍNYI

ENIKŐTŐL. Őszinte részvétünk

Ungvári-Zrínyi Ildikónak és

családjának. Bakos-Zrínyi Anikó

és férje, Csaba. (6647-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett és szerető férj, apa,
nagyapa, testvér, rokon és barát, 

MAKKAI JÁNOS 
a Népújság nyugalmazott főszerkesztője, 

több szakmai elismerés, valamint 
a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 

kitüntetettje, 78 éves korában elhunyt. 
Határozott kívánságát tiszteletben tartva, szűk családi körben
helyeztük örök nyugalomra 2020. február 15-én a marosvásár-
helyi református sírkertben, katolikus szertartás szerint. 

Gyászoló szerettei. (-I)

Ezúton, a nyilvánosság hasábjain is, végső búcsút veszek
drága férjemtől, gyerekeink és unokáink szerető apjától, nagy-
apjától, 

MAKKAI JÁNOSTÓL
aki negyven és egynéhány évig társam volt, a szó legnemesebb
értelmében. Lázít a fájdalmas tudat, hogy nem lehet része ma-
radék életemnek, mert, megbékélve a világ dolgaival, mostantól
az igazak bölcs, örök álmát alussza. Mégis hálás vagyok a sors-
nak, hogy ismerhettem, tisztelhettem, becsülhettem és szeret-
hettem. 

Felesége, Melinda 

Ui. Köszönet mindazoknak, akik részvétüket nyilvánítva osztoz-
tak fájdalmunkban.

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUN-
KÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)
AKOVÁCSPÉKSÉGalkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)
APCHOUSERAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
APCHOUSEMUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személyesen a cég
székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-
as telefonszámon. (sz.-I)
KFT.SOFŐRT alkalmaz (3,5 t-s autóra) árukiszállításra Maros me-
gyében. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)
AmarosvásárhelyiSOLVOCHEMIKALSKFT.ÁRUKIHOR-
DÁSRA alkalmaz B kategóriás hajtási engedéllyel rendelkező férfit.
Tel. 0731-016-610. (6611-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL
alkalmaz POSTAI KÉZBESÍTŐT Nyárádkarácsonba 6 órás

munkaidővel. Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon 

a Cariere címszónál. (sz.-I)
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A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat, 
szívünk fájdalma örökre megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk február 17-én a
csibai születésű id. SZABÓ SÁNDORRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodjál békében!
Emlékét őrzi bánatos felesége, Magdi,
négy gyermeke és azok családja.  (6648)

„A halál mindent elvégez, bajnak-búnak
akkor vége lesz.”
Február 17-én már tíz éve, hogy eltávoz-
tál az örökkévalóságba.
Te, aki annyi szeretetet adtál, aki mindig
mellettünk álltál, te, aki sosem kértél,
csak adtál, örökre itthagytál.
Elfeledni téged soha nem lehet, te voltál
a jóság, a szeretet. Nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel, de bennünk él
egy arc, meg egy múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk
senki soha el nem vehet.
Fájó szívvel emlékezünk RENDES IRÉNRE halálának tizedik
évfordulóján. 
Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott!
Emlékét őrzi lánya, Erzsike, veje, két unokája: Levente és
Emőke. (6654)



Buszos körutazások 
2020.április22–29.
BelgiumésHollandia,

550euró/fő

2020.április
27.–május1.
Horvátország,
280euró/fő

2020.szeptember
2–10.

LaBellaItalia,
480euró/fő

Indulás 
Marosvásárhelyről 
+ 25 euró/fő. 

A Marosvásárhelyi
Helyi 

Közszállítási Rt. 
alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmény:
–autó-villanyszerelőiszakké-
pesítés
–előnytjelentazautó-villany-
szerelőiszakismeretéstapasz-
talataszakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
SOFŐRÖKET

Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosít-
vány
– érvényes szakmai tanúsít-
vány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,avég-
zettség/szakképzés,hajtásijo-
gosítványésaszakmaitanúsít-
vány (attesztát) másolatával,
esetleges ajánlásokkal a cég
Marosvásárhely,Bégautca2.
számalatti székhelyén, a tit-
kárságonnyújthatóbehétfőtől
péntekig9–15óraközött.Tel.
0265-269-077vagy0733-090-
691.

Aközszállításivállalat
vezetősége

2020.február11.–március15.közöttazAzomuresplatform-
ján munkaerőt toboroznak ÁRURAKODÓI állás betöltésére
(meghatározatlanmunkaidőre).

Követelmények:
•jófizikaierőnlét
•rendszerető,fegyelmezettszemélyiség
•csapatszellem
•készségaszakmaifelkérésekteljesítésére.
AjelentkezőkönéletrajzukatazAzomureşszékhelyénnyújt-

hatjákbe,aDózsaGyörgyutca300.számalatt,amunkaerő-to-
borzó, belső kommunikációs, szakmai fejlesztési részlegen
(adminisztrációspavilon)azügyfélfogadásórarendjeszerint,
hétfőtőlpéntekig7–9,illetve13.15–14.30óraközött.
Ajelentkezőketazönéletrajzokkiválasztásaalapjánértesítik

aversenyvizsgánvalórészvételről.
Bővebb tájékoztatás a 0372-482–921-es telefonszámon – Bővebb tájékoztatás a 0372-482–921-es telefonszámon – 

a munkaerő-toborzó, belső kommunikációs, a munkaerő-toborzó, belső kommunikációs, 
szakmai fejlesztési részlegen kérhető.  szakmai fejlesztési részlegen kérhető.  

Szeretnél az Azomureş Szeretnél az Azomureş 
platformján dolgozni?platformján dolgozni?
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