
Tüntettek az orvosi
diákjai
Mintegy háromszáz egyetemi hallgató
vonult pénteken este a Marosvásárhe-
lyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem
(MOGYTTE) elé, az ellen tüntetve, hogy
egységes tételek és pontozás alapján
vizsgáztatják a diákokat az egyetem
román, magyar és angol szakán. 
____________3.
Erdélyi kézműves
termékek 
Segesvár szívében
A hittel és bátorsággal végzett szenve-
délyes munka itthon is meghozza a
gyümölcsét – vallja Máthé Zsolt kéz-
műves, vállalkozó, aki a segesvári vár-
ban a turistákra zúduló giccshalmaz
közepette létrehozott egy kis „oázist”,
egy ajándékboltot, ahol erdélyi kézmű-
ves termékeket kínál. 
____________5.
Kis híján kiengedték
a kezükből 
a mérkőzést
Hatalmas előnyre tettek szert az első
negyedben a Marosvásárhelyi CSM
női kosárlabdázói a Bukaresti Agrono-
mia otthonában, míg az utolsó negyed
fordított előjelű volt: majdnem kien-
gedték a kezükből a húszpontos veze-
tést a középszakasz 5. fordulójában
rendezett mérkőzésen.
____________7.

Csőrepedés, beázás, szigetelés, lakását-
alakítás, a szárítóhelyiség használata, a
rezsiköltség leosztása – egynéhány a
felmerülő gondok közül, amelyekkel a
lakótelepeken élők és a tulajdonosi tár-
sulások ügyvezetői rendszeresen szem-
besülnek. A társasházakban a
tulajdonosok magatartása mellett a
gazdálkodás, a személyiségi jogi sérel-
mek, az épületgépészet adottságai költ-
ségvitákhoz, esetenként tettlegességig
fajuló vitákhoz vezetnek. 

A lakástulajdonosok érdekeinek képviseleté-
vel országszerte elégedetlenek, ezért a lakótár-
sulások és a tulajdonosok felelősségéről
Marosvásárhely egyik legnagyobb lakótársulá-
sának elnökével, Şopterean Ioannal beszélget-
tünk.

A 2018. évi 196-os számú új lakótársulási
törvény módosításai, úgy tűnik, megnehezítik a
lakótársulások működését, annak ellenére, hogy
azok megalakítását, szervezését és gördülékeny
működését hivatott szabályozni, és nagyobb fe-
lelősséggel ruházza fel az ügyintézőket. A tör-
vény előírásait a kisebb lakótársulások
alkalmazhatják, hatszáz lakást meghaladó tár-

sulás esetében azonban bizonyos előírások gya-
korlatilag nem kivitelezhetők, fejtette ki a 212-
es számú tulajdonosi társulás elnöke. 
Lakatlan lakásban nem kötelező az egy személy 

– Gyakori panasz, hogy olyan személyeket is
kötelező módon bevezetnek a közös költségek
fizetési listájára, akik huzamosabb ideig külföl-
dön tartózkodnak, de arra is van példa, hogy
egyedül élő idős személynek azt követően is
kell fizetni az egy személy utáni költségeket,
hogy öregotthonba költözött. Mindez a közgyű-
lések határozatától függ?

Elterelő hadművelet?
Az MOGYTTE tanárainak felháborodása mellett január 26-án

este a diákok tüntetéssel válaszoltak a vizsgaszesszió előtt két héttel
az egységesített vizsgáztatásra hozott utasításra és annak következ-
ményeire. Az egyetem bejáratánál olvasható román és angol nyelvű
falragaszok szerint az önkényes döntések, a magyar vonal diszkri-
minálása, a hallgatók semmibevétele mellett az ösztöndíjak számá-
nak csökkentése és sok egyéb visszásság miatt a rektor lemondását
kérték. 

Ami az egységes tételeket illeti, az erre vonatkozó utasítást a tör-
vényes előírások szerint az egyetemi év kezdetén a tanárokkal való
előzetes egyeztetés nyomán kellett volna a tanárok és diákok tudo-
mására hozzák, semmiképpen sem közvetlenül a vizsgaidőszak előtt.
Az előírást, ami valójában fordítói státusra kötelezi a magyar ok-
tatókat, egyesek visszautasították, és a saját tételeik alapján vizs-
gáztattak. Az eredményeket az egyetem nem ismerte el. Ez volt a
szikra, ami a diákok felháborodását kiváltotta, akik a diszkriminá-
ció ellen emeltek szót.

Az általános és középiskolában éveken át az alternatív tanköny-
vek sokasága példázta, hogy különböző utakon hogyan lehet ugyan-
arra az eredményre jutni a tanárok egyénisége és a diákok
felkészültségi szintje alapján. Nos, a marosvásárhelyi mamutegye-
tem rektorai és közvetlen munkatársai az „egyenzubbony” elve
mellett döntöttek. Kezdetben a szóbelit iktatták ki, bevezetve 
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A Nap kel 

7 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 19 perckor. 
Az év 28. napja, 

hátravan 337 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

17, 3, 7, 28, 38 + 15 NOROC PLUS: 6 7 9 5 8 0

18, 22, 17, 38, 40, 1 SUPER NOROC: 7 1 6 9 2 0

26, 7, 4, 42, 48, 6 NOROC: 1 2 4 6 7 6 9

Jogi  tanácsadás 
Január 30-án, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában ingyenes jogi tanácsadást tart előfizető-
inknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük,
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot. 

Marosvásárhelyen és Szovátán 
a Kicsi Svejk háborúja

A Maros Művészegyüttes ma 19 órai kezdettel és 29-én,
kedden 11 és 13 órakor a Kicsi Svejk háborúja című tánc-
színházi előadással vendégszerepel a szovátai Domokos
Kázmér művelődési házban. Rendező-koreográfus: Varga
János, zeneszerző: Kelemen László. Jegyek elővételben
a Kusztos Endre-emlékházban kaphatók. Január 30-án,
szerdán 19 és 31-én, csütörtökön déli 12 órától a művész-
együttes kövesdombi székházában látható az előadás.

Medvenapozoo az állatkertben
A marosvásárhelyi állatkert szervezésében február 2-án,
szombaton déli 12 órakor időjóslásra várják a gyerme-
keket és felnőtteket a medvék kifutójához. A résztvevők 13
órakor az amfiteátrumban játszva tanulhatnak a medvékről.

Farsangi bál
Az Erdélyi Magyar Baloldal február 15-ére farsangi bált
szervez. Az érdeklődők a szervezet Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyén hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között
iratkozhatnak fel. Érdeklődni a 0744-928-299-es telefon-
számon.

Műtárgy- és régiségvásár 
A művészetkedvelők és a műtárgygyűjtők  számára feb-
ruár 1-3. között a marosvásárhelyi Promenada Mallban
XXI. alkalommal szervezik meg a műtárgyak és régiségek
vásárát. A vásáron több mint 50 kiállító vesz részt. A kiál-
lított tárgyak között egyebek mellett lesznek bútorok,
képek, ékszerek, ikonok, régi kiadványok, érmék, jelvé-
nyek, bélyegek.

Gruppen-Hecc-kabaré
A Gruppen-Hecc Társulat Nem vagyok egészen százas
című kabaré-előadását február 4-én, hétfőn 19 órakor a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában játssza. Szereplők: Nagy
István, Kárp György, Nagy Péter, Biluska Annamária, Csíki
Hajnal, Tóth Kati.

Marosvásárhelyen és Segesváron
az Operettissimo  

Az Operettissimo együttes új műsorral készül. A hungari-
kumnak minősített operett és a musical mellett ezúttal ma-
gyar filmslágerek teszik varázslatosabbá az előadást,
amely február 1-jén 19 órakor a Maros Művészegyüttes
kövesdombi székházában látható. Február 3-án, vasárnap
19 órai kezdettel a segesvári Mihai Eminescu művelődési
házban lép közönség elé a kolozsvári együttes.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma KAROLA és KÁROLY,
holnap ADÉL napja.

Nem mindennapi eseménynek lehettek szemta-
núi azok, akik szombaton délután a Náznánfalva
és Mezőbergenye közötti szakaszon történt
balesetet látták, fotózták és videózták, majd
az Info Trafic Tg-Mureş csoportban megosztot-
ták, és közveszélyes felelőtlenségnek minősí-
tették. 

A déligyümölcs-lerakat mellett fúródott egy áteresz vas-
beton gyűrűjébe egy ideiglenes rendszámtáblájú személy-
autó, amelyben három férfi utazott. Megkeresésünkre a
nevét vállaló szemtanú, Ilie Man elmondta, hogy az órán-
ként hozzávetőleg 150 km-es sebességgel haladó jármű go-
lyóként előzte meg az általa vezetett járművet, és a szemből
érkező autóval való frontális ütközést elkerülendő sodró-
dott le az útról, majd azt követően, hogy a sáncba borult,
még kb. száz méteren csúszott.
A baleset 15.30 órakor történt,
és csak a vízelvezető árok föl-
ötti híd vetett véget a kocsite-
tőn „szánkózásnak”, annak
ellenére, hogy az úttesten már
nyoma sem volt a hónak. Ő ér-
tesítette a 112-es egységes sür-
gősségi hívószámot, a paniti
rendőrőrs munkatársai pedig
20 perc alatt a helyszínre ér-
keztek. A jelek szerint úgy
tűnt, hogy a sofőr nem beszéli
a román nyelvet, az anyósülés
felőli oldalon mászott ki, sér-
tetlenül megúszta, akárcsak a
járműben utazó két utasa.
Egyik szemtanú megosztott
egy kisfilmet is a Facebook
közösségi oldalon, amelyen az
árokba borulás színhelye lát-
ható, és az a távolság, amelyet
égnek álló kerekekkel tett
meg.

A Maros Megyei Rendőr-
felügyelőség szóvivője, 
Emanuela Rugină arról tájé-

koztatott, hogy január 26-án, szombaton 16.40 órakor a
152-es megyei úton, Bergenye vonzáskörzetében egy 22
éves marosvásárhelyi illetőségű, román állampolgárságú
fiatalember a megengedettnél nagyobb sebességgel haladt,
amikor elvesztette uralmát a jármű fölött, lesodródott az
úttestről, és az út menti sáncba borult. A járműben egy 34
éves és egy 25 éves férfi utazott, mindketten marosvásár-
helyiek, ők is csak enyhébb sérüléseket szenvedtek. A bal-
eset körülményeit a rendőrség vizsgálja, nem szándékos
testi sértés vádjával bűnügyi dossziét nyitottak a sofőr ne-
vére.
Hídfőnek ütközött

Vasárnap reggel 7.30 órakor Erdőszentgyörgyön, a 13A
országúton egy személygépkocsit vezető 39 éves helybéli
nő hídfőnek ütközött, és felborult. A baleset nyomán a jár-
művet vezető hölgy könnyebb, míg férfiutasa súlyosabb
sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit vizsgál-
ják.
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IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 50C
min. -10C

Szer Pálosy Piroska

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Kolbásztöltő fesztivál 
Kelementelkén

Február 2-án 10 órától a kelementelki Simén-kúria ud-
varán harmadik alkalommal szervez kolbásztöltő feszti-

vált a Petry cég. Az előző rendezvényhez hasonlóan
minimum ötfős csapatok jelentkezhetnek, amelyeknek
kétméteres asztalt, padot, faszenes sütőt biztosíta-
nak. 
A benevezők kedvezményes áron igényelhetnek alap-
anyagcsomagot. Érdeklődni, jelentkezni a 0735-206-
265-ös telefonszámon, illetve a pr@petry.ro
e-mail-címen lehet.

RENDEZVÉNY

Közúti balesetek – enyhébb sérülések
Áteresztől átereszig „szánkózott”

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség munka-
társai a Maros Megyei Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság felügye-
lőivel közösen állati eredetű mellékterméke-

ket foglaltak le, és megbírságoltak egy gép-
kocsivezetőt, mert nem tartotta be az
egészségügyi és élelmiszer-biztonsági elő-
írásokat.

Január 24-én a dicsőszentmártoni rendőrök
egy közúti ellenőrzés során Héderfáján igazol-
tattak egy Neamţ megyében bejegyzett jármű-
vet, amelyet egy 30 éves férfi vezetett. 687 kg
állati eredetű mellékterméket foglaltak le, és
1.500 lejre bírságolták a gépkocsivezetőt a nem
előírásszerű szállítmány miatt. Az ellenőrzés
nyomán kiderült, hogy a sofőr eredetigazoló do-
kumentumok nélkül és állat-egészségügyi enge-
déllyel nem rendelkező szállítóeszközzel
fuvarozta az állati belsőségeket (légcső, máj,
vese stb.).

A helyszínre érkező, gazdasági bűnözésre
szakosodott rendőrök az állategészségügyi fel-
ügyelőkkel felmérték a rakományt. A sofőrt a
2005. évi 984-es sz. kormányrendelet előírásai-
nak megszegése miatt bírságolták meg, a szál-
lítmányt elkobozták és megsemmisítik. (pálosy)

Állati eredetű melléktermékek egy furgonban
Lefoglalták és bírságoltak

Fotó: Ilie Man



Az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szaba-
dult fel, ennek emlékére az ENSZ Közgyűlése 2005.
november 1-jén január 27-ét a holokauszt áldoza-
tainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Az
egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozza „az
emlékezés és a tanítás kötelességét”, hogy a jövő
nemzedékei megismerjék a hatmillió, túlnyomórészt
zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok
történetét. 

A hitleri Németország 1942 januárjában tette hivatalos po-
litikává a 11 milliós európai zsidóság megsemmisítését, „a
végső megoldást” (Endlösung). A holokausztnak (a görög ere-
detű szó jelentése „tűzben elégő áldozat”, héber megfelelője a
soá) mintegy kétszázezer – a nemzetiszocialisták által szintén
alacsonyabb rendűnek nyilvánított – cigány, valamint homo-
szexuális, testi és szellemi fogyatékos ember is áldozatul esett.
A budapesti Holokauszt Emlékközpont szerint az európai
zsidó holokauszt áldozatainak számát a különféle becslések
öt- és hatmillió közé teszik. A holokauszt idején meggyilkolt
áldozatok közül hozzávetőleg minden tizedik volt magyaror-
szági zsidó, számuk 500-600 ezer közöttire tehető.

Az Auschwitz (lengyel nevén Oswiecim) melletti megsem-
misítő tábort Lengyelország lerohanása után, 1940-ben létesí-
tette az SS, a nemzetiszocialista párt fegyveres szervezetének
parancsnoksága egy régi kaszárnyában, eredetileg lengyel fog-
lyoknak. A kezdetben munkatáborként is működő láger bejá-
rata felett cinikus módon tábla hirdette, hogy „A munka
szabaddá tesz” (Arbeit macht frei). A törzstáborban és az 1942-
ben a közeli Birkenauban (Brzezinka) létrehozott koncentrá-
ciós táborban építették fel az első gázkamrákat. Az első
áldozatokat 1941 szeptemberében gyilkolták meg ciángázzal
(cyklon-B), az iparszerű népirtás 1943 márciusában a holttes-
tek elégetésére szánt négy krematórium üzembe helyezésével
kezdődött meg.

Auschwitz-Birkenau az európai zsidóság megsemmisítésé-
nek központjává vált, az oda érkezők egy idő után már számot

sem kaptak, 70-75 százalékukra azonnali halál várt. A háború
végén, amikor már közeledtek a szovjet csapatok, a gázkam-
rákat felrobbantották, a foglyok zömét legyilkolták vagy gya-
logmenetben nyugat felé indították. A tömeggyilkosság
bizonyítékait igyekeztek megsemmisíteni, ezért az áldozatok
számáról a mai napig sincsenek pontos adatok. Az auschwitzi
múzeum hozzávetőleg 1,3 millióra teszi a haláltáborba depor-
táltak számát, akik közül mintegy 1,1 millió volt zsidó, de sok
lengyel, roma és szovjet hadifogoly is volt köztük, a meggyil-
kolt, meghalt emberek száma legkevesebb 1,1 millióra tehető.
A Magyarországról odahurcolt zsidók száma meghaladta a 430
ezret, közülük 325-330 ezret azonnal kivégeztek a gázkamrák-
ban, mintegy 25 ezren a későbbi szelekciók során vesztették
életüket.

A tábort 1945. január 27-én a szovjet Vörös Hadsereg I.
Ukrán Frontjának katonái szabadították fel, akik a táborban és
az altáborokban mintegy 7500 végsőkig legyengült foglyot,
többségükben nőket és gyerekeket találtak. Az auschwitzi mú-
zeum honlapja azt írja: „Történelmi paradoxon, hogy a náci
totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő
katonák hozták el a szabadságot.”

A lengyel parlament 1947-ben törvénnyel hozott létre mú-
zeumot az auschwitzi koncentrációs tábor helyén az áldozatok
emlékére. Az auschwitzi haláltábor a holokauszt jelképévé
vált, felszabadításának napján, minden évben január 27-én
szerte a világon és az auschwitzi kulturális központban is meg-
emlékezést tartanak. Budapesten a Dohány utcai zsinagóga
Emanuel Emlékparkjában áll a holokauszt áldozatainak em-
lékfája, a 2004 óta működő Páva utcai Holokauszt Emlékköz-
pont belső udvarát körülölelő, nyolc méter magas kőfalon
pedig különleges üvegtáblákra vésve látható a népirtás ma-
gyarországi áldozatainak neve. Az első nemzetközi holoka-
uszt-emléknapi rendezvényt Magyarországon 2006-ban
tartották. A magyarországi holokauszt-emléknap április 16.,
miután 1944-ben ezen a napon kezdődött el a magyar zsidók
gettókba zsúfolása. (MTI)

Feloldják a titkosítást
Határozattervezetet fogadott el pénteken a kormány
a külügyminisztérium archívumában található azon
dokumentumok titkosításának feloldásáról, amelye-
ket 1989. december 31-e előtt köz- vagy magánjogi
jogi személyek bocsátottak ki. A tervezet egyúttal azt
is előírja, hogy a hatóságok, a közintézmények, va-
lamint a többi köz- vagy magánjogi jogi személy,
amely olyan államtitkoknak minősülő dokumentumok
birtokában van, amelyek a határozat hatálya alá
esnek, oldják fel a dokumentumok titkosságát. A kül-
ügyminisztérium a határozat hatályba lépésétől szá-
mítva 60 napon belül közzéteszi azon köz- vagy
magánjogi jogi személyek listáját, amelyek a feloldott
titkosítású dokumentumokat kibocsátották. (Mediafax)

Jelentős a lavinaveszély
Románia összes hegyvidékén nagy a lavinaveszély
– figyelmeztet az Országos Salvamont Hegyimentő
Szolgálat. Nagyon vastag hóréteg képződött az
utóbbi napokban, és a hirtelen felmelegedés elősegíti
ezeket az előre láthatatlan és rendkívül veszélyes je-
lenségeket – írják a Salvamont Facebook-oldalán. Az
utóbbi 24 órában 58 segélyhívás érkezett a Salva-
monthoz, ezek közül a legtöbb – tíz – esetben a bras-
sói hegyimentők segítségét kérték. (Agerpres)

Lehet, hogy járványt hirdetnek
Ezen a héten dől el, hogy influenzajárványt kell-e
megállapítani Romániában – nyilatkozta Sorina Pin-
tea egészségügyi miniszter. Közölte: akkor hirdetnek
járványt, ha a megbetegedések száma három egy-
mást követő héten meghaladja azt a számot, amelyre
az egészségügyi hatóságok felkészültek. Ugyanak-
kor arra kérte a lakosságot, hogy ha valaki a grippé
tüneteit észleli magán, ne kezdje el saját magát kú-
rálni, hanem forduljon a családorvoshoz. Szombaton
39-re emelkedett az influenza miatt elhunyt betegek
száma. (Agerpres)

Leegyszerűsített ügyintézés
Mihaela Triculescu, az Országos Adóhatóság (ANAF)
elnöke aláírta azt a rendeletet, amely jelentősen le-
egyszerűsíti a cégek héanyilvántartásba vételét, és
lehetőséget teremt, hogy az adófizető még a kérel-
mezés napján megkapja héás adószámát – közölte
az ANAF. Az eljárás gyorsítása érdekében a saját fe-
lelősségre adott nyilatkozatot kizárólag elektronikus
úton fogadja a hatóság, és valódiságát 15 napos ha-
táridővel ellenőrzi. Az ANAF-nak az a célja, hogy nö-
velje az önként jogkövető magatartásra térők számát,
és csökkentse az adócsalást. (Agerpres)
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a tesztvizsgát, majd a folytatás sem maradt el. Január-
ban az oktatók még megmaradt önállóságának a felszá-
molása érdekében a vizsgaszesszió előtt hozott
rendelettel megszabták, hogy mind a román, mind a ma-
gyar, mind az angol nyelvű képzés hallgatóit ugyanazon
tesztkérdések alapján kell vizsgáztatni. Ez egyszerűen
hangzik, de a valóságban sokkal bonyolultabb. Először
is a tananyag, bár ugyanazt a tanmenetet (programot)
követi, nem teljes mértékben azonos. A román tagozaton
a román, a magyar tagozaton, ahol célravezetőbb volt,
a magyar szakirodalmat is felhasználva tanítottak, az
angol szakon az angolt is figyelembe vették. Ahhoz,
hogy ne legyenek olyan kérdések, amelyeket esetleg nem
tanult a hallgató, mind a három nyelven oktató tanár-
nak ismernie kellene a teljes román, magyar és angol
nyelvű tananyagot, amely alapján a kérdéseket össze-
állítják. Aki angol és román vagy angol és magyar nyel-
ven oktat, az feltehetően ugyanazokat a kérdéseket adja
mind a két tagozaton. Amikor azonban három oktatóról
van szó, ez jócskán bonyolítja a helyzetet. Vannak tan-
tárgyak, ahol megegyeztek, hogy fele-fele arányban fo-
galmazzák meg a tesztkérdéseket, ami a magyar
oktatóknak pluszmunkát jelentett, mert a saját kérdése-
iket románra kellett fordítaniuk, a román kolléga kér-
déseit pedig magyarra. Voltak olyan tantárgyak is
azonban, ahol a magasabb rangban levő román pro-
fesszor odalökte az összes kérdést, hogy oktatótársa for-
dítsa le magyarra, a tételek egyeztetéséről szó sem esett.
Ezek alapján a magyar oktatók nem véletlenül érezték
úgy, hogy pusztán fordítói munkára kényszerítve, a ma-
gyar nyelvű oktatás szellemiségének a felszámolására
tett utolsó lépésről van szó. 

Miközben létrejöhetett az önálló angol tagozat, a ma-
gyar oktatók jogainak további korlátozása olyan eljárás
a rektor és munkatársai részéről, ami előreláthatóan
felháborodást vált ki. Ezért a vizsgákkal kapcsolatos
utasításai feltehetően azt a célt szolgálják, hogy elterelje
a figyelmet a magyar fél önálló magyar kar megalakí-
tására vonatkozó jogos kérésének az időszerűségéről.
Amit egyébként a közoktatási törvény is biztosít. 

Elterelő hadművelet?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: MMDSZ

Mintegy háromszáz egyetemi hallgató vonult pén-
teken este a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszeré-
szeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
(MOGYTTE) elé, az ellen tüntetve, hogy egységes té-
telek és pontozás alapján vizsgáztatják a diákokat
az egyetem román, magyar és angol szakán. 

A diákok román és angol nyelvű feliratokkal tiltakoztak az
új vizsgaszabályzat ellen. A közösségi médiában szervezett
tüntetésen több százan vettek részt. Az MOGYTTE diáksága
közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben hang-
súlyozzák, arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy „az egye-
tem vezetősége, minden módszert megragadva, újra és újra
áthágja a szabályokat, ezzel sértve mind a diákok, mind az ok-
tató tanárok jogait”. Azt állítják, hogy különböző tanulmányi
reformokra hivatkozva az egyetem rektora az intézmény ve-
zetőségével karöltve számos olyan döntést hozott, amivel ki-
váltották a tanulók felháborodását. Konkrétan azt
nehezményezik, hogy a vizsgaidőszak előtt csupán két héttel
számottevő változásokat vezettek be a vizsgákat illetően, me-
lyek „közel sem szolgálják sem az oktatás, sem a diákok
javát”. „Minden látszólagos és híresztelt fejlődés ellenére a re-
zidensvizsgák eredményei csak romlanak, tavaly az ország
legrosszabbul szereplő egyeteme lett a marosvásárhelyi. Egy-

ségesített teszteket íratnak, melyek minden egyéni színtől
megfosztják a vizsgákat, logikátlan robotokká teszik a diáko-
kat, ami az elhanyagolt és túlzsúfolt gyakorlati órákon is tük-
röződik. A tanév elején hivatalossá tett egyetemi
összeolvasztást követően látványosan csökkent az ösztöndíjak
száma, ezzel is ellentmondva a hangzatos ígéreteknek, melye-
ket felsorakoztatott a vezetőség az egyesítés ellen szólóknak”
– áll a közleményben. Hozzáteszik, a hallgatók közössége ez-
úton is jelzi a jogsértéseket, a szabályok áthágását, és azt sze-
retnék, ha olyan kompromisszum születne a vezetőség és
diákság között, amely valóban a jövőbeni orvosi és gyógy-
szerészeti oktatás fejlődését szolgálná. 

Amint lapunk szombati számában írtunk róla, az új vizs-
gáztatási szabályzatot január 3-án, két héttel a vizsgaidőszak
előtt hozták nyilvánosságra, és eszerint a vizsgák tesztkérdé-
seinek mind a három nyelven azonosaknak kell lenniük. Dr.
Nagy Előd rektorhelyettes pénteken a Népújságnak azt nyilat-
kozta, nem érthetnek egyet az új vizsgamódszerrel, a helyzetet
nem tekintik véglegesnek, és a magyar tagozat vezetősége tár-
gyalni fog erről az egyetem rektorával. A magyar nyelvű képzés
gondjairól ma lesz megbeszélés a magyar tagozat képviselői és
az MOGYTTE rektora, Leonard Azamfirei között, a tárgyaláson
bizonyára téma lesz az új vizsgaszabályzat is. (antalfi)

A holokauszt áldozataira emlékeztek

Az új vizsgaszabályzat ellen tüntettek 
az orvosi diákjai



A májusi választások meg
fogják határozni Európa jövő-
jét. Az Európai Unió nagy vál-
tozások előtt áll; tőlünk is
függ, hogy ennek a változás-
nak mi, magyarok a vesztesei
vagy a nyertesei leszünk. Má-
jusban eldől, hogy kik lesznek
többségben: azok, akik támo-
gatják az európai kisebbség-
védelmi törvényt, vagy azok,
akik semmibe veszik problé-
máinkat – jelentette ki a pén-
teki SZKT-ülésen Kelemen
Hunor szövetségi elnök.

Mint mondta, számunkra a tét
egyértelmű, a cél világos: erős er-
délyi és Kárpát-medencei magyar
képviseletet akarunk, hogy bele-
szólhassunk az Európai Unió jövő-
jének alakításába – legyen szó
támogatáspolitikáról, kisebbségvé-
delemről vagy migrációról. A ma-
gyar emberek érdeke, hogy Európa
megerősödjön, és ezáltal Erdély to-
vább fejlődjön.
Fontos lenne 
a diplomáciai offenzíva

Az elnök szerint az európai uniós
soros elnökséget Románia kihasz-
nálhatja arra, hogy diplomáciai of-
fenzívát indítson a schengeni
csatlakozásért, hogy 2019 végéig
beléphessen a schengeni övezetbe,
mert a műszaki kritériumokat már
rég teljesítette. „Ez fontos lenne, jó
lenne, ha a külügyminisztérium
nem azzal foglalkozna, hogy félre-
beszél a kisebbségi jogokról, hanem
egy erős diplomáciai offenzívával

megteremtené a feltételeit a schen-
geni csatlakozásnak”.

Újságírói kérdésre mondta el,
hogy az RMDSZ március elejéig
rangsorolja a jelöltjeit, véleménye
szerint az a reális, hogy a Románi-
ában 6,5%-os magyarság két képvi-
selőt juttasson a parlamentbe.
Három jelölt bejuttatásához 9,6 szá-
zalékot kellene szereznie.
Szövetségkötés nélkül 
nincs érdekérvényesítés

A hazai helyzetről szólva Kele-
men Hunor kijelentette: az
RMDSZ-nek szövetségesekre van
szüksége mind az országos, mind a
helyi politikában, akár helységen-
ként vagy megyénként mással. Hi-
szen nem érdekekről van szó,
hanem pragmatikus döntésekről,
üzente azokra a bírálatokra, ame-
lyek amiatt érik, hogy a parlament-

ben a szövetség a kormánykoalíciót
támogatja. Mint mondta, szövetség-
kötés nélkül az RMDSZ elszigete-
lődne. Szövetségek nélkül
kisebbségiként nincs érdekérvénye-
sítés, azonban a szövetség nem je-
lent ideológiai és érdekazonosságot
a partnerrel – hangsúlyozta.
Takaréklángon...

Az RMDSZ elnöke kitért arra is,
hogy úgy kezdték az évet, hogy
nincs költségvetése Romániának,
viszont „van egy olyan rossz sür-
gősségi kormányrendelet, amely a
feje tetejére állítja a pénzügyi poli-
tikát. Ez elakasztja a tervezést az
önkormányzatoktól a gazdasági
szféráig, kaotikus állapothoz vezet,
és a következő két hónapban, kb.
áprilisig, tulajdonképpen takarék-
lángon fog működni az ország, ami
a beruházásokat, közbeszerzéseket

illeti, és ez tragikus”. Ha szükség
van az adótörvénykönyv módosítá-
sára, azt időben elő kell készíteni –
hangsúlyozta.
Szövetség a jövőért

Az elmúlt két év többnyire a
múltról és a védekezésről szólt az
RMDSZ és a közösség számára
egyaránt. Az előttünk álló időszak-
ban a jövőre és az építkezésre kell
koncentrálnunk. A február 22-23-án
sorra kerülő kolozsvári kongresszu-
sunk mottója: Szövetség a jövőért.
A kongresszusnak, a szövetségi
elnök megválasztásán túl, az lesz a
feladata, hogy jövőképet mutasson
közösségünknek, hogy meghatá-
rozza az RMDSZ legfontosabb köz-
politikai törekvéseit az oktatás, a
gazdaság, az infrastruktúra, az
egészségügy és a társadalomszerve-
zés terén. Mindezekhez erős szövet-
ségre és erős szövetségesekre van

szükség: szakmai szervezetek bevo-
nására, valós társadalmi konzultáci-
óra, befolyásos nemzetközi
partnerekre – mutatott rá a szövet-
ségi elnök. 

Hegedüs Csilla ügyvezető alel-
nök ismertette a programmódosítás
tervezetét. Elmondta, hogy kivették
azokat a pontokat, amelyek már tel-
jesültek, és új célok kerültek be,
majd vázolta a fontosabb módosítá-
sokat. Az SZKT elfogadta a javas-
latokat. 

Az alapszabály-módosításra be-
érkezett négy javaslatot Nagy Zol-
tán ügyvezető alelnök olvasta fel.
Mint mondta, az alapszabály-módo-
sító bizottság mind a négy javasla-
tot elutasította. Ezt a döntést is
elfogadta az SZKT, ami azt jelenti,
hogy az RMDSZ alapszabályzata
nem fog módosulni a kolozsvári
kongresszuson.
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Fotó: Nagy Tibor

Marosvásárhelyen ülésezett az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa
Erős Erdélyt akarunk!

A szombati SZKT-ülés kezdete
előtt adta át a 2018-as Ezüst-
fenyő díjakat az RMDSZ azok
munkájának elismeréseként,
akik jelentős szerepet vállal-
tak a közösségi javak és a
szülőföld visszaszerzésében,
valamint a szövetség prog-
ramjának megvalósításában.

A szülőföldmegtartó tevékenysé-
gért díjazott 24 személyt Kelemen

Hunor szövetségi elnök köszön-
tötte. Megköszönte a munkát, és
arra kérte a díjazottakat, folytassák
ezt a továbbiakban is, „lépésről lé-
pésre, erdőről erdőre, tégláról tég-
lára erősítve az újrakezdések
történetét”.
A 2018. évi Ezüstfenyő díjasok 

Balázs Attila, az RMDSZ gazda-
sági igazgatója, Balta János író, új-
ságíró, dr. Barra Zoltán szilágycsehi
orvos, az RMDSZ Szilágy megyei
szervezetének alapító tagja, Berki
Edith, az RMDSZ sarmasági szer-

vezetének elnöke, helyi tanácsos, a
sarmasági nőszervezet elnöke, a
Szilágy megyei nőszervezet alel-
nöke, Bokor Sándor, Parajd község
polgármestere, a Búzavirág nép-
táncegyüttes, Ciubotariu Simon
római katolikus pap, Dávid Lajos, a
nagybányai Teleki Magyar Ház ve-
zetője, (post mortem) Dima Le-
vente, a szövetség zágoni
szervezetének korábbi elnöke és
Zágon község néhai alpolgármes-
tere, Dukrét Géza tanár, helytörté-
nész, néprajzkutató, műemlékvédő,

Farkas Aladár gyergyószentmiklósi
önkormányzati képviselő, Gergely
András, Csíkszentmárton polgár-
mestere, az Alcsík Kistérségi Fej-
lesztési Társulás elnöke, Laczikó
Enikő Katalin államtitkár, az Etni-
kumközi Kapcsolatok Hivatalának
vezetője, Ladányi Árpád Csaba
ügyvéd, az RMDSZ Fehér megyei
szervezetének elnöke, Jakab
László, az RMDSZ bihardiószegi
szervezetének elnöke, tanácsos és
a helyi református egyházközség
főgondnoka, Kádár György, Új-
mosnica község alpolgármestere,
Kereskényi Gábor, az RMDSZ
szatmárnémeti szervezetének el-
nöke, Szatmárnémeti polgármes-
tere, Kovács Irén Erzsébet

kisebbségi oktatásért felelős állam-
titkár, Makkai László, az RMDSZ
kolozsvári szervezete hídelvei kör-
zetének elnöke, a szövetség alapító
tagja, Rémán György, Sajóudvar-
hely alpolgármestere, dr. Szabó
Béla, a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Tanszéke, a
Marosvásárhelyi 1. Sz. Szülészeti
és Nőgyógyászati Klinika, vala-
mint a MOGYE magyar tagozatá-
nak vezetője, Széll Lőrincz, az
RMDSZ Hunyad megyei szerveze-
tének ügyvezető elnöke, a Hunyad
Megyei Sport- és Ifjúsági Hatóság
vezetője, Székely Szidónia ta-
nárnő, Pesek Szilárd Zoltán önkor-
mányzati képviselő, tanár.

Átadták az Ezüstfenyő díjakat
Huszonnégyen vehették át

Mózes Edith

Mózes Edith

Nem kivonulni kell, hanem bevonulni!
Ne engedjük kettészakadni a romániai magyar társadalmat! Erre

Markó Béla volt RMDSZ-elnök figyelmeztetett, aki szerint kettésza-
kadt országban élünk: a társadalom egy része próbál fölzárkózni a
Nyugathoz, miközben a másik része mélyszegénységben él. A ma-
gyar közösségre nem jellemző ez a kettészakítottság, de „ne enged-
jük kettészakadni a romániai magyar társadalmat!”. Ugyanakkor
kijelentette, a szövetségek nem ideológiai, hanem program jelle-
gűek.

Felemlegette, hogy amikor Románia átvette az Európai Unió Ta-
nácsának soros elnökségét, az Athenaeumban szervezett rendezvé-
nyen egyetlen felszólaló sem ejtett szót a kisebbségi kérdésről, arról,
hogy az RMDSZ és a romániai magyarság is nagyban hozzájárult
az uniós csatlakozás sikeréhez. Egyetlen szót sem szólt erről sem az
államelnök, sem a kormányfő, sem a szenátus elnöke.

Markó szerint a válasz önként kívánkozik arra, hogy akkor kivel
kellene szövetkezni Bukarestben: senkivel. Azonban ez nem lehet-
séges.

A marosvásárhelyi orvosi egyetemről szólva emlékeztetett, hogy
az egyetem oktatói kétszer vonultak ki a szenátus üléséről. „Aztán
visszamentek, majd egy ideje megint kivonultak.” Ami, mint
mondta, erkölcsi szempontból jogos, azonban így nem tudjuk, „mi
történik ellenünkben”. Kivonulással nem lehet megoldani a prob-
lémákat – mutatott rá Markó. (mózes)

Fotó: Nagy Tibor



A hittel és bátorsággal vég-
zett szenvedélyes munka itt-
hon is meghozza a
gyümölcsét – vallja Máthé Zsolt
kézműves, vállalkozó, aki a
segesvári várban a turistákra
zúduló giccshalmaz közepette
létrehozott egy kis „oázist”,
egy ajándékboltot, ahol erdé-
lyi kézműves termékeket
kínál. A turisták szemében a
legnagyobb vonzerőt mégis
az jelenti, hogy a boltban lévő
kis „műhelyben” végignézhe-
tik, ahogyan az egyedi, kézzel
festett tárgyak, bútordarabok
készülnek, mi több, maguk is
kipróbálhatják a bútorfestést. 

Bizonyára kevesen tudják, hogy
van a segesvári várban egy olyan
hely, ahol Drakula mítosza és a
bóvli nincs mit keressen, kizárólag
erdélyi kézművesek eredeti munkái
várják a minőségi ajándéktárgyakra
„vadászó” turistákat. A várbeli
Szarvas Házban lévő, Gifty névre
keresztelt ajándékbolttal valóra vált
a segesvári Máthé Zsolt álma, aki
egy pillanatig sem titkolja, legin-
kább az ösztönözte, hogy miközben
mindenki külföldön próbál szeren-
csét, ő megmutatja, hogy itthon is
lehet boldogulni. 

Ha nehezen is, de rájuk talált 
a tökéletes helyszín

– A szakmám szerint restaurátor
vagyok, így kerültem kapcsolatba a
bútorfestéssel. Az egyetem elvég-
zése után négy évig alkalmazottként
dolgoztam egy alapítványnál,
amelynek a tevékenységében nagy
hangsúlyt fektettek a kézműves-
ségre, a népi hagyományokra, res-
taurálással, műemlékvédelemmel
foglalkoztunk. A lakodalmunk ide-
jén kezdtünk komolyabban gondol-
kodni a feleségemmel azon, hogy
tovább kellene lépni, és többet ki-
hozni az adottságomból, amivel a
Jóisten megáldott. Mindig ott for-
gott a fejemben a gondolat, hogy
nem véletlenül születtem oda,
ahová. Segesvár Marosvásárhely és
Kolozsvár mellett eléggé eltörpül, a
fiatalokat elszippantják ezek a
nagyvárosok, valamint a külföld.
Édesapám mindig bátorított, mond-
ván, hogy itthon is kell valaki ma-
radjon „a javából”. Sokat
gondolkodtam azon, hogy mit lehet
a városból kihozni, mi az, amit
nyújt, és amit kihasználva meg
lehet élni. Egyértelműen a voks a
turizmusra esett, így kezdtem gon-
dolkodni, hogy mi az a többlet, amit
én a Segesvárra látogató turistáknak
nyújtani tudnék. A vár a központban
van, ahol nagy a turistaforgalom, de
ott is főként két utcában, a többibe

ugyanis a „lustább” turista már nem
jut el. Hosszú időbe telt, amíg úgy-
mond ránk talált a helyszín. Sokáig
jártam fel-alá ezen a két utcán, ke-
restem a megfelelő üzlethelyiséget,
de szinte reménytelennek tűnt, nem
találtam olyant, amit meg is tudtunk
volna engedni magunknak – eleve-
nítette fel a kezdeti nehézségeket a
vállalkozó. Végül egy szerencsés
véletlen folytán akadt horogra a tö-
kéletes helyszín. Zsoltot a Bethlen
család keresdi ágának egyik leszár-
mazottja néhány bútordarab restau-
rálásával bízta meg, a fizetséget
pedig a Szarvas házbeli panzió re-
cepcióján hagyta. Zsolt előzőleg
már járt ott helyiségkereső úton, de
most a recepción lévő hölgy fel-
ajánlotta neki a földszinti termet,
ahol meg is nyitották a boltot. 

– Én a Jóisten gondviselésének
tulajdonítom ezt a csodaszép helyi-
séget. Nem nagy, de nekünk tökéle-
tes. Egy 16. századi, sarki házban
van, az emeleti részen freskók talál-
hatók, a berendezés egy részét én
készítettem, különleges hangulata
van – tette hozzá. 
Ha a bolt előtt festeget, 
kétszer annyian térnek be

Érdeklődésemre Zsolt elárulja, a
segesvári várban rajta kívül még két
bolttulajdonos van, akik erdélyi
kézműves termékeket árulnak, a
többi kínai bóvlit kínál. A Giftyben

erdélyi mester-
emberek keze
munkáját di-
csérő tárgyak
közül válogat-
hatnak az aján-
dékot keresők,
zömében ma-
gyar kézműve-
sek munkái, de
román, szász,
roma mesterek
termékei is
megtalálhatók
itt. Népszerűek
a kézzel varrt
babák, amelye-
ket brassói
román asszo-
nyok készíte-
nek. Egy
kolozsvári fiatal
csapat fajátékait
is sokan emelik
le a polcról,
ugyanis főként a

külföldi turisták előszeretettel vá-
lasztanak természetes anyagból
készült játékot. Ezenkívül nagy a
kereslet a korondi és kőhalmi be-
szállítóktól érkező kerámiák
iránt. A boltban egy sarok a Nagyi
kamrája nevet kapta: mézeska-
lácstól a szörpökig, a kézműves
kekszig és a csípőspaprika-lekvá-
rig számos finomság megtalálható
itt. 

Ám ami sehol máshol nem lel-
hető fel, és talán ezért a legkereset-
tebbek, azok a fabútorok, fából
készült tárgyak, amelyeket Zsolt a
helyszínen fest. A műhely szó hal-
latán elneveti magát, ugyanis sze-
rinte túlzás műhelynek nevezni az
alig fél négyzetméteres kis asztalt,
ahol a vevők szeme láttára készül-
nek a remekművek. Gyakran any-
nyira megtetszik egy-egy darab a
boltba betérő turistának, hogy meg
sem várja, hogy a festék megszá-
radjon, máris viszi haza. Napsütéses
időben Zsolt gyakran ül ki a Szar-
vas Ház elé festegetni, és ez igen jó
vevőcsalogatónak bizonyult, fel-
kelti a turisták érdeklődését, ilyen-
kor szinte kétszer annyian térnek be
hozzájuk. – Erre vevő igazán a
vevő, mivel látja, hogy ott helyben

készül. Talán nincs az a munkahely,
ahol annyi pozitív visszajelzést kap-
nék, mint ebben a kis boltban –
jegyzi meg elégedetten a vállal-
kozó. 
Bútorfestést tanít a turistáknak

Tavaly nyáron, egy csapat önkén-
tes diák segítségével, szinte min-
dennap egy-másfél órás bútorfestő
bemutatót tartott a turistáknak a bolt
egyik mellékszobájában. Rövidke
bútorfestés-történettel kezdte, majd
beavatta őket a motívumok vilá-
gába, végül pedig egy fadarabra
előre megrajzolt motívumokat kel-
lett megfesteniük. Ez nagyot lendí-
tett a bolt népszerűségén. 

Zsolt szerint a január-február szá-
mít holtszezonnak, március-április-
ban már kezdődik a turistaidény,
tavasszal átlagban napi száz láto-
gató tér be hozzájuk, nyári napokon
pedig ennek a többszöröse.

Mint mondta, eddigi tapasztalatai
alapján 30-40 év fölötti személyek
érdeklődnek a kézművesség iránt,
külföldiek, de hazaiak is, akik érté-
kelik a kézműves munkában az
ember idejét, és felismerik, hogy ér-
tékesebb az emberi kéz alkotása,
mint a sorozatban gyártott, gépi tu-
catáru. 

Téli fényeit részben már leve-
tette ottjártunkkor Budapest,
csupán a bevásárlóközpon-
tok, bankok, szállodák kará-
csonyfái, óriásgömbös
dekorációi és persze a Váci
utca emlékeztetett a nemrég
múlt ünnepre. A zárt és nyílt
tereket átjáró hangok is hét-
köznapiak voltak. Párat belő-
lük akaratlanul is elcsíptem,
hazahoztam.

A Lehel téri megállóban réveteg
tekintetű, sovány fiatalember esik
be a 3-as metró egyik fülkéjébe.
Nagydarab, hosszú hajú nő követi.
A férfi kisebb fémdobozt tart a ke-
zében, szipkaféle emelkedik ki be-
lőle. A szájához emeli.

– Szállj le! – mordul rá egy ki-
gyúrt férfi a közeli ülésről. A fiatal
ránéz, nem reagál.

– Szállj le! – ismétli emeltebb
hangon a kigyúrt. – Itt vannak a
gyerekek! (Valószínűleg a fiamra
gondolhat, rajta kívül ugyanis más
kiskorú nincs a fülkében.) A fiatal-

ember tekintete elidőzik a marcona
férfi arcán, mintha próbálná megér-
teni, mit is akar tőle. Ekkor a nő ha-
tározott mozdulattal eléje lép,
hatalmas kabátjával szinte teljesen
eltakarja, és miközben átveszi tőle
a szipkás dobozt, önkéntes testő-
rünknek gesztikulál (mond is vala-
mit, de azt a jelenet döbbenetében
nem hallom). A szerelvény végre
robogni kezd. A nő vézna sorstársa
előtt tornyosulva tüntetőleg szip-
pant párat a közös tulajdonból,
majd kabátja ujjába rejti, és holdon
járó tekintettel merül el a semmi
ígéretében.

*
Virtuális kalandok földjén já-

runk, vagány, segítőkész fiatalok a
„gyarmatosítók”. Ilyenkor, ünnepek
után nagy a nyüzsgés, barátaik, is-
merőseik számára ugyanis gyakran
egy-két órás játékidőt csempésznek
a karácsonyfa alá a tizen-, huszon-
évesek, és az ajándékba kapott fog-
lalásokat ebben az időszakban
érvényesítik a fiatalok. A sosem volt
világ kalandjaira azonban az idő-
sebb korosztály is vevő – győző-
döm meg hamarosan, amikor egy

elegáns, szemüveges úriember – jó
harmincas – lép be az ajtón.

– A kolléganőm is mindjárt jön.
Valami könnyebb játékot szeret-
nénk, olyat, ami a spontán reakció-
kon alapszik – magyarázza. A
következő pillanatban karcsú, ápolt
nő áll meg mellette. 

– Képzeld, új főnököm van! – új-
ságolja a férfinak (aki ezek szerint
csak „exkolléga”, de  biztonságos
„munkatársi” minőségét megőrizte
a nő iránt, hogy alkalmuk legyen
még találkozni). – Ez már a negye-
dik vezetőségváltás. De az előlépte-
tésemről még mindig semmi hír.
Tizenöt év munkatapasztalat után,
egy tizenhét fős „teamnek” az élén
ugyanabban a beosztásban, ugyan-
annyi pénzért dolgozom. Ez nekem
k…-ra nem felel meg. Szóltam is,
hogy tisztázzák a szerepemet, kü-
lönben továbblépek. 

– Tökéletesen igazad van – bólo-
gat lovagiasan a férfi. A klub mű-
ködtetői közben a többi vendégnek
segítenek, de már szívesen játékba
„helyeznék” az újonnan érkezette-
ket is, az idő ugyanis telik, és hama-
rosan újabb foglalásoknak kell

eleget tenni. A nő azonban még
hosszú percekig ecseteli  méltatlan
helyzetét, a férfi pedig minden
mozdulatával biztosítja együttérzé-
séről. Végre aztán eszükbe jut,
miért jöttek, választanak a klub já-
tékkínálatából. A nő, mielőtt fel-
tenné az új dimenziókba röpítő
VR-szemüveget, belép a mosdóba.
A férfi már a virtuális világ küszö-
bén áll, és a következő percek izgal-
maira készülve, könyökét behajlítva
rágja mutatóujja ápolt körmét.

*
Fürtökben emelkedik, ereszkedik

a tömeg a város egyik legnagyobb
bevásárlóközpontjának mozgólép-
csőjén. Az egymást érő boltokban
nincs tolongás, az étkezdékben vi-
szont csak ritkán szabadul fel egy-
egy asztal. Két tizenhat-tizenhét év
körüli lány éppen nagy adag kínai
ínyencséggel birkózik.

– Pedig azt hittem, éhes vagyok
– jegyzi meg a szőke komolyan,
aztán barna hajú barátnőjére néz. –
A felénél cserélünk?

– Persze – érkezik a megnyugtató
válasz. – És, ami marad, hazavisszük.

Később a szőke a barátjáról beszél.
– Amikor mesélek neki valamit,

és azt mondja a végén: „Aha, na, ez

jó”, vagy „Na, király”, akkor tuti
nem figyelt. Van, hogy udvariasan
nevet, én meg szólok neki, hogy ez
nem is volt vicces. Meg kell mon-
dani neki, hogy mikor mit érezzen.

– Te szoktad a metrón figyelni az
embereket? – vált témát a barna. –
Én gyakran úgy teszek, mintha ol-
vasnék vagy a telefonomat bámul-
nám, közben meg felmérem a
terepet.

– Szerintem ezzel mindenki így
van – jegyzi meg a szőke. – Én is.
Kivéve, mikor tényleg telefonozok. 

Később az apjáról mesél.
– Egyik este akkorát kacagtam...

Apunak vörösbor volt a poharában,
aztán csak látom, hogy tölti rá a fe-
héret. Mondom neki, „de apu, te
másfajtát ittál”. Ő meg a világ leg-
természetesebb hangján: „És akkor
mi van?” Egyszerre volt undorító és
vicces. Persze, így elmesélve, lehet,
nem az.

– Hát nem. De azért nevetek
egyet udvariasan, mint a pasid –
kuncog a barna. Mindketten felka-
cagnak. Az óriási plázafenyő he-
lyén újra szökőkút spriccel.
Hangja, akárcsak a lányoké, azt
jelzi: előbb-utóbb elindul felénk a
tavasz.
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– Miért kellene annak is fizetni a
közös költségeket, aki huzamosabb
ideig nem tartózkodik a lakásában?
– válaszolt kérdéssel a lakótársulás
elnöke. – Mindenik lakótársulás a
közgyűlésén dönti el, hogy bizo-
nyos szolgáltatásokat személyekre
vagy lakásonként oszt le. A törvény
értelmében ha a lakásban senki sem
tartózkodik, lehetőség van zéró sze-
méllyel számolni. Hasonló esetben
csak azokat a költségeket kell fi-
zesse az illető, amelyeket a közgyű-
lés lakásokra leosztva szavazott
meg. A Tisza utcai lakótársulás köz-
gyűlése a szemételhordást és a
közös áramfogyasztást szemé-
lyekre, a lépcsőház takarítását, az
adminisztrációs költségeket, a ker-
tész javadalmazását tartalmazó
költségeket lakásonként osztja le.
Természetesen a lakásból való eltá-
vozás időpontját és időtartamát írás-
ban kell jelezni a lakótársulásnál.
Fontos azonban, hogy visszatérve,
újra bejelentkezzenek, ezt azonban
a legtöbben elfelejtik megtenni.
Ezzel párhuzamosan a vízóra-leol-
vasó cégnél is be kell jelenteni az
eltávozás időtartamát, ellenkező
esetben havonta beírnak egy áta-
lánymennyiséget. Ez több hónap
alatt felgyűl, ebből is sokszor adó-
dik nézeteltérés, mivel az érintettek
azt sérelmezik, hogy nem volt senki
a lakásban, mégis számláztak vízfo-
gyasztást. 

– A földszinten lakók a lift hasz-
nálatáért felszámolt díjakat nehez-
ményezik. Jogos-e vagy sem a
felháborodásuk?

– A lift használatát minden lakó-
nak fizetnie kell. A közgyűlés hoz-
hat ugyan olyan határozatot, hogy a
lift használatával elfogyasztott áram
kifizetése alól mentsék fel a föld-
szinten lakókat, és csak a fenntar-
tási, karbantartási költséget fizessék
a földszinti lakások tulajdonosai.
De ahhoz különálló villanyórát kel-
lene felszerelni, amelyik csak a lift
áramfogyasztását méri, ilyen beru-
házásról azonban valószínűleg nem
lehetne egykönnyen meggyőzni a
közösséget.
Közös épületrészek miatti viták

– A közös használatban lévő ru-
haszárító és pincehelyiségek miatt
is van súrlódás. Hogy lehetne elejét
venni az állandó elégedetlenkedés-
nek?

– Az Egyesülés negyed négy-
emeletes tömbházaiban például a
földszinten alakították ki a ruhaszá-
rító helyiséget, amit a lépcsőház la-
kóinak közösen kellene
használniuk, ugyanis arra adót is fi-
zetnek. A gyakorlat azonban azt
mutatja, hogy általában a két föld-
szinti lakó kisajátította, és évtizedek
óta használja a helyiséget, amit jo-
gosan nehezményeznek a felsőbb
emeleteken lakók. Volt rá eset, hogy
a viták annyira elmérgesedtek, hogy
a lakótársulás vezetőségét hívták, a
helyszínen pedig azt tapasztaltuk,
hogy a földszinti lakók sem hasz-
nálják rendeltetésszerűen a szárítót,
legtöbb esetben raktár vagy lomtár
lett belőle, így teljesen jogos a lakó-
közösség felháborodása. Ilyen eset-
ben a lépcsőház gyűlést hívhat
össze, és egy bizonyos összeg fejé-
ben bérleti szerződést köthet a szá-
rítóhelyiséget használókkal, az
összeg pedig a javításokra szánt
alapba kerül, így mindenki jól jár-
hat. A másik nagy gond, amivel
szembesülünk, hogy az alagsort,
ahol a fővezetékek haladnak, he-
lyenként lezárták, akárcsak a főbe-
járatot, annak ellenére, hogy az nem
pincehelyiség, hanem épületgépé-
szeti alagsor, ahová szabad bejárást
kellene biztosítani. Mivel mindenki

kialakított magának kisebb-na-
gyobb zárt pincerészt, az egyre gya-
koribb csőrepedések alkalmával
nem lehet hozzáférni a vezetékeket
elzáró főcsaphoz. Nem beszélve
arról, hogy sok helyütt a főcsap két-
három tömbházat szolgál ki. Arra
nem gondolt az egykori kivitelező,
hogy minden tömbháznak külön fő-
csapja legyen, hogy a vízelzárás
minél kevesebb embert érintsen.
Csőrepedés esetén az első és leg-
fontosabb lezárni a főcsapot, majd

értesíteni az adminisztrátort vagy a
lakótársulás elnökét.

– A javításokra szánt alap és a
forgóalap továbbra is kötelező.
Annak is be kell szállni a javítási
alapba, akinek csupán garázsa van
egy tömbház földszintjén?

– A javításokra szánt alap köte-
lező minden ingatlantulajdonos szá-
mára, ez alól a garázstulajdonosok
sem vonhatják ki magukat. Termé-
szetesen a garázs felületének meg-
felelő arányban járulnak hozzá,
nem annyival, amennyivel a 48, 50
négyzetméteres vagy annál na-
gyobb alapterületű lakások tulajdo-
nosai. A lakók közösen döntik el,
hogy mekkora összeg legyen a havi
hozzájárulás, ezt az összeget a re-
zsiköltséghez csatolva törlesztik.
Tetőszigetelés

– Közeledik a hóolvadás, a csa-
padékosabb időszak, ilyenkor
megnő a lapos tetejű lakótömbök
felső emeleti lakásaiból érkező pa-
naszok száma. Kinek a felelőssége,
miként lehet megoldani jelen esetben
a 41 tömbházat tömörítő társulásnál
az egyszerre több lakóközösségből
a beázás miatt érkező
panaszokat?

– A törvény előírja
ugyan, hogy a lakótársu-
lás vezetőtanácsa az
előre látható tetőszigete-
lési munkákra a javí-
tásra szánt alapból egy
bizonyos összeget elkü-
lönítsen. Ez könnyen ki-
vitelezhető az olyan
társulásoknál, ahol csak
egy lépcsőházat vagy 3-
4 lépcsőházból álló
tömbházat adminisztrál-
nak. 41 tömbház eseté-
ben ez lehetetlen, mivel
nem lehet előre látni a
kérések számát, a meg-
lévő szigetelések állapo-
tát. A tetőzet
szigeteléséhez lépcső-
házgyűlést kell tartani,
és ahhoz, hogy érdem-
ben határozhassanak,
össze kell gyűljön a
lakók fele plusz egy sze-
mély. Ugyanez a helyzet
abban az esetben is, ha
szakcéget kell válasz-
tani. A szabályozás sze-
rint három vállalkozás
ajánlata kellene beér-

kezzen, legtöbbször azonban annak
is örülni kell, ha legalább egy cég
jelentkezik. 

– Kihez fordulhatnak a lakók pa-
naszaikkal?

– A lakótársulásnál írásban kell
jelezni a gondokat, ha tíz nap alatt
nem érkezik válasz, akkor a vezető-
tanácshoz, az elnökhöz vagy cen-
zorhoz kell újabb kérést intézni. Ha
ezek közül egyiktől sem érkezik
visszajelzés, a polgármesteri hivatal
lakótársulásokkal foglalkozó osz-

tályához lehet fordulni.
– Mi az eljárás sürgősség esetén?
– Sürgősség esetén, amikor

szemmel látható a vízszivárgás, a
lakótársulás elnöke, ügyvezetője és
cenzora a helyszín szemrevétele-
zése után megállapítja a halasztha-
tatlan tetőszigetelés tényét, és
elrendeli a munkálatok elvégzését a
javításokra szánt alapból. Ha az il-
lető lépcsőháznak nincs elegendő
alapja a munkálat kifizetéséhez, a
lakótársulás kipótolja a közös javí-
tási alapból, és az érintett lépcsőház
lakói a rezsiköltség fizetése során
törlesztik a rájuk eső részt.

– Ha a tulajdonos megoldja öne-
rőből, és a számlát benyújtja a la-
kótársulásnak, a pénzét
visszaszerezheti?

– Nem érdemes magánakcióba
kezdeni, mert azt a lakótársulás
nem téríti meg. És a részleges tető-
szigetelést sem vállalja fel senki jót-
állással. A teljes tetőzet szigetelési
munkálataira azonban tíz év garan-
ciát kell vállaljon a hivatalosan dol-
gozó vállalkozás. Vannak olyan
tetőzetek, ahol húsz éve szigeteltek,

és még nem volt gond. Az ideális az
volna, ha időben kijavítanák a meg-
jelenő hajszálrepedéseket.
Vízfogyasztás és különbözet

– Honnan származik az „ivóvíz-
vízveszteség”, és milyen alapon
osztják le havonta a lakókra?

– Mindenekelőtt megjegyezném,
hogy nem vízveszteségről beszé-
lünk, mert a távvezetékre szerelt
főóra állása az elhasznált vízmeny-
nyiséget méri. A különbözet onnan
keletkezik, hogy az Aquaserv víz-
szolgáltató alkalmazottai 18-án ol-
vassák le a mérőórát, a
vízóra-leolvasók a lakásokba fel-
szerelt mennyiségmérőket pedig
minden hónap 24-én. A különbözet
a hat nap alatt elfogyasztott víz-
mennyiség, hiszen 23 köbméter víz-
veszteséget lehetetlen elképzelni,
mert az valahol felszínre kerülne. A
lakótársulások közgyűlésen dönt-
hetnek arról, hogy a főóra és a
mennyiségmérők közötti különbö-
zetet lakásonként, személyenként
vagy az elhasznált vízmennyiséggel
arányosan osszák le. Azokban a
tömbházakban, ahol rádiófrekven-
ciás leolvasórendszerrel ellátott víz-
mennyiségmérőket szereltek, és a
vízszolgáltató alkalmazottai olvas-
sák le a főórával egyazon időpont-
ban, egyáltalán nem volt
különbözet az összesítésnél. A je-
lenlegi mennyiségmérők elavultak,
metrológiai ellenőrzésnek sem
vetik alá többé, így valószínűleg
lassan mindenhol át kell térni a kor-
szerű órák felszerelésére, más meg-
oldást nem tartok elképzelhetőnek.
A hasonló beruházást azonban lép-
csőházanként minden lakónak tá-
mogatnia kell. Természetesen a
vízkülönbözetet sem oszthatják le
olyan lakásokra vagy személyekre,
akik jelezték, hogy nem tartózkod-
nak a lakásban, tehát nulla személy
van feltüntetve a listán. 
Kötelező a hőszigetelés

– A hőszigetelés is állandó vita
forrása a lakók között. Részben a
magas hőszigetelési költségek ri-
asztják el a kisjövedelműeket, il-
letve a beavatkozás után megjelenő
penészfoltok is azt bizonyítják, hogy
az egészségre nézve hosszú távon
akár káros befektetés is lehet. Rá
lehet valakire erőszakolni az ilyen
kiadásokat?

– A tavaly életbe lépett 196-os
számú új lakótársulási törvény 32.
cikkelye kötelezővé teszi a tömbhá-
zak hőszigetelését. A hőveszteség
megakadályozásának érve mellett a
települések esztétikai arculatának

kialakítása, a vakolatomlás meg-
akadályozása vagy megszüntetése a
cél. A hőszigetelés esetében is a
tömbház lakóinak 2/3 része írásos
beleegyezését kell adja, így a köte-
lező jelleg ugyancsak elképzelhetet-
len.

– A lakások rendeltetésének en-
gedély nélküli megváltoztatása is
súlyos bírságot vonhat maga után.

– Az ingatlanok rendeltetésének
megváltoztatásához elengedhetet-
len a szomszédok írásos beleegye-
zése, ugyanakkor az igénylő
megállapodást kell aláírjon arról a
tevékenységről, amit az illető helyi-
ségben folytatnak majd. Az enge-
dély nélküli átalakítások és a lakás
rendeltetésének megváltoztatása,
akárcsak a közös ingatlan arculatá-
nak önkényes megváltoztatása,
5.000–10.000 lej közötti bírsággal
sújtható.
Engedélyköteles lakásátalakítások

– A tömbházakban végzett egyéni
átalakítások kapcsán hozott-e újat
a törvény?

– Azok a lakástulajdonosok, akik
az átalakítási munkálatokkal ve-
szélybe sodorják az épület szerke-
zetének szilárdságát vagy a
szomszédos lakásokét, illetve a be-
rendezések működését, 500–3.000
lej közötti bírsággal számolhatnak.
A tulajdonos kötelessége a közös
ingatlan megerősítési és korszerűsí-
tési munkálatait elvégezni, a veze-
tékeket, felszereléseket felújítani,
az egyéni mérőórákat felszereltetni,
a hőszigetelést, a homlokzatfelújí-
tást elvégeztetni, a szükséges építé-
szeti beavatkozásoktól függetlenül.
Az emeletes ingatlanok homlokzata
ellenben csak a tömbház egységes
arculatának figyelembevételével
újítható fel.

– Kötelezhető-e a lakástulajdo-
nos az esetleges ellenőrzések enge-
délyezésére, arra, hogy a
magánlakásába bemehessen a tu-
lajdonosi társulás vezetősége?

– A lakástulajdonos köteles been-
gedni a lakótársulás elnökét és
ügyvezetőjét, ha öt nappal előtte
írásban figyelmeztetik az esedékes
ellenőrzésről vagy a közös haszná-
latban levő épületelemek, vezeté-
kek javításáról. Amennyiben a
tulajdonos nem engedélyezi azt,
polgári vagy büntetőjogi peres úton
felel a többi lakástulajdonosnak
okozott kárért. A kiszabható bírság
500–3.000 lej közötti. Az új törvény
előírja ugyan a bírságokat, de azok
alkalmazása egyelőre nem tűnik ki-
vitelezhetőnek.

Lakótelepi gondok 
(Folytatás az 1. oldalról)

Şopterean Ioan Fotó: Szer Piroska



Szoros vereséget szenvedett
Bécsben a helyi BBSV csapatától a
Marosvásárhelyi Romgaz-Elektro-
maros női tekecsapata a Bajnokok
Ligája negyedöntőjének első mene-
tében. Az 5-3-as eredmény gyakor-
latilag teljesen nyitottá teszi a
február 16-ára ütemezett marosvá-
sárhelyi visszavágót.

Ugyanazzal az ellenféllel került
szembe a marosvásárhelyi tekecsa-
pat a női Bajnokok Ligája negyed-
döntőjében, mint egy éve. Akkor
Orosz István tanítványai meglepe-
tést szereztek azzal, hogy legyőzték
a bécsieket, azután pedig ezüstér-
met szereztek a BL-négyes döntő-
jében. Az idei párharc azonban a
tavalyinál nehezebbnek ígérkezett.
A marosvásárhelyi szakvezető el-

mondta, az előző párharcban ki-
használták, hogy az osztrákok két
alapembere anyai örömök elé né-
zett, így kihagyta a tavalyi idényt,
ebben az évben azonban ismét a
csapat rendelkezésére állnak.
Ezért roppant nehéz meccsre szá-
mított, amelyen nem a csapata

volt az esélyesebb.
Nos, a félelmek az első három

páros után beigazolódni látszottak,
amikor a Romgaz-Elektromaros
nulla ponttal állt, és mindössze 2,5
menetet nyert a 12-ből, Még az
olyan tapasztalt tekéző, mint Doina
Baciu sem tudta megakadályozni a
bécsiek menetelését. Sáfrány Anita
pályára lépése azonban megfordí-
totta a meccset. Az ellenfél – ledön-
tött bábok számában mérve –
legnagyobb eredményét elérő játé-
kosát 19 fával és 3-1-es meneta-
ránnyal verte. Nagyon fontos volt
Gyéresi Anna pontja, amely a leg-
utolsó gurításig kérdéses volt, hi-
szen öt fával bizonyult jobbnak
ellenfelénél, majd Méhész Anita is
hozta a győzelmet a maga párosá-
ból. Az osztrákok összesített pont-
számuknak köszönhetően kaptak
még két pontot, így nyertek 5-3-ra,
ami azt jelenti, hogy a továbbjutás-
hoz a Romgaz-Elektromarosnak
négy menetet kellene nyernie a
visszavágón, de úgy, hogy összesí-
tésben mindenképpen több fát
gyűjtsenek. Három menet (és több
fa) esetében, 5-3-nál a menetek
száma dönthet, és a továbbjutáshoz
14-et kellene megnyerni a 24-ből.
A hazai pálya előnye fontos szere-
pet játszhat a visszavágón.

Ha győzni tud Bécs ellen, a Ma-
rosvásárhelyi Romgaz-Elektroma-
ros ismét négyes döntőt játszhat a
BL-ben, amelynek idén a horvátor-
szági Zaprešić ad otthont március
30-31-én.

Az eddigi eredmények és az
esélylatolgatás alapján sima győzel-
met várhatott volna a marosvásár-
helyi közönség a CSM
teremlabdarúgóitól a 2. liga 10. for-
dulójában. A Karácsonkő elleni
mérkőzés azonban egyáltalán nem
volt sima ügy, az ezt sugalló vég-
eredmény ellenére.

A házigazda csapat már az első
percektől kezdve berendezkedett a
karácsonkői vendégek térfelén, akik
tudatosan átengedték a labdát a ma-
rosvásárhelyieknek, ugyanakkor ki-
válóan zárták a szögeket, és gyors
ellentámadásokkal próbálkoztak.
Ekkora mezőnyfölényt akkor láthat-
tunk marosvásárhelyi csapattól,
amikor a teljes válogatott az egy-
kori City’usnál játszott, ez azonban
nem mutatkozott meg gólokban is,
mert láthatóan nem összpontosítot-
tak kellőképpen Lucian Nicuşan já-
tékosai. Mi több, az 5. percben
Ţipău ajándéklabdájából Avram ve-
zetéshez juttatta a vendégeket. Isz-
lainak sikerült ugyan egy begyötört
labdával egyenlíteni, de a vendégek
szünetig egy újabb ellentámadást
váltottak gólra.

Szünet után sem látszott a CSM
játékosain, hogy magukhoz tértek
volna, és egy újabb bődületes vé-
delmi hibát Bordeanu használt ki,
így Karácsonkő már 3-1-re vezetett!

A 28. percben határozta el magát
Nicuşan, hogy lehívja a kapust, és
három perc kellett, míg sikerült ki-
játszani az ellenfél védelmét a rög-
tönzött emberfölényben: Aramă
szépített. Aztán alig kezdtek közép-
ről a vendégek, elcsípték a labdát a
házigazdák, és gyors akciójuk
végén Nistorról a hálóba pattant a
labda.

Miután addig kiválóan védekez-
tek, az egyenlítés után elveszítették
a fejüket a vendégek, a játékveze-

téssel kezdtek foglalkozni, és mi-
közben valamit reklamáltak, Kiss
vezetést szerzett a marosvásárhelyi
csapatnak, majd Ţipău is betalált.
Innen eldurvult a meccs, a játékve-
zetők nem tudták uralni az elszaba-
dult indulatokat, és miután Avram
kiprovokált egy tömegverekedést,
megkapta a második sárgáját, a két
fél legfőbb kezdeményezői pedig
szintén. Csakhogy Marosvásár-
helyről az a pótkapus Tătar kapott
pirosat, aki nem volt a pályán, míg
a vendégektől Bordeanu, így két
mezőnyjátékossal maradt Kará-

csonkő. Ezt lehetetlen volt kivéde-
kezniük, és nem sikerült a követ-
kező gólt sem megakadályozniuk,
amikor egy fővel már többen vol-
tak.

Az utolsó néhány percet aztán
végigpasszolgatták a marosvásárhe-
lyiek, kevésbé erőltették az újabb
gól szerzését. 

A teremlabdarúgó 2. liga követ-
kező fordulójában megyei rangadót
szerveznek, február 3-án 17 órától
a segesvári Radu Voina csarnokban
a helyi Pro Tineret fogadja a Maros-
vásárhelyi CSM együttesét.
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Sorban veri ellenfeleit a számára tét nélküli mérkőzéseken a marosvásárhelyi együttes 
Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga 10. fordulójában a következő eredmé-

nyek születtek: Marosvásárhelyi CSM – Karácsonkői Ceahlăul 7-3,
Gyergyószentmiklósi Inter – Bodzavásári Fortius 5-8, Kézdivásár-
helyi SE – Segesvári Pro Tineret 24-3. A Gyergyóremetei Kereszt-
hegy és a Galaci United II állt.

Ranglista
1. Marosv. 8 7 0 1 61-28 21
2. Bodzavásár 8 6 0 2 48-32 18
3. Kézdiv. 8 5 1 2 66-44 16
4. Galac II 7 4 0 3 25-25 12
5. Karácsonkő 8 3 0 5 48-35 9
6. Gyergyóremete 7 2 1 4 30-38 7
7. Gyergyószentm. 8 2 0 6 29-49 6
8. Segesvár 8 1 0 7 32-88 3

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Ka-

rácsonkői Ceahlăul 7-3 (1-2)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Cristian

Braşovean (Kolozsvár), Ovidiu Bărluţiu (Kolozsvár). Ellenőr: Sorin
Vădana (Kolozsvár).

Gólszerzők: Iszlai (10.), Aramă (31., 38.), Nistor (31. – öngól),
Nagy (33.), Ţipău (35., 37.), illetve Avram (5.), Grigoriţă (16.), Bor-
deanu (25.).

Sárga lap: Avram (35.).
Piros lap: Tătar (36.), illetve Avram (36.), Bordeanu (36.)
Marosvásárhely: Cătinean – Iszlai, Szőcs, Aramă, Szabó (Ţipău,

Crişan, Nagy, Boroş, Küsmödi, Kiss).
Karácsonkő: Spiridon – Nistor, Avram, Grigoriţă, Bordeanu (To-

diresei, Codreanu, Roca, Doroftei, Apostoae).

1077.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Szoros vereség Bécsben, 
a BL-negyeddöntőben

Nem volt sima ügy

Hatalmas előnyre tettek szert az
első negyedben a Marosvásárhelyi
CSM női kosárlabdázói a Bukaresti
Agronomia otthonában, míg az
utolsó negyed fordított előjelű volt:
majdnem kiengedték a kezükből a
húszpontos vezetést a középszakasz
5. fordulójában rendezett mérkőzé-
sen.

Megőrizte az első helyét a női
kosárlabda-bajnokság Sárga cso-
portjában a Marosvásárhelyi CSM
a középszakasz felénél, noha sza-
bály szerint nem vehet részt a rá-
játszásban. A Bukaresti
Agronomia elleni mérkőzésen esé-
lyesebbnek számítottak Ionel
Brustur tanítványai, és az első ne-
gyed után úgy tűnt, könnyedén si-
kerül ezt teljesíteni. Alig 4 pontot
szereztek a házigazdák, míg a ma-
rosvásárhelyiek 25-öt. Pedig az
első két és fél percig egyik fél sem
talált be, de aztán Nagy-Voica
megadta a jelt egy triplával, és
ügyanő zárta a negyedet egy újabb
hárompontossal.

A folytatásban kiegyensúlyozott
volt a meccs, de a különbség többé-
kevésbé megmaradt a marosvásár-
helyi csapat javára. Az utolsó
negyednek 19 pontos CSM-veze-

tésnél vágtak neki a felek. Innen
kezdett visszakapaszkodni az Agro-
nomia, és ha még tart egy keveset a
meccs, talán sikerült is volna be-
hozniuk a hátrányt. Ebben a játék-
részben rengeteg lehetőséget
kihagytak a marosvásárhelyiek, az
utolsó három percben például
egyetlen pontot sem szereztek...

Végül is összességében a dobá-
saik pontossága lényegesen jobb
volt a vendégekénél. A házigazdák
többször próbálkozhattak, hiszen
több lepattanót gyűjtöttek, 15-öt a
marosvásárhelyi palánk alatt, ami
egy Agronomia-szintű csapat eseté-
ben nem igazán hízelgő Ionel Brus-
tur csapatára, de csak 30%-os volt
mezőnyből a hatékonyságuk, a
CSM 41%-ával szemben.

Amint jeleztük, a középszakasz
felénél a marosvásárhelyi együttes
vezeti a Sárga csoportot, és jó esé-
lye van arra, hogy ezt meg is őrizze
a végéig. Ebben az esetben azonban
a 2. helyen végző csapat vesz részt
a felsőházi rájátszásban.

A középszakasz visszavágóinak
első mérkőzésén a CSM Kézdivá-
sárhelyre látogat, de a szövetség
még nem tette közzé a programot
az időponttal. (bálint)

Kis híján kiengedték 
a kezükből a mérkőzést

Ilie Hosu a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műso-

rának meghívottja Ilie Hosu. Az Elektromaros és a román válo-
gatott egykori kétszeres világbajnok tekézőjét Szucher Ervin
pályafutásáról faggatja.

Eredményjelző
A női teke BL-negyeddöntő 1. menetében a következő eredmé-

nyek születtek: Viktoria Bamberg (német) – KC Scherzheim
(német) 6-2, KK Mlaka Rijeka (horvát) – SKK 98 Poing (német)
8-0, Bécsi BBSV (osztrák) – Marosvásárhelyi Romgaz-Elektroma-
ros 5-3, Zalaegerszegi ZTE-ZÁÉV – Slovan Rošice (cseh) 5-3.

Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. menet: Bécsi BBSV

– Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros 5-3 (3334-3265; 13,5-
10,5)

Bécs, Prater tekepálya. 
Páronkénti eredmények: Dominique Pumpler – Duka Tilda 1-0

(556-527, 3,5-0,5), Dana Wiedermannová – Bornert Alexandrina
1-0 (579-525, 3-1), Lisa Vsetecka – Doina Baciu 1-0 (542-518, 3-1),
Dana Martinkevic – Sáfrány Anita 0-1 (578-597, 1-3), Daniela Pla-
menig – Gyéresi Anna 0-1 (541-546, 2-2), Nicole Plamenig – Mé-
hész Anita 0-1 (538-552, 1-3).

A Sárga csoport állása
1. Marosvásárhely 12/5 29
2. Nagyvárad 11/5 26
3. Rapid 9/7 25
4. Kézdivásárhely 7/9 23
5. Alexandria 3/14 20
6. Agronomia 2/14 18

A Piros csoport állása
1. Sepsiszentgyörgy 15/0 28
2. Szatmárnémeti 11/4 26
3. Târgovişte 8/7 23
4. Brassó 7/9 23
5. Arad 4/11 19
6. Kolozsvár 3/12 18
7. Konstanca 11/6 16

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Ligában:
* Piros csoport, 6. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói

Barcaság 87:58, Szatmárnémeti CSM – Aradi ICIM 78:62, Kolozs-
vári U – Konstancai Phoenix 86:81. A CSM Târgovişte állt.

* Sárga csoport, 5. forduló: Bukaresti Agronomia – Marosvásár-
helyi CSM 59:64, Kézdivásárhelyi SE – CSM Alexandria 69:53. 

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Sárga csoport, 5.

forduló: Bukaresti Agronomia – Marosvásárhelyi CSM 59-64 (4-
25, 19-15, 13-16, 23-8)

Bukarest, Agronomia-csarnok, 50 néző. Vezette: Vlad Dumit-
rescu (Bukarest), Valentin Niţu (Bukarest), Matei Cîmpian (Buka-
rest). Ellenőr: Bogdan Bădilă (Bukarest).

Agronomia: Chitaru 21 pont (4), Vilcinschi 15, Rantz 8, Chelariu
5 (1), Militaru 4, Uşurelu 4, Brudea 2, Plaviţu, Neagu, Anastasescu,
Ţintar.

Marosvásárhely: Nagy-Voica 19 (5), Mészáros 13 (1), Robinson
12, Radu 7, Maxim 7 (1), Bobar 6, A. Pop, Borşan, Feiseş.



A címvédő Győri Audi ETO KC 36-27-re legyőzte a Bu-
karest CSM csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája kö-
zépdöntőjének első fordulójában, szombaton Győrben.

A hazaiaktól Görbicz Anita influenzás megbetegedés, a
brazil Eduarda Amorim bokaszalag-szakadás, a norvég Nora
Mörk pedig térdműtét miatt hiányzott. A vendégeknél Cris-
tina Neagu és a norvég Amanda Kurtovic egyaránt súlyos
térdsérülés miatt nem játszhatott.

A bukarestiek vezetőedzője, Dragan Djukic már a hatodik
percben időt kért, mert a románok nem találták a nyitott vé-
dekezés ellenszerét, támadásban nem voltak kellően ponto-

sak (4-1). A folytatásban is fölényben volt a címvédő, de mi-
után védekezést váltott, a bukarestiek Andrea Lekic vezér-
letével egy 4-1-es sorozattal némileg felzárkóztak. A
szünetben a hazaiak már hét góllal jobban álltak, mert Crina
Pintea jóvoltából kihasználták ellenfelük létszámfölényes já-
tékát, és több gólt is dobtak az üresen hagyott kapuba.

A második felvonás elején a CSM védekezett jobban, de
ezt támadásban nem tudta kamatoztatni, részben azért, mert
a francia Amandine Leynaud bravúrosan védett. A meccs há-
romnegyedénél már tíz találat volt a különbség, de a győriek
örömét beárnyékolta, hogy Fodor Csenge az ötödik gólja

után kivált a játékból, mert a lába és a
válla is megsérült. A hajrában csupán

a különbség volt a kérdés, és a gyorsabb kézilabdát játszó
hazaiak végül kilenc találattal nyertek.

A Bukaresti CSM legeredményesebb játékosa a szerb
Andrea Lekic volt, aki 15 lövésből nyolc gólt lőtt. 

A két csapat kilencedik alkalommal találkozott tétmec-
csen, a magyar együttes egy vereség és egy döntetlen mellett
hetedszer győzött, és továbbra is százszázalékos az idény-
ben.
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Nem selejtezhet az olimpiai részvételért a magyar válogatott
A magyar férfikézilabda-váloga-

tott nem játszhat az olimpiai selej-
tezőt érő hetedik helyért a
német–dán közös rendezésű világ-
bajnokságon, miután a középdöntő
zárófordulójában Herningben 35-
26-ra kikapott a norvég csapattól,
így tizedikként zárt.

A magyar válogatott annak is-
meretében lépett pályára, hogy a
győzelem és a döntetlen mellett a
négygólos vagy annál kisebb kü-
lönbségű vereség, illetve legalább
25 lőtt gól esetén az ötgólos kudarc
is elegendő számára a csoport ne-
gyedik helyének megszerzéséhez,
ami az olimpiai selejtezőt érő hete-
dik helyezésért sorra kerülő szom-
bati meccs miatt lett volna fontos. 

Az előző világbajnokságon
ezüstérmes norvégok Magnus Jön-
dal góljainak köszönhetően jól
kezdtek, és a német játékvezetők is
segítették őket, öt perc alatt három
magyar játékost állítottak ki. A ma-
gyarok a következő világbajnokság
házigazdájával, Egyiptommal fu-
tottak versenyt a csoport negyedik
helyéért, a meccset a helyszínen te-
kintette meg a Nemzetközi Kézi-
labda Szövetség elnöke, az
egyiptomi Hasszan Musztafa is.

A 15. percben került először
négygólos hátrányba a válogatott –
ebben a támadások során elköve-
tett hibák is közrejátszottak –,

ekkor Csoknyai István szövetségi
kapitány időt kért. Csapatának ezt
követően is akadtak gondjai – vé-
dekezésben és támadásban is –, és
mivel a hajrában kétszer is a kapu-
fát találták el a magyarok, a szünet-

ben háromgólos hátrányban voltak.
Már a második félidő negyedik

percében ki kellett kérnie második
idejét a magyar szakmai stábnak,
mert az átvariált felállás ellenére a
norvégok 4-0-s sorozatot produkál-

tak (20-14). A folytatásban az
újabb időkérés és a kapuscsere sem
segített, az ellenfél szinte tetszés
szerint érte el góljait, és hatéko-
nyan védekezett, így a meccs há-
romnegyedénél már tíz találattal
jobban állt.

A hajrában némileg csökkent a
különbség, de nem a szükséges
mértékben, így a magyar csapat
nem vehetett részt az ötkarikás se-
lejtezőért folyó szombati helyosz-
tón, amelyet a hetedik helyért
rendeznek.

A norvégok legeredményesebb
játékosa Magnus Jöndal és Magnus
Röd volt egyaránt hét góllal. A ma-

gyar kapusok közül Mikler Roland
34-ből hét, Székely Márton pedig
hatból egy lövést védett. A két
együttes harmincadik egymás el-
leni meccsén – 18 magyar siker és
két döntetlen mellett – a tizedik
norvég győzelem született.

A magyarok Koppenhágában a
csoportkört két győzelemmel, két
döntetlennel és egy vereséggel, a
középdöntőt pedig egy győzelem-
mel és két vereséggel zárták, így a
herningi II. csoportban az ötödik
helyet szerezték meg, mert Egyip-
tommal azonos pontszámmal, de
rosszabb gólkülönbséggel végez-
tek.

Meglepően simán nyert a Győri Audi ETO a Bukaresti CSM ellen

Három góllal győzött a Ferencváros
A Ferencváros 35-32-re győzött a német Thüringer HC otthonában a női kézi-

labda Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulójában, vasárnap Nordhau-
senben. A német bajnoki címvédő gyorsabb és pontosabb játékkal kezdte a
meccset, a Ferencváros hét perc alatt csupán egyszer talált a hálóba. Elek Gábor
vezetőedző a 14. percben időt kért, mivel csapatából egyedül a spanyol Nerea
Pena teljesített jól. Csapattársainak a támadásokkal is meggyűlt a bajuk, de első-
sorban védekezésben voltak problémáik, ennek ellenére – jó hajrájuknak köszön-
hetően – a szünet előtt sikerült egyenlíteniük (19-19). A 39. percben vezetett
először az FTC, később már három találattal is jobban állt a házigazdáknál, a vé-
dekezése azonban nem javult számottevően, így a hajrá is szorosan, de végül a
magyar csapat számára kedvezően alakult.

Női Bajnokok Ligája, középdöntő, 1. forduló, 2. csoport: Thüringer HC (német)
– FTC-Rail Cargo Hungaria 32-35 (19-19)

Nordhausen, 1500 néző, vezette: Brehmer, Skowronek (lengyelek).
Kiállítások: 6, illetve 12 perc.
Hétméteresek: 6/4, illetve 6/5.
THC: Giegerich – Jakubisová 4 gól, Wohlbold 1, N. Müller, Schmelzer 7, Bölk

6, Szazdovszka 2, cserék: J. Krause, Huber 9, Mazzucco 3.
FTC: Bíró B. – Lukács V. 2, Háfra N. 2, Horváth D., Mészáros R., Kovacsics

3, Schatzl Nadine 2, cserék: Szikora, Szemerey, Pena 14, Klivinyi 2, Klujber 5,
Márton G. 5, Zsiborás L., Faluvégi D.

Franciaország a bronzérmes
Franciaország válogatottja nyerte a bronzérmet a férfikézilabda-vi-

lágbajnokságon, miután vasárnap a herningi helyosztón 26-25-re le-
győzte Németország csapatát.

Még tíz perc sem telt el, amikor a franciák sérülés miatt elveszítették
kezdőkapusukat, Cyril Dumoulint. A németek magukhoz ragadták a
vezetést, és bár ellenfelüknek sikerült egyenlítenie, az első félidőt egy
4-0-s sorozattal zárták, így a szünetben a korábbinál is nagyobb kü-
lönbséggel vezettek. A hatszoros világbajnok franciák a második fel-
vonás elején hat és fél perc alatt ismét egyenlítettek, majd két góllal
vezettek is, ám ezután a német csapat zárkózott vissza. A két együttes
a csoportkörben 25-25-ös döntetlent játszott egymással, és ez volt az
állás az utolsó másodpercben is, ám ekkor egy gyors ellenakció végén
Nikola Karabatic gólja zárta le a rendkívül szoros és izgalmas hajrát,
illetve a bronzmérkőzést. Pár pillanattal korábban még a németek tá-
madhattak a győzelemért, de eladták a labdát.

Dán–norvég döntő a vb-címért
Két skandináv együttes, a dán és a norvég csapat között dőlt el a

férfikézilabda-világbajnoki cím. A döntőt tegnap este, lapzárta után
játszották.

Elsőként az olimpiai bajnok Dánia kvalifikált, miután 38-30-ra le-
győzte a címvédő Franciaországot. Szinte az egész mérkőzésen nagy
különbség volt a csapatok között a védekezés és a támadás hatékony-
ságában, a játék sebességében és az egyéni teljesítményekben is. Az
első félidőben egy francia gólra számos alkalommal kettővel válaszol-
tak a dánok, így már a szünetben fölényesen vezettek. A második fel-
vonásban sem változott a játék képe, a 44. percben már tíz találat volt
a különbség, és a hatszoros világbajnok francia válogatott a hajrában
sem tudta számottevően csökkenteni a különbséget.

A másik elődöntőben Norvégia 31-25-re nyert a társházigazda Né-
metország ellen. A németek 6-5-nél vezettek utoljára, de ezt követően
még rendkívül szoros volt az állás. Hatékonyabb támadójátékának és
kemény védekezésének köszönhetően a norvég csapat a 37. percben
már négy találattal jobban állt, és bár a hazaiak az időkérésüket köve-
tően némileg felzárkóztak, a rendkívül taktikusan kézilabdázó skan-
dinávokkal szemben nem volt esélyük az egyenlítésre.

Jegyzőkönyv

Női Bajnokok Ligája, közép-
döntő, 1. forduló, 2. csoport:
Győri Audi ETO KC – Bukaresti
CSM 36-27 (22-15)

Győr, 5389 néző, vezette: Niko-
lics, Sztojkovics (szerbek).

Kiállítások: 6, illetve 10 perc.
Hétméteresek: 6/4, illetve 2/2.
Győr: Leynaud – Knedlíková 5

gól, Groot 5, S. Oftedal 3, Brattset
1, A. Hansen 2, Fodor Cs. 5, cse-
rék: Kiss É., Tomori 2, Pintea 9, V.
Kristiansen 3, Puhalák, Afentaler
1.

Bukarest: J. Grubisic – Radicse-
vics 6, Lazovic 3, Omoregie 4,
Cvijics 2, Lekics 8, Mehmedovics
1, cserék: Ungureanu, Ion, S. Ja-
cobsen, Hagman 1, Bazaliu,
Manea 1, Curea 1, Constanti-
nescu, Udriştoiu.

Anne Mette Hansen (b) és Veronica Kristiansen (j) a Győri Audi ETO KC,
valamint Elizabeth Omoregie (k) küzdelme. MTI Fotó: Krizsán Csaba

Eredményjelző

Férfikézilabda-vb, középdöntő:
* 1. csoport: Spanyolország – Brazília 36-24, Horvátország – Né-

metország 21-22, Brazília – Izland 32-39, Franciaország – Horvátor-
szág 20-23, Németország – Spanyolország 31-30. A csoport
végeredménye: 1. Németország 9 pont, 2. Franciaország 7, 3. Horvát-
ország 6, 4. Spanyolország 4 (147-136), 5. Brazília 4 (128-149), 6. Iz-
land 0.

* 2. csoport: Svédország – Norvégia 27-30, Egyiptom – Dánia 20-
26, Tunézia – Egyiptom 23-30, Norvégia – Magyarország 35-26, Dánia
– Svédország 30-26. A csoport végeredménye: 1. Dánia 10 pont, 2.
Norvégia 8, 3. Svédország 6, 4. Egyiptom 3 (132-138), 5. Magyaror-
szág 3 (134-144), 6. Tunézia 0/4.

Elődöntő: Dánia – Franciaország 38-30, Németország – Norvégia
25-21.

Döntő: Dánia – Norvégia (lapzárta után).
A 3. helyért: Franciaország – Németország 26-25.
Az 5. helyért: Horvátország – Svédország 28-34.
A 7. helyért: Spanyolország – Egyiptom 36-31.
Helyezések: 3. Franciaország, 4. Németország, 5. Svédország, 6.

Horvátország, 7. Spanyolország, 8. Egyiptom, 9. Brazília, 10. Magyar-
ország, 11. Izland, 12. Tunézia, 13. Katar, 14. Oroszország, 15. Mace-
dónia, 16. Chile, 17. Argentína, 18. Szerbia, 19. Ausztria, 20. Bahrein,
21. Szaúd-Arábia, 22. Korea, 23. Angola, 24. Japán.

Jegyzőkönyv

Férfikézilabda-vb, közép-
döntő, 3. (utolsó) forduló, II. cso-
port: Norvégia – Magyarország
35-26 (16-13)

Herning, 9000 néző, vezette:
Schulze, Tönnies (németek).

Lövések/gólok: 48/35, illetve
43/26.

Gólok hétméteresből: 2/2, il-
letve 6/6.

Kiállítások: 8, illetve 8 perc.
Magyarország: Mikler – Hor-

nyák, Bodó 4 gól, Bánhidi 4,
Lékai 5, Balogh Zs. 11, Bóka 1,
cserék: Székely (kapus), Nagy L.
1, Schuch, Ligetvári, Sipos, Ilyés,
Juhász, Szita, Máthé.

Norvégia: Bergerud – Björn-
sen 5 gól, Röd 7, Gullerud 2,
O’Sullivan, Sagosen 4, Jöndal 7,
cserék: Christensen, Myrhol 6, E.
Hansen, Johannessen 2, Överby
2, Tangen.

Lékai Máté, a magyar válogatott játékosa búslakodik a német–dán közös rendezésű férfiké-
zilabda-világbajnokság középdöntőjében játszott Magyarország – Norvégia mérkőzés után.
MTI Fotó: Illyés Tibor



Japán bejutott az elődöntőbe csü-
törtökön az Arab Emírségekben
zajló labdarúgó-Ázsia-kupán. El-
lenfele a hétfői mérkőzésen Irán
lesz.

A tavalyi oroszországi világbaj-
nokságon nyolcaddöntős Japán
Vietnamot győzte le a nyolc kö-
zött. A találkozó egyetlen gólját
Doan Ricu szerezte büntetőből,
az esetet videós visszanézés
előzte meg. Az Ázsia-kupa törté-
netében ez volt az első így megítélt
tizenegyes.

Irán Kínán kerekedett felül, az
első félidőben szerzett két találatra
alapozva. A meccs hőse Szardar
Azmun volt, aki előbb gólpasszt
adott, majd maga is bevette a kaput.
A másik ágon mindkét továbbjutó
egygólos sikerrel kvalifikált a négy
közé.

A Japán – Irán mérkőzést ma 17
órától, a Katar – Arab Emírségek
találkozót kedden 17 órától rende-
zik.
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A marosszentgyörgyi születésű
33 éves Csizmadia Csaba október
végén átvette az akkor még kieső-
jelölt NB II-es Budafok MTE lab-
darúgócsapatát – ahol addig
játékosként tevékenykedett –, a csa-
pat pedig zsinórban szerzett három
győzelemének is köszönhetően a
16. helyre ugrott fel a tabellán a ta-
vaszi idény előtt. 

A 12-szeres magyar válogatott
futballista éppen keresztszalag-sé-
rülésből lábadozott, amikor meg-
kapta a vezetőség ajánlatát. 

– Tudatosan készültem az edzői
pályára, távlati terveim is vannak,
de egyelőre természetesen csak erre
a megtisztelő feladatra gondolok,
amellyel megörvendeztetett a buda-
foki klubvezetés – magyarázta a
Népújságnak. – Lassan négy-öt éve
képezem magam, a B-licencem
megvan, de arra törekszem, hogy
minél hamarabb megszerezzem az
A-, illetve majd a pro-licencet is.
Amikor átvettem a Budafokot,
kieső helyen álltunk, most kilép-
tünk a kiesőzónából. Elégedett len-
nék, ha az első 10 hely egyikén
végeznénk, mint a tavaly a tavaszi
szezonban.

Hozzátette: rövidesen pontot tesz
labdarúgói pályafutására, erre a ta-
vaszi idény utolsó, Balmazújváros
elleni hazai mérkőzésén kerülne sor
az elképzelése szerint. 

– Tizenhét évi profi labdarúgás
után vonulok vissza – mondta el a
Marosvásárhelyi AS Armata (ifi),

Kecskeméti FC (ifi), Kecskeméti
TE (NB II), Székesfehérvári FC Fe-
hérvár (NB I), SV Mattersburg
(Ausztria, 1. liga), US Grossetto
(Olaszország, 2. liga), Slaven Be-
lupo (Horvátország 1. liga), Ferenc-
város (NB I), Gyirmót FC Győr
(NB II), Lombard Pápa (NB I ),
Floridsdorfer AC (Ausztria, 2. liga),
Budafoki LC (NB II), Budafoki
MTE (NB II) és a székely váloga-
tott kőkemény hátvédje.

– Májusban 34 éves leszek, 378
első és másodosztályú mérkőzésen
30 gólt szereztem. Magyar kupa-
győztes voltam 2006-ban az FC Fe-
hérvárral, szintén 2006-ban bajnoki
bronzérmesek voltunk, 2007-ben a
Mattersburggal osztrák kupadöntős
lehettem, aztán a Ferencvárosnál
2011-ben bajnoki bronzérem került
a nyakamba. Ha csak arra gondo-
lok, hogy innen Marosszentgyörgy-
ről, egy ma már nem létező
kispályáról indultam, és 12-szeres
magyar válogatott futballista let-
tem, nagyon büszke vagyok. Min-
den csapatnál voltak kiváló, kedves
időszakok, felejthetetlen találko-
zók, nagyszerű gólok, amelyekre
mindig szívesen fogok visszaemlé-
kezni. Most edző lettem, ezért tanu-
lok és dolgozom. 33 évesen talán én
vagyok a legfiatalabb magyar edző
az első két ligában Magyarorszá-
gon, ugyanakkor megtiszteltetés
számomra, hogy a Budafok MTE
vezetősége (Bélteky Róbert tulaj-
donos, Jakab János elnök és Oláh
Lóránt sportigazgató) felkért erre
a feladatra, bíznak bennem –
mondta.

Csizmadia Csaba a Budafok
edzője lett

Babos Tímea és a francia Kris-
tina Mladenovic címvédő kettőse
6:3, 6:4-re kikapott az ausztrál nyílt
teniszbajnokság női páros verse-
nyének pénteki döntőjében az
ausztrál Samantha Stosurtól és a
kínai Csang Suajtól. A második he-
lyen kiemelt magyar-francia duó
3:1-re elhúzott, ám ezután kétszer is
elvesztette az adogatását, ami 50
perc alatt az első szettbe került. A
folytatásban 3:3-ig fej fej mellett
haladt a két duó, ekkor Mladenovic
elvesztette a szerváját, és ez elég-
nek bizonyult az ellenfélnek a győ-
zelemhez. A mérkőzés 1 óra 35

percig tartott. A juniorként három
GS-trófeát gyűjtő Babos volt tavaly
az első magyar győztes a melbo-
urne-i torna történetében és az ötö-
dik magyar, aki felnőtt Grand
Slam-címet szerzett.

„Gratulálok az ellenfélnek, reme-
kül játszottak, és biztos vagyok
benne, hogy még sok nagy meccsük
lesz – mondta a díjátadó ünnepsé-
gen a magyar játékos. – Köszönöm,
Kiki, hogy újra együtt játszhattam
veled, nagyszerű a kapcsolatunk, de
ez nem az én napom volt, bocsánat
érte. Jövőre visszatérünk!” – tette
hozzá.

Babosék nem tudták 
megvédeni címüketA Független Labdarúgó-egyesü-

letek Szövetségének (CONIFA)
éves közgyűlésén Krakkóban kisor-
solták az idei CONIFA Európa-baj-
nokság csoportkörét. Az eseményen
érdekelt lesz Székelyföld labda-
rúgó-válogatottja is, amely a D cso-
portba került, Nyugat-Örmény-
ország és Dél-Oszétia társaságában.
A tavalyi vb-győztes Kárpátalja
ugyanakkor nem lesz jelen az euró-
pai seregszemlén, a londoni vb után
ugyanis 14 kárpátaljai futballistát,
köztük a kilencszeres magyar válo-
gatott Sándor Györgyöt is kitiltot-
ták Ukrajnából, emlékeztet
összeállításában az NSO.

A FIFA-n kívüli válogatottakat
tömörítő sportszervezet, a CONIFA
Krakkóban tartotta éves közgyűlé-
sét, ahol az idei Európa-bajnokság
csoportbeosztását is kisorsolták. A
kontinensviadalnak Hegyi-Kara-
bah, más néven az Arcah Köztársa-
ság ad otthont: a Kaukázus déli
részén található, politikailag insta-
bil alapokon nyugvó állam önálló
országként működik, ám államisá-
gát nemzetközi viszonylatban vitat-
ják, szuverenitását az Egyesült
Nemzetek Szervezete (ENSZ) sem
ismeri el. 

A június első felében megrende-
zendő Európa-bajnokságon tizenkét
csapat harcol az első helyért: Kár-
pátalja mellett hiányzik majd a me-
zőnyből a legutóbbi Eb
ezüstérmese, az Észak-ciprusi
Török Köztársaság együttese is,
amely valószínűleg az évszázados
török-örmény konfliktus miatt nem
vállalta, hogy örmény területen pá-
lyára lépjen (1915 és 1917 között az
Oszmán Birodalomban történészek
szerint mintegy másfél millió ör-
ményt telepítettek ki erőszakkal

vagy mészároltak le az ifjútörök
kormány uralma alatt). Érdekesség
ugyanakkor, hogy Szardínia, a Lu-
hanszki Népköztársaság és a Do-
nyecki Népköztársaság első
CONIFA-tornájára készül – utóbbi
kettő játékosait egyébként életre
szóló eltiltással sújtotta az Ukrán
Labdarúgó-szövetség, amiért 2017
decemberében barátságos mérkő-
zést játszottak egymással.

A CONIFA alelnöke, Wenczel
Kristóf az NSO-nak azt nyilatkozta,
a sportszervezet vezetői a helyszín
körbejárása után nagyon komoly
biztonsági garanciákat kértek – és
kaptak – a rendezőktől. „Mi to-
vábbra is egyfajta békemisszióként
tekintünk tevékenységünkre, a
helyszínválasztással is rendszerint
ezt kívánjuk erősíteni. Hisszük: a
CONIFA és a futball képes akár
mély történelmi megosztottságokon
és ellenségeskedéseken is hidat épí-
teni” – jelentette ki a sportszervezet
alelnöke, a legutóbbi Eb-n bronzér-
mes, a londoni vb-n negyedik szé-
kely válogatottat tömörítő
Székelyföldi Labdarúgó Egyesület
elnöke.

Hozzátette: az idei helyszín
ugyan nem vethető össze  a tavalyi-
val, vagyis Londonnal, ugyanakkor
biztosra vehető, hogy a világmédia
érdeklődése hasonló lesz, így Szé-
kelyföld ugyanúgy bekerül majd a
vezető hírekbe, mint a tavalyi világ-
bajnokság kapcsán.

A CONIFA-alelnök azt is el-
mondta: a legközelebbi világbaj-
nokság megrendezésére megerő-
sítette pályázatát Tokió és Seattle is:
a japán főváros a nyári olimpiai já-
tékok felvezető eseményének
szánja a CONIFA-vb-t, s a csapato-
kat a még üres olimpiai faluban
szállásolnák el.

CONIFA: Nehéz Eb-csoportban a székelyek

Ázsia-kupa: Japán – Irán 
és Katar – Arab Emírségek az elődöntőben

Tavaly a vb-elődöntőben összekerült Kárpátalja és Székelyföld válogatottja. NSO Fotó

A japánok már a legjobb négy között. Fotó: AFP

Hegyi-Karabah
Hegyi-Karabah Köztársaság, más néven Arcah Köztársaság, de

facto ország a Kaukázus déli részén. Államiságát csak három másik
korlátozottan elismert állam, Abbázia, Dél-Oszétia és a Dnyeszter-
menti Köztársaság, valamint Ausztrália Új-Dél-Wales állama ismeri
el, hivatalosan máig Azerbajdzsán részének minősül. A Hegyi-Ka-
rabah Köztársaság a korábbi Hegyi-Karabah Autonóm Terület
nagy részét és a környező területek egy részét ellenőrzi, így Örmény-
országgal és Iránnal is határos, lakossága hozzávetőlegesen 146 ezer
fő. A lakosság túlnyomó többsége, 95 százaléka örmény. A legnépe-
sebb település a főváros Sztyepanakert 52 ezer lakossal – itt rende-
zik júniusban az Eb mérkőzéseit.

A 2019-es CONIFA Európa-bajnokság csoportbeosztásai
* A csoport: Hegyi-Karabah Köztársaság, Lappföld, Luhanszki

Népköztársaság
* B csoport: Abbázia, Nizza, Epirusz. 
* C csoport: Padánia, Donyecki Népköztársaság, Szardínia. 
* D csoport: Székelyföld, Nyugat-Örményország, Dél-Oszétia.

Eredményjelző
Labdarúgó-Ázsia-kupa, kieséses szakasz:
* nyolcaddöntő: Thaiföld – Kína 1-2, Irán – Omán 2-0, Japán –

Szaúd-Arábia 1-0, Ausztrália – Üzbegisztán 0-0 – 11-esekkel 4-2,
Arab Emírségek – Kirgizisztán 3-2 – hosszabbítások után, Dél-
Korea – Bahrein 2-1 – hosszabbítások után, Katar – Irak 1-0

* negyeddöntő: Japán – Vietnam 1-0, Irán – Kína 3-0, Dél-Korea
– Katar 0-1, Ausztrália – Arab Emírségek 0-1.

Csalódás lenne nem továbbjutni az egyenes kieséses szakaszba
Csalódás lenne nem továbbjutni a csoportból, ahonnan az első

kettő kvalifikálja magát – értékelte a sorsolás eredményét az NSO-
nak a székely válogatott csapatkapitánya, Csizmadia Csaba. A Bu-
dafok súlyos sérülés után lábadozó, marosszentgyörgyi születésű
játékosa, vezetőedzője (lásd mellékelt cikkünket) azt mondta: sze-
retnék jó eredménnyel megörvendeztetni a csapat szurkolóit, ám
tartanak az ellenfelektől, akik jó játékerőt képviselnek. Kijelentette:
a CONIFA-bajnokságokon a részvétel is fontos, hiszen így a külön-
böző népcsoportok megmutathatják magukat a nagyvilágnak. 

Nagy Adrienn bajnok párosban a junioroknál
Nagy Adrienn és japán játékostársa, Nacumi Kavagucsi meg-

nyerte a junior lány párosok döntőjét a Melbourne-ben zajló auszt-
rál nyílt teniszbajnokságon. A harmadik helyen kiemelt magyar,
japán kettős, amelynek ellenfele a nyolcadikként rangsorolt ameri-
kai Chloe Beck, Emma Navarro duó volt a pénteki fináléban, két
sima szettben, 6:4, 6:4-re nyert. A meccs 61 percig tartott.

Eredményjelző
Ausztrál nyílt teniszbajnokság, a döntők eredménye:
* férfi egyes: N. Djokovic – R. Nadal 6:3, 6:2, 6:3
* női egyes: N. Osaka – P. Kvitova 7:6 (7-2), 5:7, 6:4
* férfi páros: H. Kontinen, J. Peers – P. Herbert, N. Mahut 4:6,

6:7 (1-7)
* női páros: Babos T., K. Mladenovic – S. Stosur, Cs. Suaj 6:3, 6:4
* vegyes páros: B. Krejcikova, R. Ram – A. Sharma, J. Smith 7:6

(7-3), 6:1

Czimbalmos Ferenc Attila



Néhány napja rangos elisme-
rés büszke tulajdonosai a ki-
bédi gyerekek: a Magyar
Kultúra Napja Gála alkalmá-
ból Örökség serleget vehettek
át Budapesten.

A kibédi Mátyus István felfede-
zői csoport – Hármasfalu, Makfalva
és Sóvárad mellett – egyike az aktív
ilyen erdélyi csoportoknak. A 2000-
ben indított csoportnak 64 tagja
volt, jelenleg 20 főt számlál. Az Er-
dély felfedezői csoport tagjaként
része a Magyarországi Felfedezői
Szövetségnek, amely a magyar tör-
ténelmet kutatja a Rákóczi-szabad-
ságharctól az 1956-os eseményekig.
A kibédi csapat a hagyomány- és
kultúraápolás mellett számos kirán-
dulást  tett Erdélyben a Gyimesek-
től Vajdahunyadig, rendszeresen
részt vesznek a március 15-i, októ-
ber 6-i, a trianoni évfordulós meg-
emlékezéseken, és évente a
szövetség Sárospatakon rendezett
nyári táboraiban – tudtuk meg Szil-
veszter Esztertől, a kibédi csoport
vezetőjétől, aki Kovács Hont Imré-
vel, az erdélyi szervezet egyik ala-
pító tagjával vette át a serleget a
budapesti Stefánia Palotában. Esz-
ter szerint egyrészt a múltjuk, más-
részt az aktív munkájuk miatt
terjesztette fel a kibédi csapatot a

Magyarországi Felfedezői Szövet-
ség elismerésre a Falvak Kultúrájá-
ért Alapítványnak. A két
anyaországi szervezet 2005-ben
alapította az Örökség serleget, célja
a Kárpát-medence kulturális örök-

ségének ápolása érdekében tevé-
kenykedő, példamutató ifjúsági kö-
zösségek elismerése. Évente
egyszer legfeljebb három arra érde-
mes közösség veheti át. A magyar
kultúra napja idei, 23. gáláján három

csapat vette át a serle-
get: a csabacsüdi Tre-
fort Ágoston Általános
Iskola Kispacsirták 
citeracsoportja „a
nemzetiségi hagyo-
mányok példamutató
ápolásáért”, a hollókői
Jó Palócok Egyesület
néptánccsoportja „a
világörökség ápolásá-
ért”, a kibédi Mátyus
István hagyományőrző
csapat „a példamutató
hagyományápolásért”.
Mértékjelző elismerés

Szilveszter Eszter
értesült róla, hogy fel-
terjesztették a csapa-
tot az elismerésre,
mégis nagy-nagy
örömmel, megha-
tódva vette át a serle-
get, amely jelzi,
milyen nagy dolog,
amit a kibédi gyere-
kek tesznek. Nagy
megtiszteltetés volt
átvenni a díjat akkor,
amikor a magyar kul-
túra idei Kárpát-me-

dencei lovagjait is felavatták. A csa-
patvezető hozzátette: valójában a
serleg Mátyus Ilona alapító tanító
néni munkáját dicséri, aki most is
részt vesz a csoport tevékenységei-
ben. Az egyetemista lány a havonta
egyszer tartott találkozókon jelen
van, de azok megszervezését, leve-
zetését, a műsorok összeállítását a
nyugalmazott tanítónő végzi. A
gálán a pedagógus nem tudott jelen
lenni, de nagy örömmel fogadta az
elismerést, amely bizonyítja, hogy
a sokévi munka nem volt hiábavaló.
Ugyanakkor több szülői visszajel-
zést is kapott, ők is örülnek, hogy
gyerekeik ilyen közösséghez tartoz-
nak – mondta el lapunknak Eszter.
A csodák csodája

Mátyus Ilona tanító néni szép
emléknek tartja és így is idézi fel

1994-et, amikor a magyarországi
szövetség létrehozta az erdélyi szer-
vezetet. Az akkori szövetségi elnök,
Rakó József tavaly ősszel elhunyt,
de ez a serleg a 77 éves pedagógust
az alapítóra fogja emlékeztetni. Má-
tyus Ilona 2000-ig Székelyszentmi-
hályon tanított, ott működtetett
csapatot, majd nyugdíjazása után,
2000-ben hazakerült Kibédre, és itt
is létrehozott egy csapatot. A legna-
gyobb öröm számára, hogy a helyi
gyerekek körében nem kell tobo-
rozni új tagokat, önként jelentkez-
nek. Tavaly tízen tettek fogadalmat
a gyimesi országhatárnál, idén ket-
ten lépnek soraikba. Azt a pillanatot
is felidézi a pedagógus, amikor Esz-
ter 4. osztályos korában fogadalmat
tett: 1707-ben II. Rákóczi Ferenc
Kolozsváron létrehozta a Nemes
Ifjak Társaságát, ennek 300. évfor-
dulóján Mikes kolozsvári szobrá-
nál tettek fogadalmat a mai
jelképes nemes ifjak, köztük a ki-
bédi kislány, aki azóta csapatve-
zető lett. A tanító néni előkészíti az
ünnepi műsorokat, a Sárospatakon
bemutatandó történelmi és igricjá-
tékokat, Eszter pedig betanítja, ki-
vitelezi azokat. Domó Anna-Bella
tanítónő is segítségükre van, ami-
kor teheti. 

Amikor az Örökség serlegről
kérdezzük, a pedagógus egy negyed
évszázados tevékenységet summáz,
annyira kötődik ehhez a szövetség-
hez, és úgy érzi: „minden csodá-
nak” a megkoronázása ez az
elismerés, így nyugodt szívvel
bízza a kibédi csapatot Szilveszter
Eszter kezére.

Gligor Róbert László
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A magyar kultúra napi gálán vették át a díjat
Rangos elismerés Kibéd fiataljainak

Szilveszter Eszter és Kovács Hont Imre vették át az elismerést 

Igazából Mátyus Ilona tanítónő érdeme a ser-
leg – vélik a fiatalok és gyerekek 

Fotó: www.facebook.com/Erdély feldezői

A szociális jóléti szolgáltatásokat a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális
Igazgatóságán keresztül nyújtják az időskorú-

aknak az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2000.
évi 17-es számú törvény alapján. Az az idős személy igé-
nyelheti, akire érvényes a következő helyzetek valamelyike:

* nincs családja, vagy nem áll olyan személy/személyek
felügyelete alatt, aki erre köteles, a hatályos jogszabályi ren-
delkezéseknek megfelelően;

* nincs lakása és lehetősége sem arra, hogy saját forrás-
ból biztosítson magának lakhatási körülményeket;

* nincs saját jövedelme, vagy ez nem elegendő a szüksé-
ges ellátás biztosításához;

* nem képes egyedül ellátni magát vagy sajátos ellátást
igényel;

* fizikai vagy mentális betegség vagy állapot miatt nem
tudja kielégíteni szociális-egészségügyi szükségleteit.

Időskorúnak számít a jelenlegi törvény értelmében az
a személy, aki meghaladta a törvényben meghatározott
nyugdíjkorhatárt. 

Jelenleg 60 időskorú, 72-96 év közötti személy részesül
otthoni ápolási szolgáltatásban, akiket otthonukban ápol az
igazgatóság alkalmazásában álló 25 gondozó. Az idősko-
rúak többségénél magas vérnyomást, krónikus ischaemiás
kardiopátiát, szív- és érrendszeri betegségeket, ágyéki disz-
kópiát, különböző reumás betegségeket, teljesen vagy rész-
ben ágyhozkötöttséget eredményező agyvérzést
hemiparezissel, különböző coxo-femoralis törésekkel, os-
teoartritisszel, arteriosklerózissal, arthrosisszal stb. diag-
nosztizáltak. 

A szolgáltatásokat az időskorú személy, a családja vagy
törvényes képviselőjének kérésére, vagy bármely más sze-
mély által jelzett szociális szükséglet esetén, valamint hi-
vatalból biztosítják.

Az időskorúaknak nyújtott szolgáltatások:
* az egyéni és csoportos érdekek azonosítása;
* információk a kockázati helyzetekről és a jogokról;
* tanácsadás;
* szociális felmérés készítése a szociális-egészségügyi

kiértékelés alapján, gondozási és segítségnyújtó közpon-
tokba való beutalás érdekében;

* élelmiszerekből és higiéniai-egészségügyi anyagokból
álló támogatás nyújtása, együttműködve civil szervezetek-
kel, a 1998. évi 34-es számú törvénynek megfelelően;

* segítségnyújtás és támogatás a családi támasz nélküli,
részben függő személyek önálló és aktív életének biztosí-
tásához az akkreditált gondozók által nyújtott otthoni ápo-
lási szolgáltatások révén. 

Otthoni ápolási szolgáltatások. Segítségnyújtás és tá-
mogatás a családi támasz nélküli, részben függő személyek
önálló és aktív életének biztosításához az akkreditált gon-
dozók által nyújtott otthoni ápolási szolgáltatások révén; 

* segítség az étel elkészítésében és a táplálkozásban;
* segítség a személyi higiénia biztosításában;

* kis háztartási munka, vásárlás;
* a lakásnak az idős személy igényeihez igazítása;
* támogatás az orvos által előírt kezelés elvégzésében (az

idős elkísérése a kezelés helyszínére, szükség esetén segít-
ségnyújtás a kezelés során);

* a gyógyszerek beadása az orvos előírásainak és utasí-
tásainak szigorú és pontos betartásával.

Az otthoni ápolási szolgáltatás időtartama. Az otthoni
gondozási szolgáltatás a szociálisan és szociális-egészség-
ügyileg függő időskorúaknak biztosított, a szociális-egész-
ségügyi (geriátriai) kiértékelés nyomán elvégzett felmérést
követően lefolytatott szociális ankét alapján, az időszükség-
let és a szolgáltatás típusának függvényében, meghatáro-
zatlan időre (az esetet az evolúcióját követően
újraértékelik). 

Szükséges iratok a hátrányos helyzetű idős személyek
számára nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez: (az alább
felsorolt okiratok egy általános lista részei, amely az igé-
nyelt szolgáltatás függvényében változhat):

– az időskorú és családtagjai személyi igazolványának
másolata;

– a háziorvos ajánlása – eredetiben;
– az időskorú és családtagjai jövedelmét igazoló okiratok

másolata;
– adott esetben a rokkantsági/fogyatékossági besorolásra

vonatkozó tanúsítvány – másolat;
– adott esetben a gyámságot/gondnokságot elrendelő ta-

núsítvány – másolat;
– a gyám/felügyelő személyazonossági igazolványának

másolata;
– az időskorú/családtagjai szociális-egészségügyi hely-

zetére vonatkozó más fontos okiratok;
– a lakástulajdont igazoló iratnak vagy annak a másolata,

amely alapján az érintett személy birtokolja otthonát, annak
igazolásaként, hogy nincs eltartási szerződés következtében
törvényes eltartója.

Bármilyen kérdéssel, kérjük, forduljanak hozzánk a
0265/268-330-as telefonszám 212-es mellékén, a 
primaria@tirgumures.ro e-mail-címen vagy a Szociális
Igazgatóságon, a Győzelem tér 3. szám alatt, a földszinten
található 15-ös irodában.

A bel- és külkapcsolati osztály

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal az Önök segítségére siet!
Milyen feltételeket kell teljesíteniük az időskorúaknak a szociális jóléti szolgáltatások igénybevételéhez?



ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-
107. (2/766-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett sürgő-
sen eladó 5 és 28 áras telek, a telek-
könyvi papírok rendben vannak. Ár:
5-8 euró/m2 között. Tel. 00-36-20-
334-8629. (11285-I)

ELADÓ nagy családi ház
Nyárádszeredában, csendes utcában,
10 ár telken, rendezett papírokkal. Tel.
0740-520-078, 15-21 óra között.
(12/883)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornakészítést, csatornatisz-
títást, festést, gipszkartonozást. Tel.
0759-467-356. (29/812-I)

TETŐJAVÍTÁS, festés, padló-
csempe-lerakás. Tel. 0747-816-052.
(14/885)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk január
28-án a marosszentgyörgyi 
KOCSIS GYÖRGYRE halálának
35. évfordulóján. Emlékét szere-
tettel őrzi három leánya és csa-
ládjuk. (8/925-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 28-án a magyarói KRISTÓF
CSABÁRA halálának 4. évfordu-
lóján. Áldott, szép emlékét
örökre szívünkben őrizzük. Bá-
natos szülei és testvérei. Nyu-
godjál békében! (6/960-I)

Fájó szívvel emlékezünk 2018. ja-

nuár 28-ra, amikor édesanyám,

KISS IRMA született Páczai

örökre itthagyott bennünket.

Akik ismerték és szerették, gon-

doljanak rá szeretettel. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! Fia, Lóránd és családja.

(sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk MÁTHÉ

MÁRTONRA, a felejthetetlen

édesapára január 23-án, halálá-

nak 22. évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

Lányai, vejei, unokái, valamint

szerettei. Elvira Vancouverből.

(v.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,

anyós, nagymama, dédmama, 

OLÁH MARGIT MÁRIA 

született Antoni 

életének 86. évében csendesen

megpihent. Temetése január 28-

án, hétfőn 14 órától lesz a maros-

vásárhelyi római katolikus

temető alsó kápolnájából. 

Gyászoló férje, József, lánya,

Margit, veje, Zoltán, unokái:

Józsi, István, Zolika és családjuk.

(8/962-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szerető édesanya,

nagymama, anyós, testvér,

rokon, 

GYANTI ANNA 

szerető szíve folyó hó 25-én,

életének 76. évében megszűnt

dobogni. Temetése január 29-

én, kedden du. 3 órakor lesz a

református temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, testvér,

nagytata és após, 

dr. FRÂNCU IOAN-IOSEPH 

életének 80. évében elhunyt. Te-

metése január 28-án, hétfőn 13

órakor lesz a katolikus temető-

ben. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt-

érzésünket fejezzük ki barátunk-

nak, Huszti Györgynek szeretett

ÉLETTÁRSA elhunyta alkalmá-

ból. Megnyugvást az egész

családnak! Pihenése legyen

csendes! Margó és Géza. 

(sz.-I)
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Ha fejfád mellett ég a gyertya, 
látjuk benne arcod, 
odaföntről-messzeségből
karod felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is, tudjuk,
ugyanúgy, mint régen,
drága jó gyermekünk, 
sosem feledünk téged!
Csillag volt, mert szívből 
szeretett,
s mi is úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. 
Mégis elment tőlünk, mint a le-
nyugvó nap, 
de a szívünkben él, s örökké ott
marad. 
Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk
él a múlt, a végtelen szeretet. Egy a reményünk, mely éltet
és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Köszönjük,
hogy éltél, s minket szerettél, nem hagytál el minket, csak ál-
modni mentél.
Szomorú szívvel emlékezünk a somosdi ifj. SIKÓ 
JOCÓKÁRA, aki január 28-án már öt éve hiányzik közülünk,
de emlékét szívünkben őrizzük. Örök álma fölött őrködik sze-
retetünk. 

Bánatos édesanyja, édesapja és ikertestvére. 

*

Meggyötört lelkünk csupa könny és bánat, a virágos rét nél-
küled sivár és száraz. Megszakad a szívünk, mert örök bú-
csút vettél, csillagok közt a legfényesebb lettél. Angyali
mosolyod nem ragyog ránk többé, de te a szívünkben élsz,
JOCÓKÁNK, mindörökké.
Nyugodj békében! 

Bánatos édemamája és tatája. (5/786)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Marosvásárhely 
Polgármesteri Hivatala

versenyvizsgát hirdet 
a Marosvásárhelyi Városi Sportklub 

igazgatói tisztségének betöltésére
A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak tel-

jesíteniük kell az utólag módosított és kiegészített 2011. évi 286-os
számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as
cikkelyében előírt feltételeket.

Sajátos feltételek:
– licencoklevéllel zárt, legalább 4 éves felsőfokú tanulmányok;
– legalább 7 éves régiség a tanulmányok szakterületén;
– legalább 5 éves régiség menedzsmenttevékenységben;
– tapasztalat a sporttevékenységek menedzsmentjének terén,

amit közigazgatási iratokkal, bizonyítványokkal, igazolásokkal stb.
támaszt alá 

A versenyvizsga a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szék-
helyén lesz (Győzelem tér 3. szám), a következő versenynaptár sze-
rint:

– 2019. február 12., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyúj-
tásának határideje

– 2019. február 19., 10 óra – írásbeli vizsga 
– 2019. február 25., 10 óra – interjú (a menedzsmentterv meg-

védése)
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke és a bibliográfia

megtalálható az intézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elér-
hetőségen.

További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
(Győzelem tér 3. szám) 85-ös számú irodájában, valamint a ver-
senybizottság titkáránál, a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-
lékén igényelhetők. 

Dr. Dorin Florea polgármester

Több mulasztás jóvátételére
szólította fel Romániát, vala-
mint néhány más tagorszá-
got az Európai Bizottság.

A Bizottság felszólította Romá-
niát, hogy haladéktalanul és ma-
radéktalanul fizesse vissza azt az
összeget, amelyet jogtalanul tar-
tott le a más tagállamokból vásá-
rolt gépkocsik forgalomba
írásakor.

A Bizottság egy másik levélben
azt rója fel, hogy Románia és Észt-
ország nem iktatta saját jogrend-
jébe az elektromos és elektronikus
hulladékok kezeléséről szóló euró-
pai uniós irányelvet.

Az Európai Bizottság jelzi,

hogy az ország késésben van, ami
a Közösségi Vámkódex vámtarto-
zásra vonatkozó előírásainak al-
kalmazását illeti. 

A Bizottság ugyanakkor felszó-
lítja Romániát, Ciprust, Franciaor-
szágot és Írországot, hogy
maradéktalanul iktassa jogrend-
jébe a nyugdíjjogosultságok hor-
dozhatóságáról szóló irányelvet,
amely révén plusznyugdíjhoz jut-
hatnának a mobilis munkaválla-
lók.

Amennyiben az országok két
hónapos határidővel nem teszik
jóvá a fenti mulasztásokat, az Eu-
rópai Unió Bírósága elé állíthatók.
(Agerpres)

Jóvátételre 
szólították fel Romániát



Körutazások 
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:
• Belgium – Hollandia, 2019. április 8. / 8 nap, 489 euró/fő
• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /

9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a  Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. / 

9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. / 

8 nap,  345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei, 

2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639

euró/fő
• Törökország – Kappadókia  – Rhodosz, 2019. szeptember 17. / 

14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről  +  25 euró/fő 

12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REKLÁM ________________________________________________ 2019. január 28., hétfő


