
Az RMDSZ ajtaja
bárki előtt nyitva áll
A megyei és a helyi RMDSZ-szerveze-
tek irodái is az emberek rendelkezé-
sére állnak, segítenek a különböző
ügyintézésekben, a magyar állampol-
gárság elnyerésében, két-három he-
tente fogadjuk a konzulátus
képviselőit. 
____________4.
Idén 125 ezer lejjel
támogatják 
a pályázatokat 
Diákok, pedagógusok és támogató
cégek képviselőinek jelenlétében indí-
totta el hivatalosan a Marosszéki Kö-
zösségi Alapítvány csütörtökön a
Ştiinţescu Maros 3.0 és a Ştiinţescu–
Richter a kémiáért elnevezésű progra-
mokat. 
____________6.
„Nagy csata lesz 
a három kiadó
helyért!” 
Az FC Botoşani csapatát erősítő, sá-
romberki születésű Fülöp Loránddal a
múlt hétfői, Voluntari elleni mérkőzés
után beszélgetünk. A fiatal csatár sze-
rényen beszélt magáról, s megfontol-
tan nyilatkozott a Népújságnak
csapata playoffba jutási esélyeiről. 
____________7.

A Maros-híd felújítási munkálatai tavaly
ősszel kezdődtek. Mivel a télen sem
szünetelt a tevékenység – a hídkorlát
tartógerendáit öntötték –, kétségessé
vált azok minősége és ellenállóképes-
sége. A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal műszaki beruházási osztályának
a minőséget, a hídon áthaladó gyalo-
gos- és járműforgalom biztonságát, il-
letve a tavasztól várható forgalmi
fennakadásokat vetettük fel.

A marosvásárhelyi négysávos Maros-híd ja-
vítását szeptember végén kezdték meg, két év
alatt a teljes vasbetonszerkezetet felújítják,
ugyanakkor a tartóoszlopokat is megerősítik. A
kivitelező korábban szeretné átadni a felújított
hidat, talán ezért sem szünetelt a tevékenység a
téli hónapokban. Az Egyesülés lakótelep és a
városközpont, a 15E országút és a mezőségi fal-
vak között kapcsolatot teremtő híd javítási mun-
kálataira a helyi fejlesztési országos
programnak (PNDL) a 2017-2020 közötti idő-
szakra jóváhagyott keretéből nyert finanszíro-
zást a marosvásárhelyi önkormányzat. A

munkálatok üteméről, a hiányosságokról és ter-
vekről Popistan Dorin, a beruházási osztály al-
igazgatója és a munkálatot felügyelő
Ormenişan Romeo válaszolt.

Popistan Dorin, a műszaki osztály aligazga-
tója felvetésünkre elmondta: jó ideje esedékessé
vált a felújítás, mivel a vasbetonszerkezetet ala-
posan kikezdte az idő vasfoga. A tavaly ősszel
megkezdett munkálatokat a régi fémkorlátok le-
bontásával és újraépítésével kezdték, amit télen
is folytattak, mivel nem volt rendkívül alacsony
a hőmérséklet. 

Kedvező hátszélben 
Február derekán, amikor már március felé kacsint az időjárás,

évről évre 1990-be kanyarodnak vissza gondolataim. Elkeseredés-
sel veszem számba, hogy közel harminc év után sem rendeződött a
magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészeti oktatás ügye a mára már
szándékosan felduzzasztott egyetemen. Látom az egyetem folyosóin
elszántan ülősztrájkoló egykori diákokat, hallom a román diákszö-
vetség tüntetésén válaszként elhangzó gyalázó szavakat. Szemta-
núja vagyok, amikor az első Görgény-völgyi „turisták”
megérkeznek Marosvásárhelyre, és mezőgazdasági eszközeikkel ha-
donászva Bolyain kívül az egyetemet keresik, amit a magyar hall-
gatók és tanáraik „el akarnak venni tőlük”, ahonnan „ki akarják
űzni gyermekeiket”. Előttem van annak a bécsi ügyvédnőnek az
írása, aki arra hivatkozva ítélte el a márciusi eseményeket, hogy
az erdélyi magyarok követelései túlzottak, mivel nincsenek teljesen
megfosztva nyelvüktől és kultúrájuktól. De nemcsak a vád, egy nép-
szerű svéd napilapban megjelenő válasz is az Uppsalai Egyetem
filozófiadoktorának, közgazdaság-történész professzorának tollá-
ból: egy népcsoportot teljesen meg kell fosztani nyelvétől és kul-
túrájától ahhoz, hogy joga legyen a panaszra? Majd bizonyításként
a finn és a svéd megoldás a kétnyelvűségről és az anyanyelven ok-
tató egyetemekről, karokról. 

Miközben mindezeket számba veszem, latolgatom, hogy mi va-
lósult meg, és mit vontak, vonnak folyamatosan vissza azokból 
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Hamarosan Nyárádszeredában is el-
kezdődik a magyar kormány óvoda-
fejlesztési programja keretében egy
napközi otthon építése. Az alapkő le-
tételére a Bocskai Napok hivatalos
programját megelőzően, szerdán 16
órától kerül sor a település főterén, a
katolikus templomkertben.

Az Építjük Szeredát címszó alatt induló
beruházás a helyi római katolikus egyház
felügyelete alatt valósul meg, erre a buda-
pesti kormány – értesüléseink szerint – 70
millió forintot szánt. Az alapkő elhelyezésé-
nél jelen lesz Potápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelős államtitkár, Tóth László,
Magyarország csíkszeredai főkonzulja, va-
lamint Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke is.

Ugyanezen kormányprogram keretében
Nyárádszeredában egy két csoporttal mű-
ködő bölcsőde is épül a református egyház
felügyelete alatt. Ez esetben a választás két
lehetséges helyszín közül a volt Dalárdaházra esett, a 90
éves épület igencsak tönkrement, ezért lebontják, és a fel-
szabaduló 792 négyzetméteres telket erre a célra szánják.
A főtérközeli ingatlan előtt parkolási lehetőség is lesz. Az
ősz folyamán a bölcsődére is kibocsátotta az építkezési en-
gedélyt a városháza, de még nem jutott el a terv a beruhá-
zási szakaszba.

Egy korábbi nyilatkozatában Tóth Sándor polgármester
kiemelte: a helyi oktatásban a megfelelő feltételek biztosí-
tása terén vannak hiányosságok, de az utóbbi években ezek
rendre megoldódnak, és ezzel a lépéssel hosszú távon ren-
dezni lehetne a napközi és bölcsőde kérdését is a települé-
sen. A városban és a hozzá tartozó településeken a
gyermeklétszám nem csökken, egy stagnáló időszak után
növekedni kezdett. (gligor)

18., hétfő
A Nap kel 

7 óra 21 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 51 perckor. 
Az év 49. napja, 

hátravan 316 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

4, 3, 13, 43, 11 + 16 NOROC PLUS: 166361

31, 25, 3, 9, 39, 24 SUPER NOROC: 103469

13, 45, 28, 17, 12, 47 NOROC: 3829174

Jogi tanácsadás
Február 20-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Sorok mögött – 
beszélgetés Bodó Márta közíróval

Február 20-án, szerdán, 18 órai kezdettel a Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi János termében Bodó Márta
vallási közíróval Puskás Attila beszélget aktuális kérdések-
ről Egyházról – nőiességgel – személyesen címmel.   A be-
szélgetősorozatot a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar
Kulturális Egyesület (MÖMKE) kezdeményezte, és erdélyi
örmény származású vagy az erdélyi örmény közösséggel
kapcsolatban levő közéleti személyiségeket szólaltatnak
meg. Az első beszélgetésén a sorok mögött keresik a saj-
tós szakembert és vallási közírót. A belépés ingyenes.

Pénzkezelés 
a Szentírás tanítása szerint

A Katolikus Magyar Bibliatársulat Pénzkezelés a Szentírás
tanítása szerint címmel biblianapot szervez február 23-án
10-17 óra között Székelyudvarhelyen. Előadó dr. Oláh Zol-
tán. Jelentkezni február 18-ig lehet a következő e-mail-
címen: orsijudit@yahoo.com vagy a 0740-915-948-as
telefonszámon. 

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által mű-
ködtetett Nagyinet program résztvevői számára szervez-
nek március 29–31. között háromnapos külföldi
kirándulást. Az úti cél Gyula. A programban a gyulai Al-
mássy-kastély Látogatóközpont, a toronykilátó, a gyulai
vár megtekintése, a kastélyfürdő, a Százéves Cukrászda
és a Világóra meglátogatása szerepel. Jelentkezni, tájéko-
zódni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon. 

Kézműves-foglalkozás 
Ma, február 18-án  17.30 és 19.30 óra között 16 év fölötti
lányokat, asszonyokat várnak az Ügyes Kezű Nők hétfő
délutánonként megszervezett tevékenységére a marosvá-
sárhelyi vár Tímárok bástyájába (a Vártemplom lépcsőfel-
járatánál), a földszinten. Ezúttal tejesdobozokból
készítenek vázákat. A kézműves-foglalkozást Debreczeni
Izabella vezeti. A résztvevők vigyenek magukkal tejesdo-
bozokat, a többi  szükséges anyagot a szervezők biztosít-
ják. A résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak,
az összegyűlt pénzt a tevékenységeken használt alap-
anyagra és a Játéktárra szánják. Érdeklődni a 0740-598-
563-as telefonszámon lehet naponta  18–20 óra között.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma BERNADETT, holnap
ZSUZSANNA napja.
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A Hints-ház udvarán lesz az új napközi Fotó: Gligor Róbert László/archív

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

Közösségépítés ma – ez a hétfő este 8 órai Zebra témája.
A műsor meghívottai: Csáki Rozália, a Székelyudvarhelyi
Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint Ba-

lázs Attila tordaszentlászlói református lelkész. Kövessék
az Erdélyi Magyar Televízió műsorait ezen a héten is a tv
képernyőjén vagy online, a Youtube-csatornán.

Közösségépítésről az Erdély TV hétfői műsorában

Március 10-én, vasárnap a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházba várják a blues- és jazzrajongókat a Reborn – AG
Weinberger és vendégei rendkívüli lemezbemutató kon-
certre. Ebben a felállásban AG Weinberger saját stílusában
alkot újra egy nívós zenei univerzumot, amely Lionel
Hampton, T-Bone Walker, a Fabulous Thunderbirds, Benny
Golson és Charlie Parker repertoárjának darabjait tartal-
mazza. AG Weinberger az alkotói szabadság szellemében
átértelmezi és zeneileg átszűri saját szerzeményeit, zenéje
ugyanazt az érzékenységet és ugyanazt a sugárzó árnyalt-

ságot árasztja, mint a megjelenített zenei
univerzum.

Meghívottak: Hárs Viktor (Magyaror-
szág), Ciprian Leu (Románia), Pusztai
Csaba (Magyarország), Szabó Zsolt (Ro-
mánia).

A kritikusok által „Romániai Mr.
Blues”-nak tartott és a legendás B.B.King
által „az egyik legmagasabb rangú kariz-
matikus gitáros”-nak nevezett AG Wein-
berger az egyetlen blues- és jazzelőadó
Romániában, akit 7 kategóriában jelöltek
Grammy-díjra, és akit 2011-ben a Kulturá-
lis Érdemrend lovagi fokozatával tüntettek
ki.

Ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanolyan
szenvedéllyel és hittel folytatja küldetését,
hogy a jó zenét érvényesítse Románia mű-
velődési életében.

A Reborn – AG Weinberger és vendégei
rendkívüli lemezbemutató koncertre már-
cius 10-én, vasárnap 20 órától kerül sor a

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében.
A koncertre érvényesek a Bernády György-mecénásbér-

letek.
Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő

jegyirodájában (keddtől péntekig 12.00-17.30 óra között,
telefon: 0372 951 251), a színházban működő jegypénztár-
ban (keddtől péntekig 9.00-15.00 óra között és előadás előtt
egy órával, telefon: 0365 806 865) valamint online a
www.biletmaster.ro honlapon. (pr-titkárság)

Lemezbemutató koncert Marosvásárhelyen
Reborn – AG Weinberger és vendégei

Barabási Attila fotói 
a Női Akadémián

Február 19-én, kedden 17.30 órakor a Bernády Házban
(Horea utca 6. szám) a Női Akadémia előadásának té-
mája környezetünk, világunk felfedezése, melyre Bara-
bási Attila fotóival hívják fel a figyelmet. „Rohanó
világban élünk, az anyagi feltételek előtérbe való helye-
zése vizuális tompulást eredményez. Észrevétlenül el-
haladunk a környezetünkben rejlő szépségek
(természet, hagyományok, történelmi értékek…) mellett”

– áll a meghívóban. Az előadást beszélgetés követi. Az
eseményre a belépés ingyenes, a szervezők további
rendezvények szervezése érdekében adományokat el-
fogadnak.  

Mezítláb a házasságban
A mezőpaniti református gyülekezet február 23-án 9–17
óra között Mezítláb a házasságban címmel szervezi
meg a házasok napját. Előadók: Szeverényi János –
Budapest, Kövesdi Attila és Enikő – Kebele. Dicsőítő
szolgálatot végez a mezőpaniti Oltalom zenekar, áhíta-
tot tart Kovács Tibor lelkipásztor.

RENDEZVÉNY

Leteszik a napközi alapkövét



Az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfői 
tanácsülésükön egyéb aktuális témák megvitatása
mellett átfogó megbeszélést fognak folytatni Ukraj-
náról, ezen belül is a közelgő elnökválasztásról, a fo-
lyamatban lévő reformokról és a megváltozott
biztonsági helyzetről, valamint áttekintik, hogyan
áll az EU és az Arab Liga február végére Egyiptomba
tervezett csúcstalálkozójának előkészítése.

Az Európai Unió Tanácsának tájékoztatása szerint a 
brüsszeli megbeszélésen a miniszterek Ukrajna biztonsági és
humanitárius helyzetének áttekintése mellett tárgyalnak arról,
hogy az unió miként tudja ellenőrizni a megkezdett reformfo-
lyamatok állását, valamint a májusban esedékes elnökválasztás
tisztaságát.

Az unió megvizsgálja azt is, hogyan erősítheti az Azovi-ten-
ger biztonságát, valamint azt, hogyan lehet enyhíteni a Ker-
csi-szorosban kialakult patthelyzet okozta gazdasági károkat
Ukrajnában. A miniszterek várhatóan megegyeznek – a Ker-
csi-szoros közelében az orosz parti őrség és három kisebb
ukrán hadihajó között november végén történt konfliktus miatt
– orosz magánemberek és vállalatok ellen hozott uniós szank-
ciós lista kibővítéséről. Az ülésen részt vesz Pavlo Klimkin
ukrán külügyminiszter is.

A Külügyek Tanácsa áttekinti az egyiptomi Sarm es-Sejkbe
tervezett EU–Arab Liga csúcstalálkozó előkészítésének állá-

sát, valamint az ott elfogadni kívánt zárónyilatkozatot, amely
– információk szerint – nem tér ki a migráció problémájára.

Szíriával kapcsolatban a külügyminiszterek megvitatják az
aktuális helyzetet, és előkészítik a március 13-14-re Brüsz-
szelbe tervezett 3. nemzetközi, miniszteri szintű Szíria-konfe-
renciát.

Az ülés részleteit ismerő uniós források tájékoztatása szerint
a tanácskozáson megbeszélést tartanak az Afrika-szarva régió
országaiban jelentkező belső konfliktusok kibontakozásának
lehetséges megelőzéséről. Ennek jelentősége abban áll, hogy
a feszültségek elmérgesedése újabb migrációs hullámot indít-
hat meg Európa felé.

A külügyminiszterek megvitatják majd a venezuelai hely-
zetet is, áttekintik a legújabb fejleményeket és a nemzetközi
kapcsolattartó csoport első, február 7-i ülésének eredményeit.

A külügyi tanács nyilatkozatot fogad el, amely azt tartal-
mazza, hogy melyek az Európai Unió prioritásai a nemzetközi
emberi jogi fórumokon.

Az ülésen várhatóan foglalkoznak a Kongói Demokratikus
Köztársaságban kialakult helyzettel, valamint nyugtázzák a
Preszpa-tónál 2018 júniusában aláírt megállapodás hatályba
lépését, amelynek macedón és görög ratifikálása révén lehe-
tővé vált Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevének
megváltoztatása Észak-Macedóniára. (MTI)

Románia kiáll az USA-val 
fennálló stratégiai partnerség
megerősítése mellett

Mike Pence-szel, az Amerikai Egyesült Államok alel-
nökével találkozott Klaus Iohannis szombaton, az 55.
müncheni biztonságpolitikai konferencián. A román
államfő ismét kihangsúlyozta, hogy Románia követ-
kezetesen kiáll az Amerikai Egyesült Államokkal
fennálló stratégiai partnerség és transzatlanti kapcso-
latok megerősítése mellett. Az Államelnöki Hivatal
közleménye szerint a felek értékelték a Románia és
USA közötti kiváló partneri kapcsolatot, és szó esett
ennek további elmélyítéséről a gazdaság és védelem
vonatkozásában. Iohannis szombaton Manfred We-
berrel, az Európai Néppárt európai parlamenti képvi-
selőcsoportjának vezetőjével is találkozott. A felek
azokról a kihívásokról beszéltek, amelyekkel Romá-
nia szembesül az Európai Unió Tanácsának elnöke-
ként. Szintén szombaton Michel Barnier uniós
főtárgyalóval, illetve David Harrisszel, az Amerikai
Zsidó Bizottság elnökével is találkozott Klaus Iohan-
nis. (Agerpres)

Lemondatnák 
a választási hatóság elnökét

Daniel Barbu, az Állandó Választási Hatóság (AEP)
elnökének azonnali lemondását követeli a Pro Romá-
nia párt, arra hivatkozva, hogy Barbu megsértette a
pártatlanság elvét, amikor részt vett az ALDE ifjúsági
politikai képzésén. „Tăriceanu azt akarja, hogy Iohan-
nis pártatlan elnök legyen, de ugyanakkor azt a Da-
niel Barbut támogatja AEP-elnökségében, aki a
törvény által előírt elvet sérti meg – a pártatlanság
elvét! Daniel Barbu, az Állandó Választási Hatóság
elnöke és az ALDE lehetséges EP-jelöltje tegnap
részt vett az ALDE ifjúsági politikai továbbképzésén.
(...) Közismert, hogy Barbu ALDE-tag volt, arról nincs
tudomásunk, hogy most is az-e, de úgy viselkedett,
mintha az lenne, miközben az AEP vezetői tisztségét
tölti be. Súlyosbítja a helyzetet, ha ő készül jelöltetni
magát, és ugyanakkor ő lesz a választások megszer-
vezője is! Nyilvánosan követeljük, hogy azonnal
mondjon le az AEP elnöke, hogy ne árnyékolja be
gyanú a választások folyamatát” – nyilatkozta Răz-
van Mitu, a Pro Románia alelnöke egy Agerpres hír-
ügynökséghez eljuttatott közlemény szerint.
(Agerpres)

Csökkent az építőipari termelés
Tavaly 4,1 százalékkal csökkent Romániában az épí-
tőipari termelés volumene az előző évhez képest –
közölte pénteken a statisztikai intézet. A csökkenést
főleg az új építményeknél tapasztalt visszaesés
idézte elő, ezek volumene 8,4 százalékkal volt ki-
sebb. Ugyanakkor a felújításoknál 1,5 százalékos nö-
vekedést jegyeztek, a karbantartási munkálatok
volumene 7,9 százalékkal nőtt. Az épületek típusa
szerint a legnagyobb visszaesést a lakóépületeknél
jegyezték, ahol a munkálatok volumene 23,6 száza-
lékkal esett vissza. A nem lakóépületek építése 5,5
százalékkal csökkent, ugyanakkor az ipari létesítmé-
nyeknél 8 százalékos emelkedést jegyeztek fel. (MTI) 

a kérésekből, amelyek 1990 februárjában megfogalma-
zódtak. Nos, törvény ugyan született a helyzet rendezé-
sére, ami ebben a demokráciának csúfolt
összevisszaságban a MOGYE-ra nem volt kötelező, s
érdekes módon ezt a táblabíróság is helyben hagyta.
Ezek után miért is ne használta volna ki a jó hátszelet
az egyetem vezetősége, amely lépésről lépésre módsze-
resen munkálkodik a magyar tagozat megsemmisítésén?
Miközben a nemrég véget ért szesszióban az egységesí-
tett vizsgarendszer életbe léptetésével borzolták a kedé-
lyeket, kiderült, hogy nagyon egyszerű egy önálló kart
létrehozni, különösen ha az angol nyelvű, miközben a
magyarról szó sem lehet. Az oktatásügyi tárcától szár-
mazó hírek szerint a rektor és csapata már annak az el-
fogadtatásán dolgozik, hogy egységes legyen a felvételi
vizsga is, és az elért általános függvényében vegyék fel
a hallgatókat. Azt még elismerik, hogy a magyar diák-
nak joga van azon a nyelven felvételizni, amelyik nyel-
ven érettségizett, de szembeszökő diszkriminációnak
nevezik, hogy a magyar tesztvizsga után nem választhat
tetszés szerint, hogy román vagy magyar nyelven sze-
retne továbbtanulni – érvelnek a szaktárcánál. 

Ha ez valóság lesz, és nemcsak egy minisztériumi
tisztviselő félrevezető agyszüleménye, akkor a múlt évi
eredményekből ítélve, hacsak nem táltosodnak meg di-
ákjaink, csökkenni fog a magyar diákok bejutási esélye.
Román társaik, akiket a kettő helyett egy felvételi tan-
tárggyal csábítanak Marosvásárhelyre az ország min-
den részéből, vélhetően az idén is sokkal többen lesznek.
És már kérdezni is fölösleges, hogy a számunkra létre-
hozott egyetem magyar tagozatának az önálló státusa
helyett előnyösebb lesz-e, ha a kihelyezett külföldi karon
netalán migráns fiatalokat fognak oktatni?

Kedvező hátszélben
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Elfogadta pénteken a parlament a 2019-es állami
költségvetést. A tervezetet 275 törvényhozó támo-
gatta szavazatával, 122-en ellene voksoltak, ketten
tartózkodtak.

A büdzsétervezet kormány által előterjesztett változatát több
ponton is módosították a parlamentben. A törvényhozó testület
elfogadta többek között Robert Sighiartău nemzeti liberális
párti képviselő módosító indítványát, amelynek értelmében a
két év alatti gyermekek esetében 200 lejről 300 lejre, a két év
fölötti gyermekek esetében pedig 84 lejről 150 lejre nő a gyer-
meknevelési pótlék összege március 1-jétől. Liviu Dragnea
szociáldemokrata pártelnök szerint a gyermekpénz emelését
csak a költségvetési deficit növelésével lehet fedezni, így a
tervezetben eredetileg megszabott 2,55 százalékról 2,76 szá-
zalékra módosították az idei költségvetés becsült GDP-ará-
nyos hiányát.

Elfogadta a parlament Liviu Dragnea módosító javaslatát
is, amely szerint a Román Hírszerző Szolgálatnak (SRI) ere-
detileg előirányzott alapból elvontak 445 millió lejt, a Külügyi
Hírszerző Szolgálattól 30 millió lejt, a kormányőrségtől pedig
50 millió lejt, és az összegeket átirányították az egészségügyi
minisztériumhoz különféle országos programok finanszírozá-
sára.

Kiegészítették az oktatási minisztérium költségvetését is a
Meleg ételt az iskolákba! elnevezésű program támogatása ér-
dekében, az Állandó Választási Hatóság (AEP) és a pénz-
ügyminisztérium büdzséje viszont csökkent.
Iohannis: A költségvetés arról tanúskodik, hogy a PSD–ALDE
koalíció semmibe veszi a román állampolgárok elvárásait

A parlament által pénteken elfogadott költségvetés arról ta-
núskodik, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberáli-
sok és Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta többségi
koalíció „teljesen semmibe veszi” a román állampolgárok el-
várásait – véli Klaus Iohannis.

Az államfő szerint az idei állami költségvetés „a legbeszé-
desebb példa az olyan kormányzásra, amely elzálogosítja a ro-
mánok jövőjét”.

Iohannis elnök közleményében rámutat, a PSD–ALDE-kor-
mány „megengedhetetlen késéssel” küldte el a parlamentnek
az idei költségvetést, amely ráadásul nem végrehajtható. „Az
állami költségvetés eddig példa nélküli késése voltaképpen
arról árulkodik, hogy a kormány nem tud valós megoldásokat
kínálni ígéretei teljesítésére” – fogalmaz.

Az államfő hangsúlyozza, a Nemzeti Liberális Pártnak si-
került elfogadtatnia a gyermeknevelési pótlék emeléséről szóló
módosító indítványt, „amely valóban romániai családok mil-
lióinak a hasznát szolgálja”. „Az ellenzék számára fontos győ-
zelem ez, amely nem maradt volna egyedüli, ha a
PSD–ALDE-koalíciót tényleg a jólétet biztosító intézkedések
foglalkoztatnák” – teszi hozzá.

Iohannis szerint a költségvetés nem törődik a fogyatékkal
élőkkel és gondozóikkal, és veszélybe sodorja a nekik járó jut-
tatások kifizetését azáltal, hogy teljesen az önkormányzatokra
hárítja az ezekkel járó költségeket.

Az elnök úgy véli, a költségvetés a valós gazdasági muta-
tókhoz képest „túlbecsült adatokra” épül, és nem fordít kellő
hangsúlyt a befektetésekre, így – ellentétben a PSD által be-
ígértekkel – az autópálya-, iskola-, óvoda és kórházépítés várat
magára, miközben a parlamenti pártoknak szánt állami támo-
gatás nő.

A PSD és az ALDE populizmusa és demagógiája révén ve-
szélybe sodorja a gazdasági stabilitást és kiszámíthatóságot,
fenntartható és hiteles költségvetés helyett olyan büdzsével
állt elő, amely szembemegy a gazdasági valósággal és az ál-
lampolgárok elvárásaival – zárja közleményét az államfő. (hír-
összefoglaló) 

Tanácskoznak az uniós külügyminiszterek

2011-ben Laura Codruţa Kövesi 268.689 lejt kért és
kapott Sebastian Ghiţától Nicolae Popa üzletember
kiadatásával kapcsolatban – állítják a bírák és ügyé-
szek által elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló
ügyosztály képviselői.

Egy pénteken közzétett közlemény szerint az ügyosztály in
rem (azaz a bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú meg-
alapozottságát vizsgáló) eljárást indított abban az ügyben,
amelyben az akkor a legfőbb ügyészi tisztséget betöltő Laura
Codruţa Kövesi állítólag 268.689,36 lejt kért Sebastian Ghi-
ţától, hogy hazahozzák Indonéziából Nicolae Popa üzletem-
bert, az Országos Befektetési Alap (FNI) igazgatóját.

A vádhatóság szerint Kövesi több jogszabályt is megszegett,
amikor az általa vezetett intézményt egy kiadatással kapcso-
latos költségek fedezésébe vonta bele. Ez ügyben elrendelte
egy ügyészcsoport indonéziai látogatása költségeinek fedezé-
sét, és befolyásolta a belügyminisztériumot, hogy a Jakarta–
Bukarest út fedezésére pénzt utaljon ki az országos
rendőr-főkapitányságnak.

A vádhatóság kétségbe vonja, hogy Laura Codruţa Kövesi
igazat vallott akkor, amikor tanúként hallgatták meg az
ügyben, és azt állította, hogy Sebastian Ghiţával kizárólag in-
tézményes kapcsolatot tartott. Tagadta, hogy bármilyen privát

kapcsolatban lett volna vele, holott ennek döntő jelentősége
lett volna az illető büntetőügyi perben.

A Laura Codruţa Kövesi ellen zajló eljárás 2018 decembe-
rében indult a többrendbeli korrupcióval vádolt, Szerbiába me-
nekült Sebstian Ghiţă feljelentése alapján.

Ghiţă azzal vádolja Kövesit, hogy kétszázezer eurót kért
tőle, cserébe azért, hogy repülőgéppel az országba hozzák Ni-
colae Popát, az FNI volt igazgatóját, aki ellen nemzetközi el-
fogatóparancs volt érvényben.

Laura Codruţa Kövesi volt korrupcióellenes főügyészt pén-
teken idézték be a legfőbb ügyészség keretében működő, a
bírák és ügyészek által elkövetett törvénytelenségeket kivizs-
gáló ügyészségre, és tudomására hozták, hogy bűnvádi eljárás
zajlik ellene egy olyan ügyben, amelyben hivatali visszaélés-
sel, vesztegetés elfogadásával és hamis tanúzással gyanúsít-
ják.

A vádakra reagálva Kövesi pénteken azt mondta, soha nem
beszélt Sebastian Ghiţával Nicolae Popa kiadatásáról, és sem-
miféle szerepe nem volt az eljárásában, azzal ugyanis a román
rendőrség és az igazságügyi minisztérium foglalkozott. Két hi-
vatalos közlemény – a román rendőrségé és a főügyészségé –
is tanúskodik arról, hogy a rendőrség állta a kiadatással járó
költségeket – tette hozzá Kövesi. (Agerpres)

Ismertették a Kövesi elleni vádakat

Elfogadta a parlament 
az idei állami költségvetés tervezetét
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– Elnök úr, hogyan értékeli a ta-
valyi évet?

– 2018 rendkívüli év volt, össze-
fogás és szolidaritás jellemezte 
leginkább. Év elején, a költségvetés
megszavazásakor egy önkormány-
zati testületi ülésen felmerült, hogy
fogjanak össze a magyar polgár-
mesterek által vezetett önkormány-
zatok, és támogassanak egy
közösségi célt. Így született meg a
döntés, hogy mindenki felajánl bi-
zonyos összeget a bözödújfalusi
templom újjáépítésére. Elég szép
összeg gyűlt össze erre a célra, de
fontosabb a polgármesterek össze-
fogása. Mindenki megértette, hogy
ha összefognak és együttműködnek
egy cél érdekében, az sokkal köny-
nyebben megvalósul. Szintén fon-
tos megemlíteni a szolidaritási
alapot, amit akkor hoztak létre, ami-
kor véglegessé kezdtek válni azok a
törvényszéki döntések, amelyekkel
tetemes bírságokat róttak ki egyes
önkormányzati vezetőkre a székely
zászló kitűzése miatt. Ebbe az
alapba a Maros megyei önkormány-
zatok fizették be a legnagyobb ösz-
szeget. Ez is újabb bizonyítéka az
összefogásnak. Szolidárisak va-
gyunk közös ügyeinkért. 

Beszélnünk kell az európai pol-
gári kezdeményezésről is, a Mino-
rity Safepackről. E tekintetben is
Maros megye járt az élen, mi gyűj-
töttük össze a legtöbb aláírást, ami
szintén komoly feladat volt mind a
megyei szervezet, mind a területi
szervezeteink számára. Azokban az
önkormányzatokban, ahol nincse-
nek polgármestereink, a tanácso-
soknak és az RMDSZ embereinek
kellett megoldaniuk az aláírásgyűj-
tést, ott is jól teljesítettek. Maros
megye 52 ezer aláírást gyűjtött
össze, a legtöbbet Erdélyben, de se-
gítséget nyújtottunk a levélszavaza-
tok összegyűjtésében is a
magyarországi parlamenti választá-
sokkor. Maros megye több mint 
tízezer levélszavazatot juttatott el a
konzulátusokra. 

A megyei és a helyi RMDSZ-
szervezetek irodái is az emberek
rendelkezésére állnak, segítenek a
különböző ügyintézésekben, a ma-
gyar állampolgárság elnyerésében,
két-három hetente fogadjuk a kon-
zulátus képviselőit. Az RMDSZ aj-
taja nyitva áll bárki előtt, aki
eligazítást, segítséget igényel. Ez is
közösségi érdek. Emellett természe-
tesen ott van a napi teendők, ren-
dezvények, találkozók
megszervezése. 

– Mindenki tudja, hogy az
RMDSZ munkáját nem lehet tel-
jesen különválasztani az önkor-
mányzati tevékenységtől. Sok
esetben, akárcsak az önében, az
önkormányzat vezetője az
RMDSZ elnöke is egyben. 

– A helyi önkormányzatokban
összefonódnak ezek a feladatok, és
nagyon fontos, hogy a választott
tisztségviselőink, polgármestereink,
alpolgármestereink, tanácsosaink,
beleértve magamat is, jó eredmé-
nyeket érjenek el az önkormányza-
tokban, mert ezek egyben az
RMDSZ eredményei is. Az orszá-
gos RMDSZ-szel vagy a parlamenti
képviselőinkkel való jó kapcsolat is
fontos. Sokat számított például,
amikor egy országos költségvetést
kellett összeállítani, hogy prioritást
élvezzenek olyan Maros megyei be-
ruházások, mint a repülőtér, de
ugyanakkor elsőrendű fontosságú a
katolikus iskola vagy az orvosi
egyetem ügye. Rengeteg olyan
dolog van, ahol az önkormányzati
élet összefonódik a politikai élettel,
és gyakorlatilag az egyik eredmé-
nye befolyásolja a másikat. Amikor
a politikai életről beszélünk, óhatat-
lanul meg kell említenünk az önkor-
mányzatokban elért eredményeket
is. Nagyon ügyes polgármestereink
vannak, rengeteg pályázatot nyúj-
tottak be és nyertek meg. 

Legtöbb esetben a polgármester
az RMDSZ vezetője is, és vélemé-
nyem szerint ez így helyes. Ha erős
polgármesterünk van egy települé-
sen, annak kötelező módon az
RMDSZ-t is vezetnie kell, vagy ha
nem, akkor nagyon jó kapcsolatnak
kell lennie a polgármester és az
RMDSZ vezetője között, hisz az
érdek közös: a magyar közösséget
képviselni, és ennek a közösségnek
lehetőleg minél több megvalósítást
felmutatni. Úgy gondolom, hogy a
helyi és megyei önkormányzatok-
ban elért eredmények, akár az utak,
a kórházak, akár a repülőtér ügyé-
ben születnek, az RMDSZ sikerei is. 

– Ezzel a válasszal megelőzte a
kérdésemet: milyen a megyei
szervezet kapcsolata a helyi
RMDSZ-szervezetekkel, önkor-
mányzati vezetőkkel?

– Szoros kapcsolat van a polgár-
mesterek és a megyei önkormány-
zat, az RMDSZ helyi szervezetei és
a megyei szervezet között. Immár

több mint két évtizedes RMDSZ-es
múlttal elmondhatom, hogy a pol-
gármesterek, illetve a helyi
RMDSZ-vezetők között mindig
megvolt az összefogás, senki sem
próbált kibújni a feladatok alól.
Büszke vagyok a polgármestere-
inkre és helyi tanácsosainkra, és hi-
szem, hogy ennek az elkövetkező
időszakban is így kell lennie, mert
az a normális, ha csapatként lépünk
fel. Sok fontos feladat áll előttünk
ebben az évben is. Pár nap múlva
kongresszust tart a szövetség, majd
következnek az európai parlamenti
választások, év végén az elnökvá-
lasztás. Ezek gyakorlatilag előké-
szítik a jövő évi önkormányzati,
illetve a parlamenti választásokat.
Tehát nagyon fontos számunkra,
hogy jól szerepeljünk az európai
parlamenti választásokon. Remény-
kedem, hogy az eddig tapasztalt
összefogás a jövőben is működni
fog. A napokban  kezdődik az alá-
írásgyűjtés az európai parlamenti
választásokra, utána pedig a területi
megbeszélések és maga a kampány.
Nagyon komolyan kell vennünk ezt
a feladatot, hogy minél többen men-
jenek el szavazni, mert nem mind-
egy számunkra, hogy Európában
kik és hogyan politizálnak. Nem
mindegy, hogy Európát olyanok ve-
zetik-e, akik számára a kisebbségi
kérdések fontosak, vagy olyanok,
akiknek a migránsok befogadása
fontosabb, mint az őshonos kisebb-
ségek helyzete. A választások ered-
ményétől is függ, hogy az európai
polgári kezdeményezés eléri-e a
célját. Ezért is fontos, hogy az alá-
írásunkkal támogattuk ezt a kezde-
ményezést, és azokat is
támogatnunk kell, akik ennek ér-
vényt tudnak szerezni az európai
testületekben.

– Ön azt nyilatkozta a megyei
küldöttgyűlésen, hogy a Maros
megyei szervezet, lévén az
RMDSZ legnagyobb és legerő-
sebb területi szervezete, joggal
tart igényt arra, hogy legyen
egy Maros megyei képviselője
az Európai Parlamentben.

– A Maros megyei szervezet az
RMDSZ legnagyobb, a legtöbb tag-
gal rendelkező szervezete, és joggal
tartunk igényt arra, hogy legyen
Maros megyei vagy Maros megyei
kötődésű európai parlamenti képvi-
selőnk. Viszont azt is tudjuk, hogy
az európai parlamenti képviselet
nem terület-képviselet. A jelöltek az
országos RMDSZ jelöltjei, a Szö-
vetségi Állandó Tanács dönti el a
rangsorolást. Remélem, hogy a
Szövetségi Állandó Tanács rangso-
rolásában olyan jelöltek lesznek az
első helyeken, akik tudják képvi-
selni az ügyünket Brüsszelben is.

– Térjünk vissza az előző kér-
déshez. Elnök úr, azt mondta,
nagyon jó a megyei szervezet
kapcsolata a területi szerveze-
tekkel. Viszont úgy tűnik, nem
mondható el ugyanez a maros-
vásárhelyi szervezet esetében. 

– Nem mondhatnánk, hogy rossz
a kapcsolatunk a marosvásárhelyi
szervezettel. Vannak ugyan nézetel-
térések, amelyeket az elkövetkező
időszakban tisztázni kell. A városi
szervezet döntései, amelyek első-
sorban a helyi tanácson keresztül
valósulnak meg, sok esetben túlmu-
tatnak a városon. Az alapszabályzat
pontosan megfogalmazza azokat a
területeket, ahol kötelező módon
egyeztetni kellene a megyével.
Mert például igaz, hogy a katolikus
iskola Vásárhelyen van, de közös
ügy, és jó, ha az egész megye kiáll
mellette. És ez ugyanígy van más
területeken is. Azt hiszem, hogy
amikor olyan kérdésről van szó,
ami a városban dől el, de hatással
van az egész megyére vagy az egész
erdélyi magyar közösségre, fontos
lenne a megyével való szorosabb
kapcsolattartás, és ki kellene kérjék
a megye véleményét is ezekben a
döntésekben. Mondjuk ki őszintén:
nem egyszerű dolog Marosvásárhe-
lyen városi tanácsosnak vagy akár
politikai vezetőnek lenni. Sok olyan
kérdés van, amit évtizedek óta nem
sikerült megoldani, és az elkövetke-
zendőkben is nehezen oldódnak
meg a polgármesteri hivatal vagy a
városban tevékenykedő többi poli-
tikai alakulat miatt. Például máig
sem sikerült előrelépni a kétnyelvű
utcanévtáblák ügyében. Sok eset-
ben mindennapos harccal sem sike-
rült megoldani olyan dolgokat,
amelyeknek egy jogállamban auto-
matikusan meg kellett volna oldód-
niuk. Nyitott vagyok, mindent
megteszek, hogy a kapcsolatunk ja-
vuljon, hiszen közös céljaink van-
nak. Nem ellenségek, hanem társak
kell legyünk, fontos, hogy a közös
célokat közösen valósítsuk meg, és
ne egymásban keressük az ellensé-
get, a politikai ellenfeleket, mert
azok kívül vannak. Velük kell har-
colni. Remélem, hogy megértik,
hogy mellettük vagyok, mindenben
kiállok mellettük, és bízom abban,
hogy ők is kiállnak mellettünk.

– Milyen a kapcsolatuk a román
politikai pártokkal?

– Megyei szinten a Szociálde-
mokrata Párttal (PSD) léptünk
együttműködésre. Ezzel a formáci-
óval korrekt a kapcsolatunk. 
Tanácsülések előtt leülünk, egyez-
tetünk, végigtárgyaljuk a kérdése-
ket, ugyanígy a szakbizottságokban
is. Ezért nincs is vita a megyei taná-
csüléseken. A szervezet vezetőivel
is korrekt az együttműködés. Ezt
próbáltuk mintaként a városra is rá-
szabni, viszont ez nem minden eset-
ben működik, mivel ott kissé
bonyolultabb a politikai séma. Me-
gyeszinten sok településen a szoci-
áldemokratákkal van együtt-
működés, van, ahol a liberálisokkal.
Ezek az egyezségek nagyvonalak-
ban működnek. Közelednek az ön-
kormányzati választások, de ez nem
jelenti azt, hogy a jelenlegi egyez-
ségek kötelező módon tovább foly-
tatódnak. A megfelelő időben
megszületnek majd a döntések,
hogy hol, kivel lehet és kivel érde-
mes együttműködni. 

– Pár nap múlva kongresszus...
– Maros megye 140 küldöttel

utazik Kolozsvárra. Fontos a jelen-
létünk egy ilyen eseményen. A TKT
eldöntötte, hogy továbbra is támo-
gatja Kelemen Hunort. Jó volt az
együttműködés a szövetségi elnök-
kel az elmúlt időszakban, több eset-
ben bizonyosságot nyert, hogy a jó
együttműködés jó eredményekhez
vezet akár a repülőtér ügyében, akár
a katolikus iskola, vagy a MOGYE
esetében. Külön köszönöm az el-
nöknek a megyei szervezet nevé-
ben, hogy részt vett a legutóbbi
tárgyaláson, pozitív üzenete volt
annak, hogy a szövetségi elnök
jelen volt ezen a találkozón, úgy
gondolom, az ő jelenléte teljesen
más súlyt ad a következő találko-
zóknak is. 

– A legutóbbi találkozónak,
azonkívül, hogy megegyeztek,
hogy újra találkoznak, volt-e va-
lamilyen más pozitív hozadéka? 

– Az első pozitívum, hogy tár-
gyalóasztalhoz ültek a felek. Fon-
tos, hogy a magyar oktatók előre
megfogalmazták kéréseiket, és be-
mutatták a rektornak és a szenátus-
nak. Az egyik legfontosabb kérdés,
amiben egyetértés született, az az,
hogy a diákok nem szenvedhetnek
amiatt, hogy az oktatók között né-
zeteltérések vannak, vagy elvi kér-
désekben nem tudnak kiegyezni. Ez
volt a legfontosabb, amellyel min-
denki egyetértett, és ezentúl is
ennek alapján kell meghozni a dön-
téseket. A következő időszak leg-
fontosabb kérdése, hogy ha lehet
angol nyelvű kart létrehozni, miért
nem lehet magyar kart létrehozni.
Ez lesz a következő tárgyalások ki-
indulópontja.
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Fotó: Nagy Tibor

Az RMDSZ ajtaja bárki előtt nyitva áll
Beszélgetés Péter Ferenccel, az RMDSZ Maros megyei elnökével 

„Az elmúlt évek alatt napirenden
tartottuk a kisebbségvédelmi kér-
dést Európában, célkitűzésünk to-
vábbra sem változott: tovább
küzdünk az egységes európai ki-
sebbségvédelmi keretszabályozás
megalkotásáért. Ma már velünk
együtt egyre többen vetik fel a ki-
sebbségvédelem európai szintű sza-
bályozásának szükségességét, sőt,
immár 1,3 millió ember aláírása is
ennek fontosságára hívja fel az eu-
rópai döntéshozók figyelmét” –
mondta Sógor Csaba szombaton a
kolozsvári Protestáns Teológiai In-
tézet rendezvényén.

Régi hagyomány szerint a Pro-

testáns Teológiai Intézet csendes-
napokkal indítja a második félé-
vet. Ennek keretében a
református, unitárius és evangéli-
kus hallgatók vendégelőadókkal
vitathatnak meg különböző témá-
kat. Sógor Csaba RMDSZ-es eu-
rópai parlamenti képviselő Quo
vadis, Europa? vagyis Merre tar-
tasz, Európa? című előadásában
beszámolt az EU aktuális kihívá-
sairól. Elmondta, Európát ma szá-
mos kérdés válaszút elé állítja:
megoldást kell találni a Brexit kö-
vetkezményeire, nagyobb figyel-
met kell fordítani a terrorizmus
elleni fellépésre, a migráció

okozta humanitárius és politikai
válságra, mindezt egy kiélezett
helyzetben, hiszen a Nyugat és
Kelet közti törésvonal inkább ér-
zékelhető. Mindezek mellett
Sógor Csaba szerint továbbra
sincs megnyugtató válasza Euró-
pának az elöregedés jelenségére,
és hasonlóképpen keveset beszé-
lünk a klímaváltozás hatásairól is.
„Ezekkel a fenyegető jelenségek-
kel szembe kell néznie és mielőbb
válaszokat kell találnia Európá-
nak, csak így lehetséges, hogy az
EU jövőjéről hosszú távon is fele-
lősen tudjunk gondolkodni” – ma-
gyarázta az erdélyi képviselő.

Sógor Csaba elmondta: Európa
olyanná lesz, amilyenné alakítjuk,
ezért fontos, hogy a felelősen gon-
dolkodó, keresztény emberek az
európai döntéshozatalban és a tár-
sadalom szintjén is aktívan jelen
legyenek. „A ti feladatotok is,
hogy a cselekvő emberek közös-
sége Erdély-szerte mindenütt
meglegyen” – mondta a képviselő
a teológusoknak. Az RMDSZ po-
litikusa elmondta, nem egyszerű
ezen problémák mellett az erdélyi
magyar közösség számára fontos
témákat, köztük a kisebbségvéde-
lem kérdését is napirenden tartani,
főleg olyan körülmények között,

hogy Románia mindent megtesz,
hogy elhitesse: széleskörűen biz-
tosítja a kisebbségi jogokat. „Ne-
künk folyamatosan el kell
mondani Európában, hogy a papí-
ron létező jogok a gyakorlatban
egyáltalán nem érvényesülnek, és
a romániai magyar közösség
anyanyelvhasználata, anyanyelvi
oktatása, szimbólumhasználata to-
vábbra is akadályozott. Ezek a
gyakorlatok is azt bizonyítják,
hogy nem lehet csupán a tagálla-
mokra bízni a kisebbségek védel-
mét, hanem európai szintű
védelemre van szükség” – magya-
rázta a képviselő. (közlemény)

Sógor Csaba: hozzá kell járulnunk egy erős Kárpát-medencei magyar képviselethez



1975 szeptemberében jártam elő-
ször Kolozsvárott, a Házsongárdi
temetőben. Ismert neveket kerestem
„tört kövön és porladó kereszten”,
mikor egy diák megszólított, kit ke-
resek, hátha segíthet. Lázok János
volt. Rögvest magával is vitt egy
agg Bethlen grófnőhöz, akit a múlt-
ról faggatott. 

A grófnő egykori háza számára
meghagyott, ódon, úri holmikkal te-
lezsúfolt kis lakrészében élt, igazi
libériát viselő igazi lakájjal, s arról
mesélt, mennyire sajnálja a mai
nőket, kik oly sokat dolgoznak és
oly rosszul élnek, mennyivel jobb
életet élt ő fiatalkorában. Lázok
egész életében szenvedélyesen rög-
zítette a tegnapokat, s taposta az ös-
vényt a holnapokba. Fölmenői
között székelyek és felvidéki ma-
gyarok mellett vannak szászok, ör-
mények, románok; munkások,
orvosok, értelmiségiek; görög és
római katolikusok, reformátusok,
evangélikusok (mára már unitárius
szál is szövődött a családba). Kalo-
taszegen nőtt fel, a bánffyhunyadi
líceumból ugrott föl a magyar iro-
dalmi tanulmányi versenyek orszá-
gos szintjére, aztán a kolozsvári
egyetem magyar–angol szakára. 

Tóth Sándor, Gyimesi Éva, Láng
Gusztáv tanították. Vele egy időben
járt arra az egyetemre Szőcs Géza,
Egyed Péter, Ara-Kovács Attila. A
Gaál Gábor Körben Tamás Gáspár
Miklós nyűgözte le. A Visszhang 
diákrádió és a Visszhang-fogadóes-
tek szervezése Patrubány Miklós
vezetésével nemzedékének egyik
nagy közösségi élménye. Az 1968-
as csehszlovákiai bevonulás eluta-
sításával demonstrált román külön
út „liberális elhajlással” kezdődött,
és sztálinista-maoista visszahajlás-
sal folytatódott. 

A „liberális” korszak döntő ha-
tással volt az erdélyi magyar szel-
lemi életre, kivált Lázokék
generációjára. Diákéveiben, 1971
és 1978 között mutatták be az öt
meghatározó és megtartó erejű er-
délyi magyar történelmi drámát. A
Vendégségbent és A tornyot válasz-
tokat Páskándi Gézától és Sütő
András trilógiáját (Egy lócsiszár vi-
rágvasárnapja, Csillag a máglyán,
Káin és Ábel). A Sütő-trilógia vé-
gigkíséri Lázok életét, abból írta a
szakdolgozatát, húsz évvel később
a PhD-ját. Neki köszönhetjük a tri-
lógia legmélyebb elemzését. 

Romániában a diplomásoknak ott
kellett dolgozniuk, ahová kihelyez-
ték őket. A magyarokat, pláne a ma-
gyar szakosokat igyekeztek minél
távolabbra helyezni szülőföldjüktől,
családjuktól. Az 1978-as évfolya-
melsőnek jutott egy hely Kolozsvá-
rott, a másodiknak egy falusi iskola
Maros megyében, a többinek az
Óperencián is túl. 

Lázok volt a második. Tizenegy
éven át ingázott Marosvásárhely és
Disznajó között. Másfél óra vonat,

fél óra gyaloglás. Oda is, vissza is.
Hogy együtt maradhasson Vásárhe-
lyen az egyetem végén alapított csa-
lád. Sütő András 1984-es
naplójegyzeteiben olvassuk: „Meg-
üresedett munkakörbe két szerkesz-
tőt, újságírót keresünk. Két fiatal
írástudóra figyeltem föl már…
Mindketten a tanügy napszámosai.
Lázok János magyar–angol szakos
tanár, aki Marosvásárhely és Disz-
najó község között ingázik évek

óta. Kovács András Ferenc ma-
gyar–francia szakos tanár Székely-
keresztúron, huszonéves létére már
ismert, nagyra tartott költő. (…)
Lázok János ügyében hosszas hall-
gatás után lakonikus választ kapok
telefonon a megyei pártbizottságtól. 

– Az önök kérése elesett. (…)
Lázoknak a felesége révén külföldi
rokonai vannak Németországban.
Ily esetben a párt utasítása úgy szól,
hogy a delikvens ideológiai fronton
nem alkalmazható. Kész! Lázok
János folytatja napi száz kilométe-
res utazásait Marosvásárhely és
Disznajó között, (…) kinéz az abla-
kon a gyémánthavas erdélyi télbe,
de csak úgy szép az, ha nem fázik
az ember, márpedig az országos di-
dergésben a lélek is reszket már.” 

A szellemi és a lelki felőrlődés
lefelé tartó spiráljából Lázokot
mentora és szellemi terapeutája,
Tóth Sándor filozófus 1985-ben sú-
lyos feladattal igyekszik kihúzni.
Átadja néki kis időre szigorú kons-
pirációs utasításokkal a Csőgör-ira-
tokat. A háború után két rektor – az
egyetem elmenekülését megakadá-
lyozó Miskolczy Dezső s a leendő
Bolyai egyetem élére kinevezett
Csőgör Lajos – önfeláldozó hősies-
sége mentette meg a kolozsvári ma-
gyar felsőoktatás folytonosságát. 

Ennek dokumentumait és emlék-
iratait őrzik a Csőgör-iratok. Ezeket
Lázok mentette meg és szerkesz-
tette kötetbe a dokumentumanyagot
kiegészítő Vincze Gábor történész-
szel együtt 1998-ban. E kötetben

rögzíti a történetet: „Leginkább a ri-
asztó ütemben szaporodó kitelepe-
dések s két nagyon közeli barátom
váratlan disszidálása viselt meg és
gondolkoztatott el az itthon mara-
dás értelméről. Az átolvasott anyag
a cselekvés értelmének hitét adta
vissza egy olyan időszakban, ami-
kor egyre nagyobb erőfeszítésembe
került legyőzni a beteges önsajnála-
tot és az ingázó vonat mozdonyának
hipnotikus vonzását. Valamiképp

meg akartam őrizni a kéziratot és a
dokumentumokat, hogy gyógyszer-
ként bármikor hozzáférjek ahhoz az
elemi erejű bizakodáshoz és élet-
igenléshez, ami már első olvasásra
lenyűgözött.” 

Lázok hosszú éjszakákon át mag-
nóra olvasta az iratokat. A konspi-
rációs szabályok eme durva
megsértését csak akkor merte Tóth
Sándornak bevallani, amikor egy
házkutatás során elkobozták 

a Csőgör-iratokat Gyimesi Éváék
lakásán. A hangfelvételt utóbb át-
csempészték Magyarországra, így
maradt ránk ez a fölbecsülhetetlen
dokumentumanyag. A maradásra
való berendezkedéssel együtt járt,
hogy ki kellett szakadni az önsajná-
lat köréből: „Ne csak azon sopán-
kodjunk, milyen nyomorultak
vagyunk, ki merre fut, hogy lehetet-
lenül el az élet.” Megszerveződött
Lázokék lakásán egy filozófiai, esz-
tétikai beszélgetéssorozat. Egyre
gyakrabban, egyre többen jelentek
meg Magyarországról is, a beszél-
getések átalakultak történelmi és
politikai repülő egyetemmé, ahol az
aktuális magyarországi és romániai
fejleményekről is szó esett. 1988
nyarán a Kelemen-havasokba is föl-
röpült az egyetem. 

Kialakult a magyarországi fiata-
loknak az a köre, mely hozta-vitte a
híreket, szállította a könyveket,
gyógyszereket, s amit kellett. Vol-
tak, akik egész kis könyvtárakat
költöztettek át hátizsákonként a ha-
táron. Lázok János úgy gondolja:
„Manapság méltatlanul keveset be-
szélünk erről a népi diplomáciáról,
a nemzeti kohéziónak erről a való-
ságos és nem retorikus élményéről,
ami végül is itthon tartott minket.
Pedig ez nem szabad hogy fele-
désbe menjen. Mi ezt ellentételezni
csak azzal tudtuk, hogy igyekez-
tünk a barátainkat úgy fogadni,
hogy érezzék, mennyire fontosak,
jelentsen a látogatásuk valamit a mi
itthonlétünk itt-honosságából is.” 

A marosvásárhelyi RMDSZ tör-
ténete is Lázok lakásán kezdődött
1989 karácsonyán. Vele együtt né-
gyen ültek össze, s kezdeményezték
a reprezentatív magyar érdekképvi-
selet megalakítását. Egyikük,
Markó Béla később elnök, másikuk,
Béres András alelnök lett a szerve-
zetben. Az RMDSZ Maros megyei
szervezetének alapító titkáraként
februárig még Lázok János kezében
futottak össze a szálak. Az akkori
tisztújításkor őt megyei alelnöknek

javasolták, de úgy érezte, a katedra
és a szerkesztőség a neki való hely,
nem a pártszékház. Addig is, azóta
is egyetlen embert ismert csak, kit
nem rontott meg a hatalom – a bér-
málóját, Márton Áron püspököt. 

1990. március 19-én a Teleki
Téka kapujából nézte tehetetlenül,
ahogy a Bolyai utca túlsó oldalán,
az RMDSZ székháza előtt Sütő
Andrást és társait összeverték. Más-
nap ott állt a civil férfiak alkotta
kordonban a román és a magyar
tüntetők között, és tőle teljességgel
idegen hangerővel ordibált az oldalt
napozó rendőrökkel, hogy tegyék a
dolgukat. Nem tették. Aznap éj-
szaka a leendő református püspök-
kel járta a várost, hogy az itt-ott
csoportosuló, összecsapásra kész fi-
atalokat hazaküldjék, nehogy reg-
gelre polgárháborús helyzet
alakuljon ki. A következő években
Sütő András Erdélyi Figyelővé ala-
kult lapját igyekezett az állami tá-
mogatás megszűnése után is
fenntartani, de ez lehetetlen külde-
tésnek bizonyult. Sütő végleges
visszavonulása után ő lett a főszer-
kesztő, de ez már inkább csak csőd-
gondnokságot jelentett. 

Lázok mindenekelőtt és -fölött
tanárnak tartja magát. Több mint
húsz éve áll a katedrán, melyre év-
tizednyi késéssel léphetett föl. A vá-
sárhelyi színművészeti képzés a
90-es évek derekától erősen fölfej-
lődött. A Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem magyar tagozatán
Lázok leendő dramaturgoknak, szí-
nészeknek, rendezőknek, bábosok-
nak, táncosoknak és látvány-
tervezőknek tanítja a színház törté-
netét Aiszkhülosztól napjainkig.
1975-ben, az átbeszélgetett éjszaka
közepén kaptam tőle Apáczai Csere
Jánosnak a Kriterionnál éppen
akkor megjelent Magyar logikács-
káját. Ezzel az ajánlással: „Éjfél
után óra kettő, dicsértessék a Te-
remtő” Eszmélet! Ámen. 

Lázok János                                                               Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Révész Sándor

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
teatrológia tanszékcsoportja pályázatot hirdet
fiatal alkotók számára. 

Szereted a színházat? Fordulatos történe-
teket találsz ki? Szívesen írsz naplót, verset,
dialógust? Akkor lépj a drámapályára!

Ha úgy érzed, hogy a színpad az a hely,
ahol az írásodnak el kell hangzania, írj jele-
netet vagy egész estét betöltő drámát. Ha azt
tapasztalod, hogy a színpadon látottak elra-
gadnak vagy felbőszítenek, ha egy előadás
gondolkodásra késztet vagy van véleményed
róla – írj élménybeszámolót, esszét, eszme-
futtatást, eget rengető kritikát vagy akár Fa-
cebook-bejegyzés típusú szöveget, mely egy
színházi előadást, esetleg elolvasott drámát
ajánl vagy nem ajánl. 

Felhívásunkra fiatalok írásait, pályaműveit
várjuk két korcsoportban (14-17 és 18-26
évesektől), a következő kategóriákban:

a) jelenet vagy dráma, 
b) színházi élménybeszámoló vagy kritika és 
c) Facebook-bejegyzés típusú szöveg, egy

színházi előadásról vagy drámáról.
Jeligés pályázatodat életkorod megjelölé-

sével küldd el 2019. április 15-ig – a saját ne-
vedet nem tartalmazó, csatolt
Word-dokumentumként – a
dramapalya4@gmail.com címre vagy postán
a következő címre: Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem, Magyar Művészeti Kar, teat-
rológia szak, Köteles Sámuel utca 6. szám,
540057, Marosvásárhely. Zárt borítékban a
jelige mellé írd a neved és elérhetőséged. 

A nyertes pályamunkáknak publikációs le-
hetőséget biztosítunk, illetve a díjazott drá-
maszövegeket egyetemünk
színész szakos hallgatói fel-
olvasószínház keretében
mutatják be. A legjobb drá-
maszövegek, élménybeszá-
molók és kritikák szerzői
könnyített felvételt nyernek
a Marosvásárhelyi Művé-
szeti  Egyetem teatrológia
alapképzésére vagy a drá-
maíró magiszteri képzésre.
A legjobb Facebook-be-
jegyzés szerzője könyvju-
talmat nyer. 

Az eredményhirdetésre
és mindkét korcsoport díja-
zására 2019 májusában
kerül sor.

További információk a teatrológia – drama-
turgia szak Facebook-oldalán. (közlemény)Drámapálya 2019 
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Amikor családom 65. születésnapom lopakodó kö-
zeledésére figyelmeztetett, automatikus, már-már ösz-
tönös biztonsággal kerestem meg számítógépemen a
fentebb olvasható írást. Megjelenése óta (Népszabad-
ság, 2013. szept. 13.) nyugtalanított: időről időre rám
törő nyomasztó adósságot éreztem szerzőjével és
azokkal az írásában emlegetett fiatalokkal szemben,
akik közé maga is tartozott harminc évvel ezelőtt.

A nyolcvanas évek végén, a  diktatúra mániákusan
megszigorított határellenőrzései idején ők segítettek
áttörni szinte hermetikus elszigeteltségünket. Hozták
és vitték a híreket, a nehezen beszerezhető gyógysze-
reket, a mesekazettákat és a diafilmeket – és a legin-
kább üldözött csempészárut, a könyveket.

A határon átjutva spontán stratégiájuk a hálózat-
szerű működés volt: személyes barátságok továbbszö-
vődő szálain találkozó és szálláshelyek alakultak ki,
informális  kis társaságok, amelyek szerveződésük
spontán jellege miatt viszonylagos védelmet nyújtot-
tak a lebukás veszélye ellen.

Határon inneniek és túliak összetartozásának tényét
ez a „kisemberi nemzetstratégia” nem a kinyilatkoz-

tatások szintjén fogalmazta meg, és lényegét nem is a
szavak fejezték ki. A bajban lévők iránti kötelező em-
beri szolidaritás nyelvén beszéltek cselekedeteik, a
személyes segítségnyújtás hétköznapi gyakorlata szólt
velük és általuk.

Konspirációs beidegződéseink miatt még az 1989-
es fordulat után sem neveztük meg nagyobb nyilvá-
nosság előtt ezeket az embereket. Ők, természetesnek
tekintve mindazt, amit tettek, nem várták el a tételesen
kimondott köszönetet. Nekünk pedig könnyebb volt
ezt így elfogadni, mint nyilvánosan, illő keretek kö-
zött megköszönni egykori áldozatkészségüket, az ér-
tünk vállalt kockázatokat.

Gyermekeink még jól ismerték őket, olykor szemé-
lyesen tőlük vették át a nekik hozott ajándékokat.
Unokáink már nem fognak róluk tudni, ha nem védjük
meg nevüket a felejtő utókor mindent „elfedő futó po-
rától” (Kosztolányi). Én ezért most saját unokáim ne-
vében szeretném megköszönni Bárdi Nándornak,
Draskóczy Jánosnak, Farkas Bálintnak, Kovács 
Miklósnak, Nyvelt Eriknek, Marton Barnabásnak,
Mester Bélának, Révész Sándornak, Teski Tibornak
és Vincze Gábornak mindazt, amit nemcsak  értünk,
hanem unokáink jövőjéért is tettek.

UTÓIRAT
Lázok János

Fotó: Jakab Tibor



A Ştiinţescu Maros a STEM-te-
rületek legfontosabb támogatója a
megyében. 2016 óta, amikor Maros
megyében is elindult a program, a
Ştiinţescu alaphoz 60 pályázat érke-
zett be, ezek közül 22-t finanszíroz-
tak 169.000 lej értékben. Az utóbbi
két év számai önmagukért beszél-
nek: 30 iskola, 108 pedagógus és
szakember, 4872 óra önkéntes
munka, több mint 10.000 diák kap-
csolódott be a programba. Roboti-
kai klubok, rádióamatőr,
elektronikai szakkörök alakultak,
iskolai fizika- és kémialaboratóriu-
mokat sikerült felszerelni. A Ştiin-
ţescu programot Maros megyében a
Marosszéki Közösségi Alapítvány
ülteti gyakorlatba, a Román–Ame-
rikai Alapítvány és a helyi támogató
partnerek (a Gedeon Richter Româ-
nia, Azomureş, Ortoprofil Prod Ro-
mânia, Accenture, Donautal, SPF
Media, Maviprod, Kastamonu,
Remex, Neon&Sign, Forum In-
dustry, Mobila Dalin, Baggerman,
LecoImpex, Volscens Prodimpex)
segítségével. A Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány által összegyűjtött
támogatást a Román–Amerikai Ala-
pítvány megduplázza, így komoly
összegre pályázhatnak a pedagógu-
sok, civil szervezetek, kezdemé-
nyező csoportok, magánszemélyek,
a tudományos képzésre innovatív
helyi kezdeményezéseket bemutató
diákok. Elsősorban azokat a projek-
teket támogatják, amelyek a diákok
érdeklődését növelik az egzakt tu-
dományok iránt – hangzott el a
programindítón. 
Kétlépcsős válogatás

– A Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány összegyűjti a támogatásokat
helyi cégektől, az összeget a
Román–Amerikai Alapítvány meg-
duplázza, és pályázat keretében
meghirdetjük, szétosztjuk. 2016–17
volt az első év, amikor hét projektet
támogattunk 64.000 lej értékben,
2017–18-ban már 14 projektet tá-
mogattunk 105.000 lej értékben.
Idén 125.000 lej a keret, amiből
24.000 lejt elkülönítenek a Ştiin-
ţescu–Richter a kémiáért prog-

ramra. Márciusban választjuk ki a
nyertes projekteket, a válogatás két-
lépcsős: a pályázók először egy
szándéknyilatkozatban elküldik az
ötleteket, utána minden pályázó
csapattal találkozunk, megbeszéljük
a tervet, a pályázati űrlapok kitölté-
sét. Az űrlapok leadását, az értéke-
lést követően a nyertes pályázók
meg kell valósítsák a projektet, és a
végén beszámolnak az eredmé-
nyekről, illetve megtörténik az el-
számolás. Itt az ideje a jó ötletek
megfogalmazásának – mondta Gál
Sándor, a Marosszéki Közösségi
Alapítvány elnöke. Hozzátette: a di-
ákoknak lehetőséget nyújtanak,
hogy olyasmivel foglalkozzanak,
ami igazán érdeklik őket. 

– A program 14 városban zajlik
idén, és próbálunk arról is felmérést
végezni, hogy mi lett a hatása az el-
múlt két év során. Látjuk a számo-

kat, azt, hogy hány diák, tanár vett
részt, hány órát dolgoztak, mennyi
pénzt költöttek el, de nem követtük,
hogy például a diákokat mindez ho-
gyan befolyásolta pályaválasztásuk-
ban, szakmai téren. Az egész
program alapja egy 4-5 éve készült
tanulmány, amely rámutatott arra,
hogy egyre kevesebben irányulnak
a reál tantárgyak felé, egyre keve-
sebb mérnök, informatikus van, és
ezt nehéz megváltoztatni. Hama-

rabb, még az egyetem kiválasztása
előtt kell megszerettetni a reáltudo-
mányokat a diákokkal, és erre az
igényre született válaszként ez a
program. Azt szeretnénk elérni,
hogy olyan gyakorlati dolgok kerül-
jenek be a reál tantárgyak oktatá-

sába, amelyek ezeket érdekessé
teszik. Ne a táblán oldjuk a kémiát,
képletek alapján, hanem kísérlete-
ket végezzenek a gyerekek. A tan-
anyaghoz biztosítsunk olyan
eszközöket, amelyekkel ezeket a kí-
sérleteket meg lehet valósítani. Re-
méljük, hogy október végéig
lezárjuk az idei projekteket. Jövőre
szeretnénk növelni a keretösszeget. 

Az Accenture támogató fontos-
nak tartja, hogy a lányok műszaki

tudása is fejlődjön, ezért a pályázó
csapatok összetételében fele-fele
arányban kell lenniük lányoknak és
fiúknak, illetve a projekteknek in-
formatikai és robotikai komponenst
is kell tartalmazniuk. 

A Maros megyei prefektúra ré-
széről Ligia Marian európai pályá-
zatokért felelős tanácsadó
ismertette azokat a projekteket,
amelyekben partner volt az intéz-
mény, a programot támogató me-
gyei tanfelügyelőség részéről
felszólaló  Szabó Zoltán informa-
tika szaktanfelügyelő szerint olyan
körülmények között, amikor az ok-
tatásra kevés pénz jut, az iskolák
felszereltsége gyenge, felértékelőd-
nek az olyan projektversenyek,
mint amilyent a Ştiinţescu alap is
meghirdet.
Támogatják a kiváló diákokat

Zayzon Zsuzsanna, a Gedeon
Richter Románia PR-menedzsere
elmondta: a gyógyszergyártó válla-
lat a kezdetektől részt vesz a 
Ştiinţescu programban, számos
kémia tárgyú program támogatója,
10 éve díjazza az országos kémia
tantárgyversenyen Maros megyét
képviselő diákokat, idén Ştiinţescu–
Richter a kémiáért néven a Maros-
széki Közösségi Alapítvánnyal
közösen 24.000 lejes kerettel indí-
tanak projektversenyt. Fontosnak
tartják felkelteni a diákok érdeklő-
dését a természettudományok iránt,
lehetőséget nyújtani arra, hogy a ta-
nulók felfedezzék a kémia szépsé-
gét, és erre érdekes, interaktív,
tudományos projektek révén nyílik
leginkább esély. Ez a Ştiinţescu–
Richter-alap célja is – tette hozzá.

Dimény Lóránt, az Accenture
marosvásárhelyi kirendeltségének
igazgatója hangsúlyozta: fontos tá-
mogatni a kiváló diákokat, és a te-
hetséges, komoly tudással
rendelkezőknek lehetőséget kell

nyújtani a szakmai fejlődésre, ered-
mények felmutatására. 

Az Azomureş vegyi kombinát
első ízben lesz partnere a Ştiinţescu
alapnak, a cég ugyanis fontosnak
tartja a tudásfejlesztést, a tehetsé-
ges, a tudományok iránt szenvedé-
lyesen érdeklődő diákok
támogatását – nyilatkozta az Azo-
mureşt képviselő Ovidiu Maior. 

– Akkor, amikor én líceumba jár-
tam, nem voltak ilyen programok,
ezért is értékelni kell ezeket, hiszen
számos lehetőséget nyújtanak a di-
ákok számára tudásuk bővítésére –
tette hozzá. 

Cristian Man projektmenedzser
ismertette az elmúlt évek eredmé-
nyeit, illetve az idei pályázati ütem-
tervet, a rendelkezésre álló
költségvetést. 

A programindító alatt a teremben
jelen voltak a korábbi években
nyertes csapatok, a diákok, tanáraik
ismertették a projektjeiket, eredmé-
nyeiket. Az Unirea Főgimnázium
Robotix szakköre mellett ott volt a
Dacia Általános Iskola Legochal-
lenge-STEM játékok című projekt-
tel nyertes csapata, a Papiu Ilarian
Főgimnázium két pályázata is
nyert, mindkét csapat jelen volt. A
Bolyai Farkas Líceum csapata Ro-
botika és programozható elektroni-
kai berendezések című projektje is
sikeres volt. Az Electromureş lí-
ceum a 3D nyomtatás korszerűsí-
tése tervével remekelt, a helyszínen
követhettük a nyomtatás folyama-
tát; a csapat munkáját Veress Éva
informatikatanár irányította. El-
mondta: sikerült két 3D nyomtatót
vásárolniuk, a jövőben szeretnének
egy szkennert is venni hozzá.
Szászrégenből a Petru Maior Tech-
nológiai Líceum, a Florea Bogdan
iskola tanulói is jól szerepeltek ta-
valy, és ott voltak, rádióztak a me-
zőrücsi iskola kis rádióamatőrei is. 

Fotó: Nagy Tibor

A program ütemterve:
– február 14. – a program hivatalos indítása 
– február 14–24. – a program indítása a megye iskoláiban
– február 24. – március 1. – a szándéklevelek benyújtása
– március 1–5. – beszélgetés a pályázó csapatokkal
– március 5–12. – a pályázatok benyújtása
– március 12–19. – a projektek értékelése
– március 19–20. – a nyertes pályázatok ismertetése
– március 20–25. – a finanszírozási szerződések aláírása
– március 25–31. – tanácskozás a nyertes projekteket benyújtó

csapatokkal
– április 1. – október 3. – a pályázatok gyakorlatba ültetése
– november 15. – a beszámolók benyújtásának határideje. 

A program online elérhetősége: https://mures.stiintescu.ro

Antalfi Imola

Elindult a Ştiinţescu Maros 3.0 és a Ştiinţescu–Richter a kémiáért program 

Idén 125 ezer lejjel támogatják a pályázatokat 
Diákok, pedagógusok és támogató cégek képviselőinek jelen-
létében indította el hivatalosan a Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány csütörtökön a Ştiinţescu Maros 3.0 és a Ştiinţescu– Richter
a kémiáért elnevezésű programokat. Az elmúlt években a Şti-
inţescu támogatási alap keretében olyan projekteket finan-
szíroztak, amelyek hozzájárultak a diákok érdeklődésének
növeléséhez a STEM-területek (tudomány, technológia, mér-
nöktudományok, matematika) iránt. Idén első alkalommal jön
létre külön alap a kémia iránt érdeklődők számára, ebben a
közösségi alapítvány partnere a Gedeon Richter Románia, il-
letve első alkalommal kapcsolódik be a programba az Azomu-
reş vegyi kombinát. 
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A listavezető Ferencváros 
2-1-re kikapott a Debrecen
otthonában a labdarúgó OTP
Bank Liga szombati, 21. for-
dulójának nyitómérkőzésén.

A vendég ferencvárosiak – akik-
től betegség miatt hiányzott Böde
Dániel – rögtön magukhoz ragad-
ták a kezdeményezést, és a nyolca-
dik percben akár a vezetést is
megszerezhették volna, de Petrjak
közeli lövésénél a hazaiak kapusa
nagyot védett. A folytatásban is az
FTC irányította a játékot, de hely-
zeteket nem igazán tudott kialakí-
tani. A harmincadik percben mégis
vezetéshez jutott: Lovrencsics tá-
voli lövésébe Dvali olyan szeren-
csésen ért bele, hogy a labda a
kapu jobb alsó sarkában kötött ki.

A második félidő elején na-
gyobb sebességre kapcsolt a Deb-
recen, és két perc elteltével Bódi
lövésénél Dibusznak kellett bra-
vúrral hárítania. Mindkét csapat
vállalta a támadójátékot, így lükte-
tőbb, élvezetesebb lett a mérkőzés,
helyzetek felváltva adódtak. A haj-
rában aztán a DVSC büntetőből
egyenlített, miután Dibusz elso-
dorta Bódit, sőt a hosszabbítás per-
ceiben a csereként beállt Zsóri
Dániel – élete első NB I-es mérkő-
zésén – 15 méterről a kapu jobb
felső sarkába ollózott, megsze-
rezve csapatának a győzelmet.

Az FC Botoşani csapatát erő-
sítő, sáromberki születésű
Fülöp Loránddal a múlt hétfői,
Voluntari elleni mérkőzés
után beszélgetünk. A fiatal
csatár szerényen beszélt ma-
gáról, s megfontoltan nyilat-
kozott a Népújságnak csapata
playoffba jutási esélyeiről. 

– Mindenekelőtt gratulálok a
Voluntari elleni győzelemhez.
Milyennek látod így utólag a
mérkőzést?
– Köszönjük szépen. Nagyon

nehéz meccs volt, de ez nem lepett
meg. Tudtuk, hogy a Voluntari 4
gólt szerzett az OSK ellen! Erre a
találkozóra is komolyan készültünk,
a 90 perc alatt jól játszottunk, s így
megszereztük a 3 pontot. 

– Sérülésed után sikerült újra
visszakerülnöd a kezdőcsa-
patba, a hétfői meccsen viszont
csereként léptél pályára a 79.
percben. Milyen a viszonyod 
Ciobotariu edzővel?
– Igen, örültem, hogy mérkőzés-

ről mérkőzésre a kezdőcsapatban
lehettem. Aztán a Chiajna ellen mű-
füves pályán kellett helytállni, s ez
nagyon megviselte a térdemet. Ed-
zéseken éreztem, hogy nincs min-
den rendben. A hétfői meccs előtt
beszéltem az edzővel, ő elmondta,
hogy képzelte el a kezdőcsapatot a
Voluntari ellen. Hangsúlyozta, hogy
nem azért kerülök a kispadra, mert
nem elégedett az elmúlt meccsen

nyújtott teljesítményemmel, hisz jól
szerepeltem a Chiajna ellen.

– Hogyan jellemeznéd a labda-
rúgó Fülöp Lórit? Mik az erős-
ségeid, mi a gyengéd a pályán?
– Jól látok a pályán, tudok bánni

a labdával, jó a labdakezelésem, s
könnyen helyzetbe tudok kerülni.
Szeretnék viszont gyorsabb lenni...

– Milyennek látod a Botoşani
esélyeit arra, hogy az első hat
között végezzen?
– Két héttel ezelőtt nem tudom,

mit válaszoltam volna... Aztán két
mérkőzésből 6 pontot szereztünk,
most már mindenképpen esélyesek
vagyunk! Igaz, nagyon nehéz mér-
kőzés vár ránk a Dinamo otthoná-
ban. Ha nem kapunk ki
Bukarestben, akkor nagy esélye-
sünk lesz a playoffban szerepelni!
(a mérkőzést tegnap este, lapzárta
után játszották – a szerk.)

– Egyik nagy vetélytársatok az
OSK Sepsiszentgyörgy... Elkép-
zelhetőnek tartod, hogy a testvé-
red is, te is a playoffban
szerepeljetek a tavasszal?
– Elméletileg lehetséges, a való-

ságban viszont kicsit nehezen hi-
hető. Ha így lesz, akkor nekem is,
neki is ez lesz pályafutásunk legna-
gyobb sikere! 

– Szerinted melyik hat csapat
játszhat a legjobbak között?
– Az első három hely már fog-

lalt. A kolozsváriak, a FCSB és a
Craiova biztosan ott lesz, a fennma-
radó három helyért nagy lesz a küz-
delem. Esélyes a Viitorul, az Astra,
az OSK, a Botosani, a Jászvásár...
Nagy csata lesz! 

– Az OSK kikapott a Voluntari-
tól, aztán a Dinamótól is. Meg-
lepett a sepsiszentgyörgyiek két
egymás utáni veresége?

– Nagyon meglepett, én régen
azt mondtam, hogy az OSK a leg-
jobbak között van, de most elbi-
zonytalanodtam. Talán Istiéknek
lesz a legnehezebb „menetrendjük”
az utolsó három fordulóban. Persze,
jó csapatuk van, még nincs elveszve
semmi, de gyűjteni kell a pontokat! 

– Hogy érzed magad a moldvai
klubnál?
– Nagyon jól érzem magam Bo-

toşani-ban, itt mindenki szeret. Sok
a lelkes szurkoló, jó közösséget al-

kotunk a csapaton belül. Mintha ott-
hon lennék!  

– Milyen terveid vannak a jö-
vőre nézve? A szezon végén ma-
radsz Botoşani-ban? 
– Egyelőre, a nyárig szeretnék

minél többet játszani és jól szere-
pelni. A bajnokság vége után aztán
leülünk megbeszélni a vezetőség-
gel, hogy hogyan tovább, mik az el-
várások.

– Köszönöm a beszélgetést. Sok
sikert, gólokat kívánok!
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Lang gólpasszt adott, 
az ellenfél góljában is benne volt

Továbbra sem tud 2019-ben meccset nyerni az 1. ligás labdarúgó-
bajnokságot vezető Kolozsvári CFR, hiába játszott több mint egy órát
emberelőnyben szombat este a vendég Astra ellen. A Damjan Djokovi-
cot a 30. percben durván letalpaló Florin Bejan kiállításáig a gyurgyevói
együttes volt veszélyesebb, a hazai csapatnak nem is volt igazi gólhely-
zete az első félidőben. A szünetben a sárga lapos Vinicius helyére Lang
Ádámot is becserélte a CFR edzője, Toni Conceicao, és a magyar védő
a meccs mindkét góljában „benne” volt, hívja fel a figyelmet jelentés-
ében az NSO. Előbb Deac szöglete után az ő sarkáról pattant a kapu
felé a labda, amelyet Andrei Mureşan a gólvonalról a hálóba juttatott,
majd a 73. percben sárga lapot érően állította meg Denis Alibecet, s a
szabadrúgásból Riszto Radunovics megpattanó lövésével egyenlítettek
a vendégek.

Egy másik találkozón Vasile Miriuţă csapata, az FC Hermannstadt
szombat délután a CSU Craiovával mérkőzött, és vereségével gyakor-
latilag kiszállt a felsőházi rájátszásért folyó küzdelemből.

A labdarúgó 1. liga 24. fordulójának eredményei: Konstancai Viitorul
– Jászvásári CSM Politehnica 0-1, Nagyszebeni Hermannstadt – CSU
Craiova 0-1, Kolozsvári CFR – Gyurgyevói Astra 1-1, FC Voluntari –
Dunărea Călăraşi 0-0.

Az állás: 1. CFR 48 pont/24 mérkőzés, 2. Craiova 45/24, 3. FCSB
44/23, 4. Astra 36/24, 5. Viitorul 34/24, 6. Jászvásár 34/24, 7. Sepsi
OSK 33/23, 8. Botoşani 32/23, 9. Nagyszeben 29/24, 10. Medgyes
29/23, 11. Dinamo 28/23, 12. Călăraşi 22/24, 13. Voluntari 17/24, 14.
Chiajna 17/23.

1080.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Berekméri Edmond

Fotó: Romanian Soccer

Kapaszkodik a Vidi
A címvédő MOL Vidi FC hátránya hat pontra csökkent a listavezető

Ferencvárossal szemben az OTP Bank Liga szombati, 21. fordulója
után. A tavaszi idényt két vereséggel kezdő székesfehérváriak a várt-
nál magabiztosabban, 3-1-re győztek az MTK vendégeként, a Ferenc-
város viszont 2-1-re kikapott Debrecenben. A sereghajtó Haladás
ismét vereséget szenvedett, ezúttal hazai pályán a Mezőkövesdtől, így
hátránya immár 14 pont a bennmaradást érő tizedik helyen álló Diós-
győrrel szemben.

OTP Bank Liga, 21. forduló: Debreceni VSC – Ferencvárosi TC
2-1, Puskás Akadémia FC – Újpest FC 0-1, Diósgyőri VTK – Buda-
pest Honvéd 2-1, Szombathelyi Haladás – Mezőkövesd Zsóry FC 
1-2, Kisvárda Master Good – Paksi FC 0-0, MTK Budapest – MOL
Vidi FC 1-3.

Ranglista

1. Ferencváros 21 13 4 4 39-18 43
2. Vidi 21 11 4 6 34-22 37
3. Debrecen 21 9 7 5 27-23 34
4. Újpest 21 8 9 4 23-15 33
5. Honvéd 21 9 5 7 24-19 32
6. MTK 21 9 3 9 32-32 30
7. Mezőkövesd 21 7 7 7 30-28 28
8. Paks 21 6 9 6 25-27 27
9. Puskás Akadémia 21 7 3 11 25-27 24
10. Diósgyőr 21 6 6 9 23-32 24
11. Kisvárda 21 6 5 10 20-35 23
12. Szombathely 21 2 4 15 15-39 10

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
* Tottenham Hotspur (angol) – Borussia Dortmund (német) 3-0 (0-0)
gól: Szon (47.), Vertonghen (83.), Llorente (86.) 
* Ajax Amsterdam (holland) – Real Madrid (spanyol) 1-2 (0-0)
gól: Ziyech (75.), illetve Benzema (60.), Asensio (87.)

Skomina játékvezető videózás után szabálytalannak ítélte Nicolas Tagliafico fejes gólját. AP Fotó

Több szurkoló kórházi ellátásra szorult, miután
szerda este az SS Lazio és a Sevilla szimpatizánsai
összecsaptak egymással a két labdarúgócsapat csütör-
töki Európa-liga-mérkőzése előtt Rómában.

A rendőrségi jelentések szerint a Colosseum köze-
lében körülbelül negyven drukker verekedett össze,
ami után négy spanyol és egy amerikai szurkolót kór-
házba kellett szállítani. Zúzódások és vágások miatt
kellett ellátni őket. A kórházi beszámolók viszont csak
három sérült spanyolt említettek.

A nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő párharc első
felvonására több mint kétezer spanyol szurkoló érke-
zett az olasz fővárosba, a találkozó a spanyolok egy-
gólos sikerét hozta.

Labdarúgó-Európa-liga, nyolcaddöntőbe jutásért,
első mérkőzések: Galatasaray (török) – Benfica (por-

tugál) 1-2, BATE Boriszov (fehérorosz) – Arsenal
(angol) 1-0, SS Lazio (olasz) – Sevilla (spanyol) 0-1,
Olimpiakosz (görög) – Dinamo Kijev (ukrán) 2-2,
Rennes (francia) – Real Betis (spanyol) 3-3, Krasz-
nodar (orosz) – Bayer Leverkusen (német) 0-0, Slavia
Prága (cseh) – Genk (belga) 0-0, Rapid Bécs (osztrák)
– Internazionale (olasz) 0-1, Sporting Lisszabon (por-
tugál) – Villarreal (spanyol) 0-1, Celtic Glasgow
(skót) – Valencia (spanyol) 0-2, Sahtar Donyeck
(ukrán) – Eintracht Frankfurt (német) 2-2, Malmö
(svéd) – Chelsea (angol) 1-2, Zürich (svájci) – SSC
Napoli (olasz) 1-3, FC Bruges (belga) – Salzburg
(osztrák) 2-1, 

Plzen (cseh) – Dinamo Zágráb (horvát) 2-1, Fener-
bahce (török) – Zenit (orosz) 1-0 – utóbbit kedden ját-
szották.

Európa-liga: egymásnak estek a Lazio és a Sevilla drukkerei

A legutóbbi három kiírásban
győztes Real Madrid 2-1-re
győzött az Ajax Amsterdam
otthonában, míg a Tottenham
Hotspur magabiztosan 3-0-ra
verte a vendég Borussia
Dortmundot a labdarúgó Baj-
nokok Ligája nyolcaddöntős
párharcának első, szerda esti
mérkőzésein.

Amszterdamban a holland csapat
az első félidőben hatásos letámadá-
sának köszönhetően óriási fölény-
ben futballozott, s közel is állt a
vezetéshez, ebben azonban a Bajno-
kok Ligájában debütáló videobíró
„megakadályozta”, Damir Skomina
játékvezető ugyanis visszanézés
után érvénytelenítette Nicolas Tag-
liafico fejes gólját.

A fordulást követően kijött a szo-
rításból a Real Madrid, és gyakor-
latilag az első igazi helyzetét Karim
Benzema révén gólra váltotta. Az
Ajax negyedórával a vége előtt
Hakim Ziyech találatával egyenlí-
tett, a spanyolok azonban a csere-
ként szóhoz jutó Marco Asensio 87.
percben szerzett góljával diadal-
maskodtak. A másik szerdai nyol-
caddöntőben a Tottenham Hotspur
rendkívül magabiztosan 3-0-ra
győzte le a Borussia Dortmund
együttesét. A londoni Wembley Sta-
dionban az első gólt szerző dél-ko-
reai Szon Hung Min fantasztikus
formában van: utóbbi 12 mérkőzé-
sén összesen 11-szer volt eredmé-
nyes.A visszavágókat március 5-én
rendezik.

Bajnokok Ligája
A Real és a Tottenham előnyben

A Ferencváros kikapott Debrecenben 

„Nagy csata lesz a három kiadó helyért!” 



Kiélezett mérkőzéseket ját-
szott a Nagyváradi Crişul ott-
honában a Marosvásárhelyi
CSM vízilabdacsapata a szu-
perliga 12. kettős fordulójá-
ban, és mindkét mérkőzést
egy góllal megnyerte. A talál-
kozók kimenetele az utolsó
percekben dőlt el.

Az első mérkőzésen kiegyensú-
lyozott első negyed után a második-
ban a CSM három góllal is
meglógott, azonban a Crişul kihasz-
nálta az emberelőnyeit (14-szer ka-
pott előnyt a játékvezetőktől, míg a
marosvásárhelyi csapat csak 9-
szer), és az utolsó negyed előtt fel-
jött egy gólra. A negyedik

negyedben ádáz küzdelem zajlott,
és a házigazdák legalább egy dön-
tetlenben reménykedtek az utolsó
másodpercig, amikor Jiganea meg-
szerezte a marosvásárhelyiek győz-
tes gólját. 

A második mérkőzés is számos
fordulatot tartogatott, mikor egyik,
mikor másik félnek állt a zászló.
Ezen a mérkőzésen is több ember-
előnyük volt a házigazdáknak (8-7),
a gólok száma azonban pont for-
dítva alakult, a CSM nyert 8-7-re,
és ezzel megszerezte mind a hat
pontot a Crişul otthonában.

A vízilabda-bajnokság a maros-
vásárhelyi a hét végén a Bukaresti
Dinamo elleni találkozókkal folyta-
tódik a víkendtelepi sátortetős uszo-
dában, a pontos időpontokat még
nem közölték.

Nem védheti meg a női teke
Bajnokok Ligája ezüstérmét a
marosvásárhelyi Romgaz-
Elektromaros, amely hazai
pályán csak 4-4-re tudta
hozni a meccset a Bécsi BBSV
ellen, így összesítésben 7-9-
re alulmaradt azzal a csapat-
tal szemben, amelyet
legyőzött egy éve, ugyancsak
a BL negyeddöntőjében.

Miután Bécsben csak gyengébb
összpontszám miatt maradt alul, a
marosvásárhelyi csapatnak legalább
három párban győznie kellett volna
hazai pályán, és megnyerni leg-
alább 14 menetet a 24-ből, hogy to-
vábbjusson. A mérkőzés azonban
nem úgy alakult, ahogy a házigaz-
dák szerették volna. Már az első
váltásban Duka Tildának nem jött
össze egy menet sem a nagy formá-
ban gurító Wiedermannovával

szemben, míg Méhész Anita, aki
egy hete fantasztikus világcsúcsot
állított fel a csehországi egyéni vi-
lágkupán 690 fával, váratlanul elve-
szítette az egyik menetet a bécsiek
leggyengébb láncszemének számító
Daniela Plameniggel. Ezt követően
szokatlan balszerencse-sorozatnak
lehettünk tanúi, Maria Ciobanu és
Sáfrány Anita is a második váltás-
ban az utolsó gurításoknál veszítet-
tek már-már megnyertnek tűnő

meneteket, vagy az ellenfél óriási
szerencsével egyenlített a 30. go-
lyónál, ezzel fél menetet rabolva.
Ezek az esetek általában kiegyenlí-
tődnek, mikor egyik félnek, mikor
a másiknak kedvez a szerencse,
ezen a meccsen azonban minden
esetben Bécsnek dőltek a bábok, a
harmadik váltásban Gyéresi Anna
esetében is, aki úgy veszített három
menetet, hogy a teli után 10-30 fás
előnyben volt, a tarolásnál azonban
sehogy sem jött össze a szükséges
számú fa.

Így alakult az a szokatlan ered-
mény, hogy összesítésben a Rom-
gaz-Elektromaros többet gurított 47
fával, de négy párban alulmaradt a
minimálisan elveszített kevesebb
menet miatt.

Orosz István edző úgy vélte,
Bécsben úszott el a továbbjutás,
ahol önmagukhoz képest gyengéb-
ben teljesítettek, miközben a vissza-
vágón a bécsiek maximálisan
kihasználták, hogy ők választhattak
ellenfelet, és tudták, kit kire kell ál-
lítani. Ami pedig a balszerencsésen
elveszített meneteket illeti, el-
mondta, számít az is, hogy nagyon
gyenge a belföldi bajnokság, míg a
bécsiek rendszeresen kemény ellen-
felekkel találkoznak az osztrák
Bundesligában, így megszokták a
késélen táncoló menetzáró gurítá-
sokkal járó lélektani nyomást.

A Bajnokok Ligája négyes dön-
tőjének az idén a horvátországi
Zaprešić ad otthont március 30-31-
én, ám a marosvásárhelyi csapat
nélkül.
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Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv

Férfivízilabda-szuperliga, 12. forduló: Nagyváradi Crişul – Marosvásárhelyi CSM
10-11 (3-3, 1-4, 3-1, 3-3) és 7-8 (3-2, 1-2, 2-2, 1-2)
Nagyvárad, uszoda. Vezette: Brosovszki Attila (Arad), Mihnea Alexandrescu (Ko-
lozsvár). 
Crişul: Danciu (Popote) – Klutsch, Ihos, Sava, Ilisie, R. Ţifrea, Schill, O. Ţifrea,
Bodea, Freundlich, Majoros, Stoica, Luncan, Szalatsán.
CSM: Elizarov (Iacob) – Bindea Paul (1/1), Bindea Raul (2/1), Filimon (0/0), Buda
(0/0), Baciu (1/1), Itul (1/0), Cristian Róbert (0/0), Alexandrescu (1/1), A. Gheorghe
(1/3), Stoian (0/0), Jiganea (4/1), Dincă (0/0), Magyari Dávid (0/0). 

Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 2. menet: Marosvásárhelyi Romgaz-Elekt-
romaros – BBSV Bécs 4-4 (10,5-13,5, 3367-3320)
Marosvásárhely, Elektromaros tekepálya, 30 néző. Vezette: Dumitru Beşe.
Páronkénti eredmények: Méhész Anita – Daniela Plamenig 1-0 (3-1, 590-517), Duka
Tilda – Dana Wiedermannová 0-1 (0-4, 560-611), Maria Ciobanu – Dana Martinkevic
0-1 (1,5-2,5, 526-546), Sáfrány Anita – Dominique Pumpler 1-0 (3,5-0,5, 590-522),
Doina Baciu – Nicole Plamenig 0-1 (1,5-2,5, 541-545), Gyéresi Anna – Lisa Vsetecka
0-1 (1-3, 561-579).

Ifi tekézők a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának

meghívottja a Marosvásárhelyi CSM két ifjúsági válogatott tekézője.
Szász Attila Alfrédot és Szász Tibor Leventét Szucher Ervin a legutóbbi
országos bajnokságon elért sikerekről kérdezi.

Kétszer is egy góllal nyertek 
a vízilabdázók

Bálint Zsombor

BL: Nem jutott négyes döntőbe 
a Romgaz-Elektromaros

Nagy lépést tett a 2. liga első
helyének megszerzése felé a
Marosvásárhelyi CSM terem-
labdarúgó-csapata, amely 
3-1-re nyert az ellen Kézdi-
vásárhely ellen, amely az
egyetlen győzelmet szerezte
ellene ebben az idényben.

Nem volt egyáltalán egyszerű
mérkőzésük Lucian Nicuşan tanít-
ványainak a kézdivásárhelyiek
ellen, akik azzal az eltökélt szán-
dékkal érkeztek a Ligetbe, hogy ne
kapjanak ki, illetve hogy megpró-
báljanak ellentámadásból betalálni.
A várakozásnak megfelelően a
CSM birtokolta többet a labdát, a
KSE védői azonban kiválóan zár-
ták a szögeket. Igaz, Cătinean ka-
puja nemigen forgott veszélyben,
de a CSM fölénye leginkább távoli
lövésekben kamatozott, amelyek
nem jelentettek valós veszélyt az
ellenfél számára.

A teremlabdarúgásban szokatlan
módon gól nélkül végződött első
félidőben látott játék a második já-
tékrészben is sokáig folytatódott,
bár a marosvásárhelyi nyomás két
kupafát is eredményezett. A jég
végül a 36. percben tört meg, ami-
kor Szőcs László határozottan be-
cselezte magát a hatoson belülre,
majd laposan Bunduc alatt a hosz-
szú sarokba lőtt. Egy perccel ké-
sőbb kigyűlt a KSE hatodik
szabálytalansága, és Ţipău kivá-
lóan végezte el az amúgy nehezen
értékesíthető tízméterest. Azonnal
vészkapusra váltott a KSE, és egy
kapu elé lőtt labda Nagy lábáról a
hálóba pattant, de Ţipău látványo-

san helyezett labdával fejezett be
egy ellentámadást, és visszaállí-
totta a kétgólos előnyt. A maradék
időben a KSE megpróbált lehozott
kapussal legalább szépíteni, hogy
az egymás elleni mérleg (7-5-re
nyertek Kézdivásárhelyen) ked-
vező legyen szükség esetén, azon-
ban nem tudta már igazán

veszélybe sodorni a marosvásárhe-
lyi kaput.

A marosvásárhelyi csapat a kö-
vetkező fordulóban áll, majd már-
cius 17-én Gyergyószárhegyre
látogat, a Gyergyószentmiklósi In-
terhez. Addig azonban szombaton,
február 23-án Karácsonkőre utazik,
a Románia-kupa negyeddöntőjére.

Nagy lépés a 2. liga megnyerése felé

  

Eredményjelző

A férfivízilabda-szuperliga 12. fordulójának mérkőzései: Bukaresti Dinamo – Nagy-
váradi CSM Digi 10-12, Nagyváradi Crişul – Marosvásárhelyi CSM 10-11 és 7-8,
Brassói Corona Sportul Studenţesc – Bukaresti Steaua 8-8 és 10-9, Bukaresti Rapid
– Aradi AMEFA 15-6. A Kolozsvári Poli állt. 

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 2. liga, 12. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Kézdivásárhelyi SE
3-1 (0-0)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Liviu Chiţă (Piteşti), Ma-
rius Traşcă (Piteşti). Ellenőr: Ilie Şandru (Piteşti).
Gólszerzők: Szőcs (35.), Ţipău (36. – tízméteresből, 38.), illetve Nagy (37. –
öngól).
Sárga lap: Kanyó (28.), Ghinea (28.), Gazda (32.).
Marosvásárhely: Cătinean – Iszlai, Szőcs, Aramă, Szabó (Ţipău, Crişan, Nagy,
Boroş, Küsmödi).
Kézdivásárhely: Bunduc – Păun, Gajdó, Gazda, Kanyó (Ştefănescu, Tompa,
Mojzi, Ghinea).

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
A női teke BL negyeddöntőjének 2. menetében a következő eredmények születtek:
KC Scherzheim (német) – Viktoria Bamberg (német) 5-3 (összesítésben 7-9), SKK
98 Poing (német) – KK Mlaka Rijeka (horvát) 6-2 (összesítésben 6-10), Romgaz-
Elektromaros – BBSV Bécs (osztrák) 4-4 (összesítésben 7-9), Slovan Rošice (cseh)
– Zalaegerszegi ZTE-ZÁÉV 6-2 (összesítésben 9-7).

Bálint Zsombor



Forgalomkorlátozásra a nyári
szünidőkben kell számítani, két
sávon zajlik majd a forgalom, míg
a másik két sávon dolgoznak. 

– Egyesek szerint felelőtlenség
fagypont alatti hőmérsékleten ön-
teni a híd korlátgerendáit. Mi erről
a véleményük? – kérdeztük a mű-
szaki osztály szakembereit.

– A mínusz fokokban való
betonöntést nem lehet a kivitelező
felelőtlenségeként jellemezni. Ma-
napság ugyanis olyan adalékanya-
gokat alkalmaznak, amelyek 
–5 Celsius-fokos hőmérsékletig
biztosítják a télen öntött beton tar-
tósságát. A kivitelező laboratóriumi
körülmények között is ellenőrzi a
felhasznált anyag minőségét, mivel
a munkálatért és a közúti forgalom
biztonságáért a törvény értelmében
is felelősséggel tartozik – tájékoz-
tatott Popistan Dorin aligazgató.

– A Maros fölött tervezett for-
galomelterelő átkelők nem épül-
tek meg, így csupán az Alsógát
utcai híd lehet az alternatíva,
ezért a hídon naponta járművel
közlekedőkben felmerül a biz-
tonságérzet hiánya. Milyen el-
lenérvekkel tudnák
megnyugtatni az aggályoskodó-
kat? 
– A kivitelező Dacia Faber Kft.

megfelelő szakmai tapasztalattal és
az eddig elvégzett minőségi munká-
latok védjegyével, országos elisme-
réssel bír, a munkálatokhoz
kapcsolódó minden felelősség – így
a gyalogos- és járműforgalom biz-
tonságát is – őt terheli. 

– Milyen munkálatok zajlanak
jelenleg?
– A szerkezet megerősítése vé-

gett a járda egy részét megbontották
és a híd két oldalán lévő régi szél-
gerendákat újakkal helyettesítik. A
felújítási terv szerint a korlát tartó-
szerkezetét az eredeti 40 cm-ről 65
cm-re építették, az eredeti szélesség
azonban megmaradt. 

– Mennyibe kerül a beruházás?
– A beruházás összértéke 15 mil-

lió lej héával (TVA), valamint az il-
letékekkel együtt. A munkálatokat
két év alatt kell befejezze a kolozs-
vári székhelyű kivitelező, az út- és
hídépítésre szakosodott Dacia Faber
Kft., amely az Intraserv Kft.-vel – a
híd teljes közvilágítását és az átha-
ladó optikai kábelek elhelyezését
felvállaló cég – társult. Átadása óta

a Maros-híd szerkezetét nem javí-
tották, az újraaszfaltozás során
pedig a régi szigetelést felmarták, és
nem végeztek újabb szigetelést.
Többek között ez is egyik ok a sok
közül, hogy a Maros fölött átívelő
építmény állaga nagyon leromlott,
sok helyen megrepedt, a támfalak-
nál szivárog a víz, omlik a vakolat,
károsodott a vezetékek szigetelése,
berozsdázott a vasbetonszerkezet, a
gyalogjáró védőkorlátja pedig he-
lyenként – az óvatlan járművezetők
miatt is – megrongálódott. 

– A régi korlát eltávolításával
fennállt annak veszélye, hogy
gyalogosok szédülnek a folyóba,
mivel a biztonsági előírásokat
figyelmen kívül hagyták.
– Személyesen is megtapasztal-

tuk a hiányosságokat, melyeket
írásban jeleztünk a kivitelezőnek, és
felszólítottuk, hogy 24 órán belül
állítsák helyre a biztonságot, azt kö-
vetően pedig azonnal intézkedtek.
A régi korlát eltávolítása után elég
nagy távolságra helyeztek el tartó-
oszlopokat, amelyekre üvegszálas
hálót feszítettek, azt viszont a szél
könnyen leszakította. A figyelmez-
tetésünket követően csökkentették
a tartóoszlopok közötti távolságot
és úgy rögzítették ki az üvegszálas
védőhálót, amelyet azóta is figye-
lemmel kísérünk – mondta a mun-
kálatot felügyelő Ormenişan
Romeo.

– A Facebook közösségi olda-
lon sokan nehezményezték, hogy
az új korlátelemeket felszerelik,
majd leveszik és újra felszerelik,
ahelyett, hogy készen lefestve
egyszer rögzítenék. 
– Erre az a magyarázat, hogy a

híd le- és felhajtóján a lejtő dombo-

rulatát követő korlátelemeket a
helyszínen ideiglenesen felszerelik
annak érdekében, hogy utólag ne le-
gyenek egyenlőtlenségek a kapasz-
kodó felületén, majd leszerelik és
elszállítják készre dolgozni, aztán
újra felszerelik. Igaz ugyan, hogy ez
dupla munka, de ezzel nem nő a be-
ruházás költsége, mivel a kivitelező
vállalta ezt, hiszen érdeke a minő-
ségi munka – hangsúlyozta Popis-
tan Dorin aligazgató.

A tartóoszlopokat is megerősítik
– A Maros-hídnak a vasút mel-

letti tartóoszlopait külön meg-
erősítik. Milyen beavat-
kozásokat végeznek?
– A Maros-híd tartószerkezeté-

nek megerősítésére, a közbeszerzési
eljárásra a helyi költségvetés elfo-
gadása után kerül sor. A vasúti sínek
melletti tartóoszlopok alapjait 85
cm magas és 45 cm vastag masszív
oszlopvédővel erősítik meg, hogy

egy esetleges vonat- vagy moz-
donykisiklás által okozott sérülése-
ket kivédje. A projekt része a
vízelvezető rendszer kiépítése is a
tartóoszlopok alapjainál, annak ér-
dekében, hogy megakadályozzák a
pangó esővíz miatti korróziót. Ez a
védőmunkálat 168.500 lejbe kerül,
időtartamát hét hétre tervezik. 

– Ez a munkálat része a nagy
beruházásnak?
– A munkálatok egymástól füg-

getlenül zajlanak, de a tartóoszlo-
pok megerősítő burkolása nem
zavarja a híd felszínén az építést. A
híd felújításához a szállítási minisz-
tériumi engedélyeken és láttamozá-
sokon kívül a CFR központi
engedélye is elengedhetetlen volt,
mivel a híd a vasúti sínek fölött
halad át. A tartóoszlopok megerősí-
tését már tavaly elkezdték volna, de
a feladatfüzetet az országos vasút-
igazgatóság bizottsága is kellett lát-
tamozza; a mindkét hatóság által
láttamozott építkezési engedélyre
sokat kellett várni, és csak tavaly
októberben sikerült megszerezni. 

– A reggeli csúcsforgalomban a
hídon hozzávetőleg négyezer
jármű halad át. Miként oldható
meg a két sávra csökkentett for-
galom folyamatossá tétele? 
– A feladatfüzetbe foglaltak sze-

rint az úttesten csak a szünidőkben
– idén és jövőben – végezhetik azo-
kat a beavatkozásokat, amelyek
sávlezárással járnak. Azonban a
sávlezárás sem kizárt, hiszen volt rá
bőven példa, hogy az országban
nagy forgalmú hidakat is jelzőlám-
pákkal irányított forgalom mellett
újítottak fel. 

– A jelenlegi munkálatok arra
utalnak, hogy a gyalogosok szá-
mára fenntartott járda keske-
nyebb lesz. 
– A négysávos híd méretei nem

változnak, a járdáknak és az útbur-
kolatnak is megmarad az eredeti
mérete, sem a szélességén, sem a
hosszán nem változtatnak – mondta
a műszaki osztály aligazgatója. 

Fotó: Nagy Tibor
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Forgalomkorlátozás szünidőkben
(Folytatás az 1. oldalról)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0751-
377-347. (4/1308-I)

MINDENFÉLE

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

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

BÁRMILYEN munkát vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tető-készítés,
festés. Tel. 0743-799-833. (1/1254)

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0748-
086-357. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A múltba visszanézve valami
fáj, 
valakit keresünk, aki nincs
már. 
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, 
szívünkben csak a fájdalom
és a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó férjre, édesapára,
nagytatára, FÁBIÁN
SÁNDORRA február 18-án,
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
fia és családja Kanadából.
(12/1173-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, 
míg élünk, velünk lesz szép
emléked. 
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk február 18-án a
szerető édesanyára,
nagymamára és dédmamára,
id. SZÉKELY MARGITRA
halálának első évfordulóján.
Áldott emlékét őrzik egy
életen át szerető gyermekei:
Jutka, Imi, Enikő és azok
családja. Nyugodjék békében!
(10/1286)

Kegyelettel emlékezünk feb-
ruár 18-án ROSKA REBEKÁ-
RA halálának 26. évfordulóján.
Szerettei. (15/1250)

Kegyelettel és szeretettel
emlékezünk február 18-án a
drága férjre, édesapára, id.
BALOGH GYÖRGY volt
csekelaki lakosra halálának
26. évfordulóján. Emléke
legyen áldott! Drága emlékét
őrzi felesége. (2/1306)

Tisztelettel és kegyelettel
emlékezünk február 19-én a
volt oláhdellői születésű
DEMETER ÁRPÁDRA
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi Demeter György
és családja Oláhdellőről.
(2/1306)

Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendesen. Drága lelked,
fáradt tested nyugodjon
békében.
Szívünkben örök szeretettel
emlékezünk február 18-án id.
NAGY KÁROLYRA halálának
első évfordulóján. Emlékét
őrzik: felesége, két gyermeke,
testvére és sógora. Emléke
legyen áldott, nyugalma felett
őrködjön az örök szeretet!
Szerettei. (3/1307)

Az idő múlik, de feledni nem
lehet, csak meg kellett tanulni
élni nélküled.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
február 18-án SZILÁGYI
SÁNDORRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége. (7/1311)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, a ma-
rosvásárhelyi nyomda volt dol-
gozója, 

BÁN ANDRÁS LÁSZLÓ 
életének 74. évében elhunyt. Te-
metése február 18-án, hétfőn 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temető alsó kápolnájá-
ból. 

Soha el nem múló fájdalommal
búcsúzik felesége, Mária és fia,

Barni. (sz.-I)

2019. február 18., hétfő _________________________________________ KÜLFÖLD – HIRDETÉS ___________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (sz.)
MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA  SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkalmaz.  Bővebb
információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (63295-I)
KFT. MUNKÁST alkalmaz faanyagraktárba. Tel. 0721-458-860. (sz.)
NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi HENTESBOLTJAINKBA. Szakmai tapasztalat
nem szükséges, mindenki betanításban részesül. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, tájé-
koztatnád őket a termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal:
cv@petry.ro (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Rohan az idő, múlnak az évek,
minden február nagyon fájdalmas
búcsúzásra emlékeztet. Összetört
szívvel emlékezem szeretett, drága
jó, egyetlen gyermekemre, a
pókakeresztúri születésű dr.
KRISÁN JOLÁNRA, kinek arcáról
oly hirtelen eltűnt a mosoly, szerető
szíve már 19 éve, hogy nem dobog.
Április elsején 14 éve lesz, hogy
szerető férjem, KRISÁN ÁGOSTON
is itthagyott. Nehéz tudomásul
venni, hogy örökre lezárult
szemetek, fénye kihunyt, nem néz
rám többé örömtől harmatos tekintetetek. Sebzett szívem
fájdalmát leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. 
Feléd sóhajtok, drága jó Atyám, Te adj erőt, és vigasztalj meg az
örök élet hitével, a feltámadás boldog reményével.
„Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt
lelkeket.” (Zsoltár 34:19.)
Drága szép emléküket szívemben őrzöm. Özvegy Krisán Anna.
(sz.-I)

Rendkívüli állapotot hirdet ki
Donald Trump amerikai elnök
annak érdekében, hogy a
kongresszus megkerülésével
előteremthesse a mexikói
határra ígért fal megépítésé-
hez szükséges pénzösszeget.

„Aláírom a rendkívüli állapotot,
ilyet már korábban is sokszor alá-
írtak, 1977 óta más elnökök is hir-
dettek rendkívüli állapotot” –
fogalmazott Donald Trump a Fehér
Ház Rózsakertjében tartott sajtó-
konferencián.

Az elnök leszögezte: nem egy-
szerűen azért kell megépíteni a
falat az amerikai–mexikói határon,
mert ez szerepelt a választási ígé-
retei között, hanem mert a déli ha-
tárokon keresztül – mint
fogalmazott – „kábítószerek, em-
berkereskedők és bűnöző bandák
ömlenek az országba”. Hozzátette:
„nem ellenőrizzük a határainkat”.
Később, újságírói kérdésre vála-
szolva azt hangsúlyozta: „ahol nin-
csenek államhatárok, ott nincs
állam sem”.

Donald Trump hangsúlyozta,
hogy „nemzetbiztonsági válság
van a déli határon”, és hozzátette,
hogy ezt mindenki tudja, kiemelte
Nancy Pelosi demokrata párti ház-
elnök és Chuck Schumer, a demok-
raták kisebbségi szenátusi
frakcióvezetője nevét.

Közölte: arra számít, hogy dön-
tését bírósági úton támadják meg.
Mint fogalmazott: a kormányzat
veszíteni fog, azután a fellebbviteli
bíróságon is veszít, de az ügy az al-
kotmánybíróság szerepét betöltő
szövetségi legfelsőbb bíróságra
kerül majd, és ott a kormányzatnak
adnak majd igazat. Utalt az egyes
országra vonatkozó átmeneti be-

utazási tilalomról szóló korábbi el-
nöki rendeletére, amelyet szintén
megtámadtak, de végül a legfel-
sőbb bíróság a kormányzatnak
adott igazat.

Donald Trump megerősítette
azokat a péntek reggeli sajtóértesü-
léseket, amelyek szerint a falépí-
tésre szánt pénzt részben a védelmi
minisztérium költségvetéséből cso-
portosítja át. Azt hangoztatta, hogy
néhány tábornok szerint a falépítés
fontosabb, mint azok a célok, ame-
lyekre a minisztérium egyébként
költené az átcsoportosított össze-
get.

A sajtókonferencia közben –
amikor beszéde után az elnök már
a kérdésekre válaszolt – Sarah
Huckabee Sanders, a Fehér Ház
szóvivője Twitteren tette közzé azt
a fekete-fehér fotót, amelyen Do-
nald Trump aláírja a rendkívüli ál-
lapot kihirdetéséről szóló elnöki
rendeletet.

Az elnök sajtókonferenciája
után percekkel a Demokrata Párt
két kongresszusi vezetője, Nancy
Pelosi házelnök és Chuck Schumer
szenátusi frakcióvezető bejelen-
tette: a kongresszusban és a bírósá-
gokon „minden rendelkezésre álló”
eszközt igénybe vesznek az elnök
tervének megakadályozására. A két
politikus úgy vélte, hogy a rendkí-
vüli állapot „törvényellenes” és
megfosztja a kongresszust a költ-
ségvetési kiadások ellenőrzésének
jogától. „A kongresszus nem hagy-
hatja, hogy az elnök megtépázza az
alkotmányt”.

Közös közleményében Pelosi és
Schumer megismételte korábbi ál-
láspontját, miszerint a déli határo-
kon „nincs rendkívüli állapot”.
Sürgették republikánus kollégáikat

is, hogy lépjenek fel az elnöki dön-
tés ellen. Mitch McConnell a sze-
nátus republikánus többségének
vezetője azt hangoztatta: Donald
Trump döntése „előrelátható és ért-
hető” válasz a demokraták obstruk-
ciójára.

Néhány republikánus politikus
ugyanakkor már jelezte elégedet-
lenségét. Rand Paul kentuckyi sze-
nátor Twitteren közölte, hogy bár ő
is híve az erőteljes határvédelem-
nek és a határfal egyes helyeken
történő megépítésének is, de sze-
rinte „nem mindegy”, hogy ez ho-
gyan történik meg.

A rendkívüli állapot kihirdetését,
mint „alkotmányon kívüli elnöki
intézkedést”, elszomorítónak ítélte.
Twitteren minősítette hibának az
elnök lépését Susan Collins Maine
állam republikánus szenátora is.

Közben New York állam ügyé-
sze jelezte, hogy jogi úton támadja
meg a rendkívüli állapot kihirdeté-
sét. „Nem fogjuk eltűrni e hatalmi
visszaélést, a rendelkezésünkre
álló összes jogi eszközzel ellen fo-
gunk állni” – írta közleményében
Letitia James demokrata ügyész.

Per indítását helyezte kilátásba
Gavin Newsom, Kalifornia állam
kormányzója is. A demokrata párti
politikus közleményben szögezte
le, hogy szerinte „Trump elnök
gyártja a válságot”, azért, hogy „ki-
forgassa az alkotmányt”. A kor-
mányzó „országos szeren-
csétlenségnek” nevezte a rendkí-
vüli állapot kihirdetését, és leszö-
gezte: „üzenetünk a Fehér Háznak
egyszerű és világos: Kaliforniával
a bíróságon találkozhat”. (MTI)

Rendkívüli állapotot hirdet ki Donald Trump,
hogy megépülhessen a fal a mexikói határon



A nyári szezonra készül 
a Víkendtelep

Újdonságokkal várja a nyarat a Maros Sport- és Szabadidőközpont.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala hozzálátott az egészségügyi
és mellékhelyiségek felújításához. Teljesen kicserélik a padlózatot, a
fajanszot, a szaniter berendezéseket és az elektromos vezetékeket is.
Továbbá korszerűsítési munkálatok zajlanak a szűrőállomásnál, ahol
rendbe teszik a víz előkészítésére és kezelésére szolgáló szűrőket.
Ugyanakkor a medencéket, a sportpályákat és a sétányokat kitakarítják
és előkészítik az újabb használatba vételre.

A bel- és külkapcsolati osztály
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Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel
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Mahdia, Monastir, Sousse, 
Port el Kantaoui
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minden szerdán
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