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Hanuka, a fény ünnepe

Muzsikával ünnepeltek a zsinagógában

Hirdetési irodánk
ünnepi nyitvatartása:

Nyitva: ma, december 30-án,
hétfőn 8–14 óra között
Zárva: december 31-én,
kedden, január 1-jén, szerdán,
január 2-án, csütörtökön
Nyitva: január 3-án, pénteken 8–14 óra között
Érdeklődni a 0742-828-647-es
telefonszámon.
Békés ünnepet
és boldog új évet!

Fejlődik, gazdagodik az iskola
tevékenysége

Az első félévet végigkísérő peres eljárások ellenére, amelyek szeptembertől egyhuzamban folynak, dr. Tamási
Zsolt igazgató továbbra is optimista.
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Tekesport: Az
eredmények
és a nincstelenség
között

December 30-án véget ér a nyolcnapos
hanuka, a zsidóság egyik legnagyobb
ünnepe, amikor a hívők a makkabeusok
szíriai görögök felett aratott győzelmére, a jeruzsálemi templom újbóli felszentelésére emlékeznek. A marosvásárhelyi zsinagógában vasárnap, az
ünnep hetedik napján, meggyújtották a
hanukija hét gyertyáját, és ünnepi koncertet tartottak.

Mezey Sarolta

A vallás diadala

Dub László, a marosvásárhelyi zsidó hitközség elnöke emlékeztetett, miért is ünneplik a hanukát i. e. 165-től a zsidó naptár szerinti kiszlév
hó 25-étől a tévét hó 2-áig. Az ünnep idén a
december 23-30. közötti időszakra esett. Ez
nagyjából megegyezik a keresztény ünnepkör
idejével. A nyugati kereszténység Nagy Konstantin császár uralkodása alatt, 336-tól kezdte
hivatalosan december 25-én ünnepelni Jézus
születését.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Tudni kell, hogy időszámításunk előtt 168ban kiszlév hó 25-én IV. Antiokhosz Epiphanész bevette Jeruzsálemet. A görög uralkodó az
addig vallási önállósággal rendelkező Júdeában
korlátozó intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy teret nyerjen a hellenizmus. Többek között a templom szentélyében Zeusz
szobrát helyezték el, s ezzel megszentségtelenítették azt. Arra kötelezték a zsidókat, hogy a
Tórát megszegve boruljanak le a bálványok
előtt. Ennek eredményeként a zsidók fellázadtak,
(Folytatás a 4. oldalon)

A legjobb csapat nem olimpiai sportágban a Romgaz-Elektromaros női tekecsapata volt, amely annak ellenére,
hogy a finanszírozás megcsappanása
miatt a nyáron elveszítette kerete
felét, a csapat Világkupán az 5. helyet
szerezte meg, aztán pedig a Bajnokok
Ligájában a Bundesliga ezüstérmesét
búcsúztatta.
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Holnap:

Elvették
a megszokott életterünket

Bodolai Gyöngyi

Januártól lép életbe Marosvásárhely területén az új parkolási
szabályzat, amely a korábbinál is jobban érinti a városközpont lakóinak mindennapjait. Bár kifogásainkat már eddig is jeleztük, a
tanács megszavazta a belvárosi lakosság jelentős részére kedvezőtlen következményekkel járó 2019. szeptember 26-i 247-es határozatot.
Az új szabályzat a belvárosi ingatlantulajdonosok számára továbbra is megtiltja, hogy gépkocsijukkal a házuk előtt parkoljanak
a belváros 0-s, I-es és II-es övezeteiben. Ezt évi 200 lejes lakossági
bérletet váltva megtehetik ugyan, de újdonságként a 0-s övezetben,
ahova a főtér, valamint 14 utca és tér tartozik, január elsejétől bérlet birtokában sem parkolhatnak az ottlakók, akiknek azt tanácsolják, hogy járműveiket a városközpont környéki utcák valamelyikében hagyják. Ezek az utcák már az 1-es övezethez tartoznak,
ahol a módosítás előtt is sok kellemetlenséget kellett elszenvedni.
A belváros korábban csendes, szűk utcáit egyik napról a másikra
nyilvános parkolóhellyé tették, beérve azzal, hogy táblát biggyeszszenek ki az utcák elejére és végére. A jelzések felfestése, hogy
a szóban forgó utcák melyik oldalán lehet parkolni – figyelembe
véve a magas beton járdaszélt, hogy az alváz ne sérüljön meg –,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 44 perckor.
Az év 364. napja,
hátravan 1 nap.

Ma DÁVID, holnap

SZILVESZTER napja.
IDŐJÁRÁS
Részben napos

Hőmérséklet:
max. 00C
min. -60C

Megyei hírek

A marosvásárhelyi korcsolyapályák
nyitvatartása

A Színház téren felállított műjégpálya az ünnepek alatt is
nyitva lesz 10–20 óra között, belépés kétóránként: 10 –
11.30; 12 – 13.30; 14 – 15.30; 16 –17.30; 18 – 19.30; 20 –
22 óra között. A várbeli műjégpálya január elsején zárva
lesz. A többi napokon az alábbi program szerint tart nyitva:
december 30-án 9 –10.30; 11 – 12.30; 12.30 – 13.30 – szünet, 13.30 –15; 15 –16 – szünet, majd 16 –17.30; 18 –
19.30; 20 – 21.30 óra között. December 31-én 9 – 15 óra
között használható, az utolsó belépés 13.30-tól lesz. Január 2-ától újra a megszokott program szerint látogathatók
a városi jégpályák.

A Székely Nemzeti Tanács ülése

Január 5-én 17 órától a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében ülésezik. A hagyománynak megfelelően a 2020-as évet is a madéfalvi
veszedelemről való megemlékezéssel kezdik, a gyűlés napirendjén szerepel a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése, az aláírásgyűjtés és az ezzel
kapcsolatos feladatok; a Moyses Márton kitüntető cím létrehozása, az odaítélés szabályzatának elfogadása. A gyűlés nyilvános, minden érdeklődőt várnak. A helyszínen a
polgári kezdeményezést is alá lehet írni – tájékoztatott
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. A sepsiszentgyörgyi ülésen a Gábor Áron-díj odaítéléséről döntöttek, amelyet Farkas Árpád Kossuth-díjas költő vehet át a
2020-as székely szabadság napján.

Ünnepi program a közúti
rendőrségen

December 30-án és 31-én, a marosvásárhelyi, Mihail Kogălniceanu utca 14. szám alatti közúti rendőrség hajtási jogosítványokat és forgalmi engedélyeket kibocsátó
ügyfélablakánál a megszokott program szerint – 8–16 óra
között – fogadják az ügyfeleket. A visszatartott hajtási jogosítványok visszaszerzéséhez a közlekedési szabályok
ismeretének felmérését a megszokott szerdai napoktól eltérő időpontban, december 30-án, hétfőn 10 órától tartják
a volt Kossuth/Călăraşilor utca 105. szám alatti Mondo
Trans gépjárművezető-képző iskolában. Január 3-ától újra
a megszokott időpontban fogadják az ügyfeleket.

Ügyfélfogadás a megyei
rendőrségen

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség Borsos Tamás utca
16. szám alatti székhelyén a büntetlen előélet igazolását
(cazier judiciar) igénylőket az alábbi program szerint szolgálják ki: december 30–31-én 8–16 óra között, január 3-án
8–16 óra között, január 4-én 9–15 óra között, január 5-én
9–13 óra között.

A Koldusopera a Nemzetiben

Január 10-én este 7 órától a marosvásárhelyi színház
nagytermében is bemutatják a Szegedi Szabadtéri Játékokkal együttműködésben készült nagyszabású zenés produkciót, a Koldusoperát. A Bocsárdi László által rendezett
előadás Bertolt Brecht darabjához hűen három felvonásban, nagyzenekarral, kórussal idézi meg a gengszterek és
utcalányok, profi koldusok és korrupt rendőrök múlt század
eleji világát, a pénz mindenek feletti uralmának visszásságait, mely ma aktuálisabb, mint valaha.

Megáll az ész! – szilveszteri
Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat a Megáll az ész! című szilveszteri
kabaré-előadására Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében december 30-án, hétfőn du. 4 és
este 7 órakor, valamint 31-én, kedden du. 4 és este 7 órakor kerül sor. Szovátán január 6-án és 7-én este 7 órától a
Domokos Kázmér művelődési házban, Szászrégenben január 8-án és 9-én este 7 órától az Eugen Nicoară művelődési házban vendégszerepel a társulat. Fellépnek: Puskás
Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Székely M. Éva, Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll
Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente.
A teljes műsorrend megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Szilveszteri műsor az Erdély TV-ben

A könnyebb műfaj kedvelőit, a kikapcsolódásra vágyókat várja a tévékészülékek elé az Erdélyi Magyar Televízió.
Összefoglaltuk a fontosabb különkiadású műsorokat.
Szilveszterkor többször lesz lehetőség a Tokos zenekarral találkozni. A kolozsvári zenekar újévi koncertjével
december 29-én, vasárnap 20 órától és 31-én, kedden
13.45-kor is az új esztendőre hangolódhat a néző, majd január 1-jén, szerdán 19.15-kor a zenekar újévi köszöntőjét
láthatják.
Az óév utolsó napján, a megszokott időpontban, 20.30kor jelentkezik a Kultúrcsepp különleges meghívottjával,
Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író, dalszerzővel.

Aznap este a Hahota színtársulat tavalyi szilveszteri kabaréjából vetítünk részleteket: 19 órától a Bankrablás, 20 órától a Fogászat és 21 órától az Utazás című részlet tekinthető
meg. Az est fénypontját a Kolozsvári Magyar Opera szilveszteri gálaműsora, a Mi, muzsikus lelkek című előadás
jelenti, amely 21.45-kor kerül adásba.
Az új év első napjaiban Böjte Csaba ferences szerzetes
gondolataival töltődhet fel a néző.
Január 1-jén 9.15-kor, 2-án pedig 10.5-kor jelentkezik
az Elmélkedések című műsor. Január elsején, szerdán 13
órától látható az Üzenet szeretettel műsor újévköszöntő
adása is.

A marosvásárhelyi forradalomra emlékezünk

Az 1989. decemberi forradalomban elesett hősökért szervezett emlékünnepség kapcsán az 1989-es
Marosvásárhelyi Román Forradalom
Identitása Egyesület eseménysort állított össze: az 1989. december 21-i
forradalmi útvonal kijelölése (Imatex
– Rózsák tere), feliratok elhelyezése
a város különböző pontjain, valamint
emléktáblák állítása, hogy időtlen
időkig figyelmeztessék a fiatal nemzedékeket arra az áldozatra, amit a
nép a majd’ 50 évig nélkülözött szabadság jegyében hozott – a forradalom kiindulópontjánál, az Imatexnél,
valamint a gyilkos sortűz helyszínén,
a Győzelem téren.
A márványból készült emléktáblák a polgármesteri hivatal és a megyei tanács támogatásával készültek.
Ezúton is köszönetet mondunk, és
emlékeztetünk, hogy a forradalomban a szabadságért vívott harcban
elesett hősöket megtisztelő műemlék
létrehozását is szorgalmazzuk.
Az egyesület
vezetőtanácsa

Kisebbségek karácsonya Marosszentgyörgyön

Vizi Júlia
A békében, bőségben való együttélés többet jelent, mint bármi más, akár
egy hétköznapi köszönés reggelente.
Ami igazán számít, az az egyes etnikai
csoportok kultúrájának és hagyományainak tiszteletben tartása. A marosszentgyörgyi nemzeti kisebbségek
napjának célja az, hogy összefogja a
településen élő közösségeket: románokat, magyarokat és romákat.
Az esemény a kultúrotthonban zajlott, több tucat gyermek és fiatal társaságában, akik azért jöttek, hogy
megnézzék vagy akár részt is vegyenek ezen az interkulturális ünnepen.
Sófalvi Szabolcs polgármester beszédében rámutatott arra, hogy miért is
fontos, hogy a közösség ismerje egymást, valamint kiemelte, hogy mintakép is a marosszentgyörgyi közösség
együttélése. A katolikusoknál és a reformátusoknál ezen időszakra jellemző
adventi koszorú gyertyáit a helyi etnikai csoportokat képviselő gyermekek

RENDEZVÉNYEK

gyújtották meg. Az ortodox és a római
katolikus egyház képviselői a barátság
nevében áldást adtak a lelki békességre, nyugalomra és bőségre. Koreck
Mária, a Divers egyesület elnöke elmondta, hogy pár évvel az első kisebbség napi ünnepség után Marosszentgyörgyön sikerült, hogy a színpadon együtt legyenek a közösség etnikumai. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy könnyű a szépnek örülni
– éneknek, versnek, táncnak –, azonban
nehezebb megérteni, hogy minden kisebbség évszázadokon át folyamatosan
hozzájárult az ország és a helyi közösségek fejlődéséhez, miközben kisebbségi létben az együttélés a többséggel
nem mindig könnyű. Azonban megkönnyíthető, ha mindannyian jobban
megismerjük egymást, és kölcsönösen
megértjük mindenki gondját-baját, de
örömeit is. Ez kellene ahhoz, hogy a
következő években Marosszentgyörgy,
de Románia is békében fejlődjön.
A csodálatos karácsonyfa és a téli
tündérfények ünnepi hangulata után a

Eltűntek – a Yorick Stúdió
produkciója

A Yorick Stúdió újra műsorra tűzi január 10-én 17 órától
a marosvásárhelyi vár Mészárosok bástyájában Elise
Wilk Eltűntek c. produkcióját. Az előadás egy erdélyi
szász család életét dolgozza fel, történetük három korszakát felidézve: 1944–45, 1989–90, 2007. Míg 89–90
és 2007 sokunk számára ismerős, a 44–45-ben történtek kevésbé ismertek. Az előadásról bővebb információk
a Yorick Stúdió Facebook-oldalán. Helyfoglalás sms-ben

művészeti program változatos volt,
hallhattunk verseket – Máté Dalma,
Fülöp Gyöngyike, Punca Sebastian,
Balázs Valentina, Bodó Kinga előadásában –, dalokat a marosszentgyörgyi
iskola kórusától, Daróczi Andreától,
Muntean Vasiletól, Sorina Olteantól,
Sófalvi Dianától, Gábor Andrástól és a
Titánium együttestől, láthattunk néptáncot a Kis Táltosok néptáncegyüttestől, valamint a csejdi ifjúsági klub
roma tánccsoportjától. Az esemény
zenei hátteréről a marosszentgyörgyi
Cinege zenekar gondoskodott. A szinte
kétórás műsor végén, Jézus születése
ünnepének küszöbén, három nyelven
karácsonyi dalokat énekeltek, az ünnepi sütemény elfogyasztása pedig
megkoronázta a rendezvényt.
Az eseményt az Egy esély mindenkinek Marosszentgyörgyön projekt keretében Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Divers egyesület, a
Gyulafehérvári Caritas szociális gondozási ágazata és a Szent György Általános Iskola szervezte.

a következő telefonszámon: 0741-469-530. A helyek
száma korlátozott.

Ma jó a medvem –
Gruppen-Hecc-kabaré

A Gruppen-Hecc társulat Ma jó a medvem című kabaréelőadására várja a szórakozni vágyókat. December 30án, hétfőn 19 órakor a szovátai Domokos Kázmér
kultúrotthonban látható az előadás. A kabaré szövegét
írta Molnár István „Tajbi” és Nagy István, rendezte: Nagy
István. Fellépnek: Biluska Annamária, Csíki Hajnal, Tóth
Kati, Nagy István, Kárp György és Nagy Péter. Zenei
munkatárs: Nyágai István.
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Lakástűz Marosvásárhelyen

Két személy került kórházba

Két személy került kórházba egy marosvásárhelyi tömbházban szombaton kiütött tűz következtében, egyikük égési
sérülésekkel, a másik pedig füstmérgezéssel, tájékoztatott
Cristian Buhăianu ezredes, a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség főfelügyelő-helyettese.
A beavatkozást koordináló Buhăianu ezredes elmondta, az
eredeti bejelentés szerint robbanás történt az illető panelházban, amelyet egy gázpalackból szivárgó, felgyülemlett földgáz
okozott, a helyszínen azonban nem találtak robbanásra utaló
nyomot.
A tűz a háromemeletes tömbház második emeletén levő
egyik lakásban ütött ki. A helyszínre több kocsival szálltak ki

a tűzoltók, és több mentőcsapatot is kirendeltek az épületből
evakuált személyek ellátására és kórházba szállítására. Tizenhárom személyt evakuáltak a második, illetve 23 személyt a
harmadik emeletről, mondta el az ezredes.
Végül két személyt szállítottak kórházba. Egyikük egy 52
éves vak férfi, aki egyedül élt abban a lakásban, ahol a tűz kiütött, és égési sérüléseket szenvedett az arcán és a végtagjain.
Őt a marosvásárhelyi sürgősségi megyei kórházba szállították,
de át fogják vinni egy égett betegeket ellátó kórházba, nyilatkozták a Maros megyei SMURD képviselői. A másik áldozat
a harmadik emeleten lakó asztmás személy, akit enyhe füstmérgezéssel vittek kórházba. (Agerpres)

A liberálisoknak március elsejéig ki kell választaniuk jelöltjeiket a polgármesteri tisztségre az ország minden egyes
településén, jelentette ki vasárnap Ludovic Orban kormányfő,
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke.
„Célkitűzésünk az, hogy március elsejéig meglegyen a polgármesterjelöltünk minden egyes településen, és legkésőbb
március 15-én elkezdjük a jelölések benyújtásához szükséges

aláírások gyűjtését” – jelentette ki Orban Vâlcea megyei látogatásán.
Arra a kérdésre, hogy a PNL a Mentsétek Meg Romániát
Szövetséggel (USR) közösen indít-e jelöltet Bukarest főpolgármesteri tisztségéért, Orban azt válaszolta, hogy részletes
elemzés és közvélemény-kutatás után döntenek majd erről.
(Agerpres)

A PNL márciusig kiválasztja polgármesterjelöltjeit

Kovács Gergelyt nevezte ki Ferenc pápa
a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé

A Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét, Kovács Gergelyt nevezte ki Ferenc
pápa
a
Gyulafehérvári
Főegyházmegye érsekévé a leköszönő
Jakubinyi György helyébe – közölte
kedden a romániai katolikus püspöki
konferencia.
Ferenc pápa kedden fogadta el Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök korhatár miatt benyújtott
lemondását, és ezen a napon nevezte
meg a gyulafehérvári érsek utódját is.
Kovács Gergely felszenteléséig Jakubinyi György apostoli adminisztrátorként
vezeti a főegyházmegyét.
Az új érsek 1968-ban született Kézdivásárhelyen. 2012 februárjától Márton
Áron szentté avatási ügyének a posztu-

látora. A Romkat.ro erdélyi egyházi portál rámutat: a Szentszék Márton Áron
püspöki kinevezésének a 81. évfordulóján hozta nyilvánosságra Kovács Gergely kinevezését.
Kovács Gergely szülővárosában, Kézdivásárhelyen érettségizett. Teológiai tanulmányait 1987-ben Gyulafehérváron
kezdte, majd 1990-ben Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként folytatta a Gregoriana és a
Lateráni Pápai Egyetemen. Bálint Lajos
érsek szentelte pappá szülővárosában
1993. július 3-án. Római tanulmányait
egyházjogi doktorátussal fejezte be
1996-ban. Egy évig Marosvásárhelyen a
Keresztelő Szent János-plébánián tevékenykedett segédlelkészként. 1997 au-

gusztusában visszatért Rómába, ahol a
Vatikán kulturális minisztériumának számító Kultúra Pápai Tanácsának a szolgálatában állt, 2004 óta irodavezetői
minőségben. 2000 júliusától pápai káplán.
Kovács Gergely 2012 februárjától
képviseli a Szentszéknél posztulátori minőségben Márton Áron szentté avatási
ügyét. Számos Márton Áronról szóló kiadványt szerkesztett, idén 17. alkalommal
szervezett
Márton
Áron-zarándoklatot a püspök életének
erdélyi helyszíneire, és negyedszer vezetett zarándoklatot Doberdóba, ahol
Márton Áron katonaként szolgált az első
világháborúban – írta a Romkat.ro.
(MTI)

A helyi közigazgatás területén segíti a miniszterelnök munkáját
Valentin Bretfelean

Államtanácsos lett a marosvásárhelyi
helyi rendőrség volt vezetője

A helyi közigazgatás területén segíti
Ludovic Orban miniszterelnök munkáját
a karácsony előtt államtanácsossá kinevezett Valentin Bretfelean – válaszolta
az MTI írásban feltett kérdésére a kormány sajtóirodája.
Az egykori hírszerzőtiszt tíz éven át
vezette a marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrséget, és
rendszeresen megbotránkoztatta a magyar közösséget a magyar nyelvi jogok
és a gyülekezési jog érvényesítése ellen
hozott intézkedéseivel. A volt hírszerzőt
ez év márciusában a Népi Mozgalom
Párt (PMP) marosvásárhelyi szervezetének elnökévé nevezték ki.
Több erdélyi magyar napilap pénteki
számában vezércikkben foglalt állást a
kinevezés ügyében. A Krónika szerint a
kinevezés visszahat a miniszterelnök
megítélésére. A lap cikkírója az ismert
közmondást parafrazálva jelentette ki:
„madarat tolláról, kormányfőt tanácsosáról”. Szerinte Bretfelean a PMP lobbija révén juthatott tisztségbe. Ludovic
Orban kormányának ugyanis szüksége
van a Traian Băsescu volt államfő nevével fémjelzett nacionalista párt támogatására
ahhoz,
hogy
hatalmon
maradhasson.
A Székely Hírmondó című napilap
vezércikkírója szerint Ludovic Orbánnak azért kell a titkosszolgálati háttérrel

rendelkező, magyargyűlölő politikus,
hogy folytassa munkáját. „Akinek tapasztalata van abban, hogy miként kell
a törvényeket átértelmezni azért, hogy a
magyarság mindennapi életét megkeserítse, hogy a meglévő jogaival se tudjon
élni, hogy kreatív energiáit lekösse, az
nem egy idegengyűlölő szemétláda,
hanem egy jó hazafi, akinek szolgálatai
nélkülözhetetlenek egy »liberális« miniszterelnök számára” – írta vezércikkében a Székely Hírmondó.
Valentin Bretfelean 2017 végéig tíz
éven át töltötte be a marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrség igazgatói tisztségét.
Bretfelean rendőrei 2012-ben bekísérték és megbírságolták az egyik románmagyar tannyelvű marosvásárhelyi
iskola szülői bizottságának magyar tagját, amiért magyar nyelvű iratot próbált
iktatni az iskolában, és akkor is kitartott
szándéka mellett, amikor ezt a titkárságon megtagadták tőle és távozásra szólították fel.
A városi tömegrendezvények bejelentését láttamozó bizottság vezetőjeként
évről évre akadályozta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) március 10-ére szervezett autonómiapárti felvonulásait,
valamint a marosvásárhelyi magyarok
tiltakozó megmozdulásait.
Valentin Bretfelean rendőrei a reklám-

törvényre hivatkozva róttak ki bírságot
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) székházára kitűzött székely
zászló miatt. Bretfelean a kétnyelvű utcanévtáblákat is illegális reklámnak tekintette, és tetemes bírságot rótt ki
azokra a civil aktivistákra, akik ilyeneket
helyeztek ki. A bíróság azonban jogerős
ítéletben érvénytelenítette mind a székely zászló, mind az utcanévtáblák miatti bírságolásokat.
2015 októberében a székelyföldi
román civil szervezetek tanácskozásán
felszólalva Bretfelean személyes érdemének nevezte, hogy Marosvásárhelyen
sikerült megakadályozni a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését. Arra buzdította a székelyföldi román szervezeteket,
hogy álljanak ellen a magyar nyomásnak.
Akkori kijelentései miatt az RMDSZ
a rendőri igazgató leváltását követelte,
ám ez akkor nem történt meg. Dorin Florea polgármester ehelyett büntetést szabott ki rá a kijelentései miatt, és
megtiltotta neki, hogy politikai rendezvényekre járjon.
Valentin Bretfelean korábban a
Román Hírszerző Szolgálat (SRI) alkalmazásában állt. 2001 szeptemberében
súlyos fegyelmi vétségek miatt mentették fel a SRI Máramaros megyei részlegének parancsnoki tisztségéből. (MTI)

Ország – világ
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Lavinaveszély a hegyekben

Nagyon nagy a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban a frissen lerakódott jelentős hóréteg és az 1800
méter fölött nagy erővel fújó szél miatt, figyelmeztettek vasárnap a meteorológusok. A meteorológusok
szerint az utóbbi 24 órában lehulló nagy mennyiségű
hó mintegy 80 centiméterrel növelte meg a hóréteg
vastagságát a magasan fekvő vidékeken, illetve 4050 centiméterrel az alacsonyabb részeken. Vasárnap
tovább tartott a havazás, az 1800 méter fölött erősen
fújó szél pedig hótorlaszokat emelt porhóból, magasságuk a 2 métert is meghaladhatja. A friss hóréteg a
régi, mintegy 70-80 cm-es vastagságú, jégkéreg borította hótakaróra rakódott le. Lavina bármikor elindulhat, akár spontán módon is. A Bucsecshegységben szintén nagy a lavinaveszély. Vasárnap
reggel 163 cm-es volt a hóréteg a Déli-Kárpátokban
a Bâlea-tónál, 63 cm-es az Omu-csúcson, 50 cm-es
Păltinişen, 36 cm-es Predeálon, 13 cm-es Sinaián. A
Keleti-Kárpátokban a legvastagabb hóréteget, 39 cmest, Lăcăuţi-on mérték, az Erdélyi-szigethegységben
pedig Szemeniken (38 cm) és a Vigyázó-csúcson (38
cm). (Agerpres)

Munkaügyi ellenőrzésekre
készülnek

Fokozott ellenőrzést folytat a munkaügyi felügyelőség a jövő év folyamán a feketemunka felszámolása
érdekében, jelentette ki Violeta Alexandru munkaügyi
miniszter az Agerpres hírügynökségnek adott interjúban. 2020-ban sűrűn ellenőrzik azokat az ágazatokat,
amelyek hagyományosan tövénytelenül dolgoztatják
az alkalmazottakat, mutatott rá a tárcavezető. A
„szürkemunka” felszámolásának megoldása pedig a
munkaügyi
felügyelőség
megreformálásában rejlik, nem pedig abban, hogy a részmunkaidős szerződéseket ugyanúgy megadóztatják,
mint a teljes munkaidős szerződéseket, nyomatékosította a miniszter. Violeta Alexandru hangsúlyozta,
támogatta a részmunkaidős szerződések túladóztatásának felszámolását, mivel minden állampolgárnak csak annyit kell adóznia, amennyit dolgozik.
(Agerpres)

Még mindig Merkel
a legnépszerűbb német politikus

Angela Merkel kancellárban bíznak leginkább a németek hazájuk vezető politikusai közül – mutatta ki
egy vasárnap ismertetett felmérés. A Bild am Sonntag című lap megbízásából készített közvéleménykutatásban 18 vezető politikus megítélését vizsgálva
azt kérdezték a választópolgároktól, hogy 2020-ban
is fontos szerepet kell-e betöltenie az adott személynek. Az igennel válaszolók aránya Angela Merkel
esetében volt a legnagyobb, 40 százalékos. (MTI)

Elvették a megszokott
életterünket

(Folytatás az 1. oldalról)
a mai napig sem történt meg. Holott az illetékeseknek
kötelessége lenne, hogy amiért pénzt vesznek el – és
egyre többet –, a legelemibb feltételeket biztosítsák a
szolgáltatást igénybe vevőknek.
Ennek hiányában az I-es övezet utcáinak mindkét oldala napközben megtelik autóval, és az ott lakók bérlettel sem tudnak a házuk előtt megállni, az utca két
oldalán parkoló autók közötti szűk folyosón néha a saját
udvarukra behajtani sem. A „centiméterekkel” kínlódó
gépkocsi mögött a szűk utcában időközben felgyűlnek a
járművek, amelyek csapdahelyzetben nem tudnak sem
előre, sem hátra haladni, emiatt éktelen dudálásba kezdenek, akárcsak a nagyobb járművek, amelyek nem férnek el a parkoló gépkocsik között. Arról már nem is
beszélve, hogy a nagykapukra kitett Megállni tilos! táblák ellenére a parkoló autók gyakran elzárják a bejáratokat is. A járdák darabokra töredeztek, az úttesten a
nagyobb forgalom miatt szaporodnak a kátyúk.
A régi belvárosi utcák nyugalma odalett, és a jelenlegi összevisszaság elkerülése ellen sem a közlekedésés közrendészek, sem a piacigazgatóság, sem a polgármesteri hivatal, ahova a pénz befolyik, nem tesz semmit.
Azaz az új szabályzattal rátesz egy lapáttal, további
gépkocsi-tulajdonosoknak kínálva fel az említett övezetben való parkolás lehetőségét.
Ha a helyhatóság tehetetlensége miatt arra ítéltettünk, hogy ablaknyitáskor kipufogógázzal szennyezett
levegő árassza el a lakást, s közben az autókról leolvadó sárt, a járművekből kifolyó olajtócsákat a bejáratunk elől kénytelenek vagyunk eltüntetni (mert ezeket az
utcákat nem seprik), az ingatlanadókat illene a kialakult
körülményekhez igazítani. Mert már nem a belvárosban, hanem egy rosszul menedzselt parkolóhely közepén
élünk.
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Hanuka, a fény ünnepe

(Folytatás az 1. oldalról)
és egy kis városban, Modi’inban felkelést
robbantottak ki. Júdás Makkabeus vezetésével egy maroknyi zsidóból álló csapat legyőzte a túlerőben lévő szír-görögöket. Ez
három évvel a város bevétele után, ugyanazon a napon történt. A győzelem után a zsidók megtisztították a szentélyt, és újból
felavatták. Ennek emlékére nevezték el az
ünnepet hanukának, ami héberül felszentelést
jelent.
A hanuka az egyistenhívő zsidó vallás diadalát ünnepli a hellenizmus felett – magyarázta Dub László, aki a templomban levő
zsidó és keresztény vallású híveket román és
magyar nyelven köszöntötte. Arra is kitért,
hogy a világ több országában élő 15 ortodox
rabbi 2013-ban egy nyilatkozatot fogalmazott
meg, melyben az áll, hogy a keresztény vallás
tulajdonképpen a judaizmus folytatása, s a
két vallás között nincs „szakadék”.

rába egy napra elegendő megszentelt olajat
találtak. További olaj előállítására nyolc
napra lett volna szükségük. Ekkor, a hagyomány szerint, csoda történt, az egy napra elegendő olaj nyolc napig tartott, addig, amíg
elkészült a megszentelt olaj. Ennek emlékére a hanuka első napjától kezdve minden
este eggyel több gyertyát gyújtanak meg a
zsidó családok, és a gyertyatartót jól látható
helyre teszik. A gyertyatartót hanukijának nevezik, és nem tévesztendő össze a
menórával. Kilenc ága van, nyolc normál és
középen egy „szolga”. Ez utóbbi segítségével gyújtják meg a nyolc gyertyát vagy mécsest.

Örömmuzsika és ajándék

A történelmi visszapillantó és emlékezés
után a muzsika vette át a szót. A zenei világirodalom ismert darabjai és zsidó zenei dallamok csendültek fel. Az ünneplők örömére
– Mi mással lehetne szebben és méltóbban
Madaras Ildikó és Marian Someşan román,
Csoda történt
magyar, német és héber nyelven énekelt, zon- ünnepelni, mint zenével, énekkel? A zene
A történet szerint, miután a makkabeusok gorán kísért Maria-Antonia Someşan és Sző- örömet ad és felvidít. Örülünk, hogy együtt
lehettünk, hogy megtisztelték az ünnepünket
megtisztították a szentélyt, csupán a menó- nyi Márta.

Nehéz megsaccolni, kik vannak
a körön kívül és azon belül

Az idén az MPP furcsa
metamorfózison ment át

– Máskor év végén a
Magyar Polgári Párt
(MPP) tevékenységét kellett összefoglalnom, ám ebben az
esztendőben a párt
eléggé furcsa metamorfózison ment át.
Eljutottunk
addig,
hogy
kénytelenek
voltunk lépni, és létrehoztuk az Erdélyi
Polgári Mozgalmat –
nyilatkozta december 19-én Biró Zsolt
parlamenti
képviselő, az MPP volt elnöke.

Mint mondta, a mozgalom elsősorban a párton belüli rendteremtést
tűzte ki célul, de kifelé is
nyitott, egyébként is elég nehéz
ma megsaccolni, hogy kik vannak a körön kívül és kik vannak
a körön belül.
Tragikomikusnak nevezte,
hogy december 11-én terjesztették az autonómiastatútumot
a törvényhozás elé. KulcsárTerza József képviselte az
MPP-t az autonómia albizottságban a KMKF vagy a
MÁÉRT összejövetelein, illetve tagja volt annak a bizottságnak is, amelyet Szili Katalin
miniszterelnöki biztos hozott
létre az autonómiatervezetek
összehangolása kapcsán. Kulcsár-Terza Józsefet ebből a bizottságból Mezei János elnök
visszahívta. Még súlyosabbnak
és szomorúbbnak tartja ebben a
történetben, hogy akit a helyébe delegált, azóta sem jelent
meg ezeken a gyűléseken.
– Sok mindent nem értettem
eddig sem, és továbbra is érthetetlen abban a logikában, amelyet az MPP elnöke követ, de
ez is azt erősíti, hogy szükség
van a mozgalomra. A mozgalom MPP-n belül, MPP-n kívül
egyaránt toboroz tagokat. Nyitottak vagyunk, hiszen szükség
van arra az erőre, amely továbbviszi azt az értékrendet,
amelyet a Magyar Polgári Párt
jelentett a magyar politikai palettán – jelentette ki az MPP
volt elnöke.
Hozzátette: – Mindig mondtuk, hogy a pluralizmus nagyon
fontos érték, erre továbbra is

EP-vita a magyar- és lengyelországi jogállamiságról

Veszélyben az uniós értékek?

A magyar- és lengyelországi jogállamiságról vitáztak a képviselők a Tanáccsal és a Bizottsággal
decemberben Strasbourgban, az Európai Parlamentben, hogy milyen előrelépés történt abban
az ügyben, amelynek során megállapítják, hogy
veszélybe kerültek-e az uniós értékek Magyarországon és Lengyelországban.

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

szükségünk van, hiszen egy
1,2-1,3 milliós közösség sem
ideológiailag, sem politikailag
nem tud egyféleképpen gondolkodni, de szükség van ugyanakkor a felelős politikára és az
együtt gondolkodásra is. Azt
gondolom, hogy az erdélyi magyarságnak, ha hosszú távra
akar tervezni, ezt a két szempontot figyelembe kell vennie.
A mozgalom ezt próbálja a jövőben is képviselni.
A mozgalom indulását első
fázisban Hargita, Kovászna
megyében a kezdeményező bizottság jelentette be, a héten
Marosvásárhelyen találkoztunk
a marosszéki és a Kolozs megyei támogatóinkkal. Csatlakoztak hozzánk szervezett
formában különböző egyesületek, alapítványok: Orbán
Balázs Egyesület, a Polgári
Körök Szövetsége, Maros megyében és Marosvásárhelyen is több pártoló, illetve alapító tagunk van. A legismertebb talán Hajnal Gyula, aki
annak idején az MPP marosvásárhelyi megalakulásánál is
bábáskodott, aztán kissé eltávolodott a politikától. Célunk,
hogy Maros megyében is próbáljunk szervezett formában
fellépni, mert azok a gondok,
amelyek országosan jellemzik
a Magyar Polgári Pártot, viszszaköszönnek a megyében is.
Itt is alternatívát kell állítanunk.
(mózes)

– mondta a hitközség elnöke, aki bejelentette,
hogy a zsinagógában lévő gyermekek, a jövő
reménységei, a hanuka ünnepi ajándékaiban
részesülnek.

Az állampolgári jogi bizottságban a 7. (1) cikk szerinti
eljárásról folytatott vitában a Tanács képviseletében Tytti
Tuppurainen finn miniszter bemutatta a magyar és a lengyel helyzetet, Didier Reynders igazságügyi biztos pedig
a magyar ügyre fókuszált.
Pár nappal korábban Tuppurainen miniszter az általános ügyek tanácsában a Parlament 2018. szeptemberi kérésére indult, Magyarországról szóló eljárás keretében
tartott meghallgatást követően bemutatta az éves jogállamisági párbeszédről született tanácsi következtetéseket. A
miniszter a magyarországi helyzetről alkotott tanácsi álláspontot is ismertette.
Tuppurainen miniszter és Reynders biztos ezt követően
számolt be a lengyel jogállamiság helyzetéről. 2018 márciusában a Parlament támogatta a Bizottság javaslatát,
amely az országban zajló folyamatok miatt a 7. cikk szerinti eljárás elindítását indítványozta.
A jogállamiság helyzete a tagállamokban
és a „híres” 7. cikk
A 7-es cikk (1) bekezdése szerinti eljárás (amelyet Magyarország esetében a Parlament, Lengyelország esetében
pedig a Bizottság kezdeményezett) célja, hogy megállapítsa: fennáll-e egy tagállam esetében az unió alapértékei
megsértésének veszélye. A magyar esetben a Parlament
elsősorban az igazságszolgáltatás függetlensége, a szólásszabadság, a korrupció, a kisebbségek jogai és a bevándorlók, menekültek helyzete miatt fejezte ki aggodalmát.
Lengyelország esetében a hatalmi ágak szétválasztása,
az igazságszolgáltatás függetlensége és az alapjogok adtak
okot a legtöbb aggodalomra.
Tudni kell, hogy az unió tagállamai négyötödös többséggel és a Parlament jóváhagyásával dönthetnek az uniós
szerződés 7. cikkének (2) bekezdésében szereplő eljárás
elindítása mellett. Az eljárás végén szabható ki szankció,
például a tanácsi szavazati jog felfüggesztése, a szerződést
megszegő tagállamra.
A Sargentini-jelentés és annak előzményei
Az EP 2017 májusában elfogadott állásfoglalásában kimondta, hogy a magyar helyzet indokolttá teszi a 7. cikk
szerinti eljárás elindítását, és meg kell vizsgálni, hogy
fennáll-e az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű
kockázata.
Judith Sargentini (zöldpárti, holland) jelentését szeptember 11-én tárgyalta az EP. A dokumentum felszólítja a
Tanácsot, hogy indítsa el a 7-es cikkely szerinti eljárást,
azaz állapítsa meg, fennáll-e az egyértelmű veszélye, hogy
Magyarország megsérti az EU alapértékeit.
A dokumentum szerint Magyarországon többek között
az igazságszolgáltatás függetlensége, a véleménynyilvánítás szabadsága, a kisebbségek jogai, a migránsok és menekültek helyzete ad okot aggodalomra. Az Európai Unió
alapjogi chartájában is lefektetett alapértékek megsértésének kockázata más tagállamokra és a tagállamok közötti
kölcsönös bizalomra is hatással van, állapította meg a jelentéstervezet. A képviselők szerint a magyar helyzet kedvezőtlen irányban befolyásolja az unióról kialakult képet,
és világszerte hitelteleníti az alapjogok, az emberi jogok
és a demokrácia melletti európai kiállást.
Judith Sargentini kijelentette: „Súlyos helyzettel állunk

szemben, azonnal lépnünk kell. Az unióban kiállunk a magyar polgárok jogaiért és az uniós értékekért. Csak romlott
a helyzet azóta, hogy időt adtunk a magyar kormánynak.
Ezért lép közbe a Parlament.” A képviselők a vita másnapján, szeptember 12-én megszavazták a jelentést. Ez
volt az első alkalom, hogy a Parlament kezdeményezte a
7-es cikk szerinti eljárás elindítását a jogállamiság, a demokrácia és az alapjogok súlyos tagállami megsértésének
egyértelmű kockázata miatt.
Mit ír elő a 7. cikk, és mi az eljárás?
Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke az uniós
alapértékek betartatását szolgálja. A 7. cikk (1) bekezdése
szerint a Tanács megállapíthatja, hogy egy tagállam esetében fennáll az EU-s értékek megsértésének egyértelmű
kockázata, és konkrét ajánlásokat fogalmazhat meg a tagállam számára, hogy megelőzze az alapértékek tényleges
megsértését. A cikkelyt a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy a Bizottság aktiválhatja. A Tanácsnak négyötödös többséggel kell döntést hoznia, miután
kézhez kapta a Parlament kétharmados (a képviselők abszolút többségét is kitevő) többséggel elfogadott beleegyezését.
A 7. cikkely (2) bekezdése egy másik eljárásra ad lehetőséget, amikor a tagállamok egyharmada vagy a Bizottság javaslata alapján a Tanács megállapítja, hogy az
alapértékek az adott országban ténylegesen sérültek-e. A
Tanácsnak egyhangú döntést kell hoznia, és az EP hozzájárulására is szükség van. A 7. cikkely (3) bekezdése a
konkrét szankciókat indítja el, ami a tanácsi szavazati jog
felfüggesztését is jelentheti.
Napirenden a lengyel helyzet (is)
Az EP 2017 novemberében elfogadott állásfoglalásában
jelezte, hogy szerinte veszélyben vannak az alapvető európai értékek Lengyelországban, és a 7. cikk szerinti eljárás elindítását kérte, hogy megelőzzék a jogállamiság
súlyos sérelmét.
Decemberben az Európai Bizottság, az EP döntésétől
függetlenül, úgy döntött, hogy szükség van a 7. cikk szerinti eljárás elindítására. Az EP a februári plenáris ülésen
fogadta el a Bizottság javaslatát támogató állásfoglalást.
Melyek voltak a Bizottság aggályai?
Az Európai Bizottság 2015 novembere óta figyeli a lengyelországi jogállamiság helyzetét, és immár két éve
egyeztet a kormánnyal, mert – miután Lengyelország számos nemzeti jogszabályt módosított – aggódik az alkotmánybíróság és a bíróságok függetlensége miatt. Négy
ajánlást adott ki az elmúlt időszakban, amelyek célja,
hogy megakadályozzák a helyzet romlását. A Tanács júniusban tartotta az első meghallgatást a lengyel kormány
képviselőivel, hogy az ő álláspontjukat is tisztábban lássa.
A Parlament aggályai
Leginkább az alábbi területekre fókuszáltak: * az alkotmányos és a választási rendszer működése * az igazságszolgáltatás függetlensége * korrupció és összeférhetetlenség * a magánélet védelme és az adatvédelem * a
véleménynyilvánítás szabadsága * a tudományos élet szabadsága * vallásszabadság * egyesülési szabadság * az
egyenlő bánásmódhoz való jog * a kisebbségekhez tartozó
személyek, köztük a romák és a zsidók jogai * a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai és szociális jogok.
Az unió tagállamai négyötödös többséggel és a Parlament jóváhagyásával dönthetnek az uniós szerződés 7.
cikkének (2) bekezdésében szereplő eljárás elindítása mellett. Ezen eljárás végén szabható ki szankció, például a tanácsi szavazati jog felfüggesztése, a szerződést megszegő
tagállamra.
(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)
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Katolikus iskola diákszemmel

Mi jöhet még?

Nagy-Bodó Szilárd
2018. augusztus 27-én újra megalakult Marosvásárhelyen a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Líceum. Mindenki abban reménykedett, hogy végleg megoldódott a
helyzet, és a diákok nyugodtan tanulhatnak az intézményben. Ez is
így is volt 2019. november 29-ig,
amikor is a Marosvásárhelyi Táblabíróság első fokon érvénytelenítette az iskola újbóli létrehozását
elrendelő miniszteri rendeletet.
Tamási Zsolt igazgató szerint az
iskola működése még nincs veszélyben, az ítélet nem jogerős.
De hogyan vélekednek a régi-új
helyzetről az iskola diákjai, hogyan
élik meg, hogy megint kezdődik
elölről a harc?
Szabó Zsófiát, a katolikus iskola
diákszövetségének tiszteletbeli elnökét kérdeztük.
– Milyen érzés, hogy újra elővették a katolikus iskola ügyét?
– Először nagyon meglepődtünk. Erre egyáltalán nem számítottunk, azt gondoltuk, hogy ez
már végleg lecsengett, és járhatunk
az iskolába, amit elfogadtak az emberek. Hihetetlenül kellemetlen,
hogy újra elővették az ügyet, és
megvádolták az iskolát. Reménykedünk, hogy a dolog rendeződik,
és abban is, hogy szép jövő vár az
iskolára.
– Megijedtek a diákok ettől a
helyzettől?
– Szerencsére a félelem nem jellemző az iskola diákjaira. Az előző
2-3 évben sokan közülünk meg
voltak ijedve, de most már, a személyes meglátásom szerint, inkább
unjuk ezt a sok huzavonát. Ahelyett, hogy félnénk, még jobban
összekovácsolódik a társaság, és ez
kimondottan pozitív, hogy a bajban
is erős tud maradni a diákság.
– Vannak olyan diákok, akik iskolaváltáson gondolkodnak?
– Nem hallottam, nem tudok
ilyen esetről, és szerintem ilyen
diák nincs is. Amikor ezt az iskolát
választották – gondolok elsősorban
a kilencedikesekre –, tudták, hogy
múltja van az iskolának, és büszkén választották a tanintézményt,
amely kiállt azért, hogy létrejöhes-

sen, és van már egy komoly hírneve. Szerintem senkinek nem fordul meg a fejében, hogy bezárják
az iskolát, és emiatt kénytelen lesz
váltani.
– A tanároknak mennyire szegte
kedvét ez a helyzet?
– Nem jellemző ez a tanárokra
sem. Ha van is ilyen, az egyáltalán
nem látszik rajtuk, ugyanúgy folytatódik az oktatás, sőt, a félév
végén még nagyobb lendülettel.
Úgy gondolom, hogy a tanárok és
a diákok között is nagyobb lett az
összetartás, megbeszéljük a dolgokat, a tanár–diák kommunikáció
egyre jobb, egyre magasabb szintre
kerül. Összességében elmondható,
hogy a helyzettől függetlenül próbálunk tevékenykedni.
– Milyen lenne az ideális helyzet? Amikor elmondható, hogy
mindenki teljesen nyugodt, hiszen
szerintem most van valamennyi feszültség mindkét félben.
– A megoldás végtelenül egyszerű: ha többet nem perelnék be
az iskolát, és nem kerülnének ilyen
nevetséges ügyek a bíróság elé. Ha
jól tudom, ezekkel a törvényekkel
létrehoztak ortodox iskolát is, nemcsak a katolikus líceumot. Nem
értem, hogy kit zavar az, hogy egy
ilyen iskolában tanulunk. Úgy
vélem, hogy ezzel akarnak „cirkuszt és kenyeret” adni a népnek,
valamint ez egy elterelés, hogy
nyugodtan tudjanak kormányozni,
és ez eléggé kiábrándító. Jobb
lenne, ha inkább azon dolgoznának, hogy az oktatás szintjét emeljék, és nem azon, hogy milyen úton
lehet iskolákat bezáratni.
– Kire lehet támaszkodni a jelenlegi helyzetben?
– Istenre, az ügyvédekre, az emberek ítélőképességére és igazából
bárkire, aki támogatja ezt az ügyet
és kiáll az iskola mellett, az olyan
egyszerű emberektől, mint a diákok és szülők, egészen az olyan
hatalmas emberekig, akik döntéseket, törvényeket hoznak. Mivel
egyházi iskoláról beszélünk, és
mindenki bízik Istenben.
– Kimaradt egy évfolyam az iskola életéből. Ez mennyire érintette
a diákságot?

Az RMDSZ javaslatára számos
helyi közösség kezdeményezése finanszírozáshoz jut a 2020-as állami
költségvetésből – derül ki a szövetség hírleveléből. „Nem indokolt, és
rossz precedenst teremt, hogy a kormány felelősségvállalással, a parlamentet megkerülve akarja elfogadni
a 2020-as állami költségvetést. Demokratikusan meghozott döntésekre van szükség, a felelősségvállalással elfogadott büdzsé
azonban demokráciadeficitet jelent,
harminc év alatt sosem került erre
sor” – jelentette ki Cseke Attila, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetője
múlt hétfőn Bukarestben. A felelősségvállalással elfogadott állami
költségvetés kapcsán Tánczos
Barna Hargita megyei szenátor elmondta: az RMDSZ felhívta a figyelmet arra, hogy az önkor.
mányzatok finanszírozása nem
elégséges, és a nyári költségvetéskiegészítéskor ezt meg kell oldani.
„A kormány 2019-cel szemben azt

vállalta, hogy átveszi a szociális
költségek felét az önkormányzatoktól. A tervezetben feltüntetett számok azonban azt mutatják, hogy a
kormány által erre a célra elkülönített összegek a reális költségek alig
20-25 százalékát fedezik” – mutatott rá a szenátor. Az RMDSZ törvényhozói által benyújtott és a
kormány által elfogadott módosításoknak köszönhetően számos helyi
és megyei kezdeményezés nyert finanszírozást – tájékoztat az
RMDSZ hírlevele.

– Igen, kimaradt egy évfolyam.
Ők most 10.-esek lennének. Látszik a hiány, és érezzük is, hogy
kevesebben vagyunk. Jövőre nagyon fiatalon fogják átvenni a
mostani kilencedikesek a diáktanácsot, nem tudom, hogy a szalagavatót jövőre kik szervezik, egy
évben nem lesz ballagás, tavaly
nem volt gólyabál. Mindenképpen
érezzük a hiányt, hiszen három
osztályról beszélünk, mert a 11. évfolyam sem teljes, ott is csak egy
osztály van a kettőből. Ők is más
iskolákból érkeztek, ennek köszönhetően született meg az az egy osztály is.
Ahogy mondtam, ez mindenképpen egy hiány, amit megvontak
tőlünk is és azoktól is, akik ebbe az
iskolába iratkoztak volna. Olyan,
mintha elloptak volna valamit, ami
járt volna egy közösségnek.
– Senki nem szeretne belegondolni, de mi lesz, ha megszűnik az
iskola?
– Ebbe tényleg nem szeretne
senki belegondolni, sőt ezen nem
is szoktunk gondolkozni. Nem is
tudom elképzelni, hogy addig fajuljon a helyzet, hogy ne legyen
katolikus iskola Marosvásárhelyen.
Nem is szeretném tudni, hogy mi
fog történni, ha megszűnik, azonban hiszek abban, hogy ez nem fog
bekövetkezni.
– Miben tud segíteni a diáktanács, hogy oldja a hangulatot az
iskolában?
– A diáktanács rengeteg tevékenységet szervez, és ami kimagaslóan jó, hogy a tanárok
támogatják a diákságot. Például
kéthetente a nagyszüneteket meghosszabbítják, hogy legyenek
olyan rendezvények, ahol a diákok
szocializálódnak egymás között.
Elég széles a paletta, ami a rendezvényeket illeti, az egyik legkiemelkedőbb
a tanár–diák
beszélgetés volt, amikor megbeszéltük, hogy kell-e iskolarádió,
valamint külföldi kirándulás, és
lesz rádió is és kirándulás is.
Nagyon jó, hogy ezeket a megmozdulásokat a tanárok is támogatják, és azt remélik, hogy ezzel
oldódik az a kis feszültség, ami jelenleg van, valamint ezeknek köszönhetően egy sokkal jobb iskolai
közösség alakul ki. Ez a cél pedig
egyre közelebb van.

Perek árnyékában is

Fejlődik, gazdagodik az iskola
tevékenysége

Munkájukhoz a legtöbb támogatás a Bethlen Gábor Alaptól érkezett, továbbá a Csoóri Sándor
Alaptól, ahol a nyáron hirdettek
pályázatot, amin a ProVita Cristiana Alapítvánnyal, valamint a Keresztelő Szent János Katolikus Plébániával közösen vettek
részt.
– A kapott támogatásból sikerült
az informatikai terem teljes számítógépparkját lecserélni, bővítettük
a fizikai és kémai labor, valamint a
fotóklub eszközállományát. Beszereztük az intenzív németnyelvoktatáshoz szükséges szakkönyveket és segédanyagokat, didaktikai
eszközöket a matematika oktatásához. Folyamatban van a népi ruhák
beszerzése a táncosoknak, és külön
támogatásokat kaptunk a citerakör
és a néptánccsoport működtetésére. A pályázatok segítségével jutottunk el a rodostói Rákócziünnepségekre, amit a magyar kormány szervezett, és amire április 5én hívott meg Potápi Árpád
nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Ugyancsak pályázati úton
jutnak el az iskolánkból diákok a
medjugorjei zarándoklatra az idei
tanév során – számolt be Tamási
Zsolt.
– A tanulóink által elért eredményekkel is elégedettek vagyunk. A
gimnáziumi képességfelmérőn országos viszonylatban a hetedik he-

lyen végeztünk a magyar tanynyelvű iskolák között, és az érettségi vizsga végső eredményeit
illetően a 90 százalékos átmenési
aránnyal is meg vagyunk elégedve.
Múlt kedden Bukarestben részt
vettünk a Közoktatási Minisztérium által szervezett díjazási ünnepségen, amelyen a nemzetközi
versenyeken helyezést elért 85 iskolát képviselő 163 tanuló és iskolája kapott oklevelet és jutalmat. A
díjazottak között van a hatodik
osztályos Bartha Előd, aki dicséretben részesült a nemzetközi magyar matematikaverseny döntő
fordulóján.
Iskolánban újraalakult a diáktanács, és a megszokott ritmusban
zajlanak az általuk szervezett képzések, tevékenységek. Sok iskolán
kívüli feladatot vállaltunk, házigazdái voltunk a Kárpát-medencei disputaversenynek, folyamatosan működnek a szakkörök: a robotika, a
néptánc, a disputa, a citera szakkör.
Előkészületben van, és a második
félévtől működni fog a színikör és
a fotóklub is.
Nagyon sok karitatív tevékenységet is szerveztünk, sikeres volt a
cipősdoboz-akció, és az adventi
vásáron a gerincműtétre szoruló
végzős diákunk, Nyulas Noémi támogatására gyűjtöttünk. Sokan
csatlakoztak a kezdeményezéshez,
egyházi és más közösségek, reméljük, hogy összegyűl a szükséges
összeg, ami jó példája annak, hogy
a bajban is össze tud fogni iskolánk
közössége.
Hogy a különböző tanulmányi
versenyeken meddig jutnak el diákjaink, az majd a második félévben
derül ki. Reméljük, hogy hasonlóan
jól szerepelnek, mint tavaly.
Az idei olyan tanévnek indult,
amelyről azt hittük, hogy külön figyelem nélkül, nyugodtan telik el,
de a hideg zuhany ezúttal sem
maradt el, ám amikor megtörtént, ezúttal is éreztük az odafigyelést – nyilatkozta Tamási Zsolt.
(bodolai)

filharmóniákat. Az állami színházak
számára a kulturális minisztérium
nyújt támogatást, az önkormányzatok alárendeltségében működő kulturális intézmények finanszírozásához azonban eddig nem járult
hozzá az állam. Az RMDSZ javaslatát most elfogadta a kormány: a
személyi jövedelemadóból begyűlt
Oktatás
összegnek a 3 százalékát fordítják
A romániai magyar pedagógus- az önkormányzatok alárendeltségétovábbképző központ új épületet ben működő színházak, operák és
kap Nagyváradon. Az állami költ- filharmóniák működtetésére.
ségvetésből négymillió lejt különítettek el erre. Továbbá új Infrastruktúra
épületszárnnyal bővül a margittai
Tízmillió lejt különítettek el a
Horváth János Elméleti Líceum, marosvásárhelyi repülőtér munkáamelynek építésére ötmillió lejt ír latainak kifizetésére, hárommilliót
elő a költségvetés.
a nagyszalontai kerülőút megépítésére, valamint 4 millió lejt a szatKultúra
mári sürgősségi központ építésére
Az RMDSZ évek óta azért har- és felszerelésére. Az RMDSZ törcol, hogy az állam a központi költ- vénymódosításának köszönhetően a
ségvetésből finanszírozza az kalotaszegi önkormányzatok bicikönkormányzatok alárendeltségében liutat építhetnek az egykori vasútműködő színházakat, operákat és vonal nyomvonalán. A múlt hétfőn

elfogadott költségvetés-tervezet
RMDSZ-es javaslatra pénzügyi
erőforrást is rendel ehhez a kezdeményezéshez: 800.000 lejt különítettek el a kerékpárút megépítésére.
A Kolozs megyei helyi közösségeket is támogatják majd. Aranykúton, Bálványosváralján, Bátonyban,
Búzán és Buzapusztán, Körösfőn,
Kövenden, Szentmihályon, Széken,
Tordaszentlászlón és Várfalván korszerűsíthetik majd az infrastruktúrát,
illetve felújíthatják a Magyarszovát
– Berkényes – Mócs összekötő utat,
összesen 14,2 millió lejből. Az érmelléki önkormányzatok ivóvízproblémája is megoldódhat.
Az RMDSZ javaslatára 15 millió
lejt különítettek el az állami költségvetésben ezekre a munkálatokra.
Ugyanakkor öt Arad megyei községben (Kisiratos, Nagyiratos, Németpereg, Szinte és Tőzmiske)
hatmillió lejből építhetnek utakat,
járdákat, és megoldják majd a közvilágítást. (közlemény)

Az első félévet végigkísérő
peres eljárások ellenére,
amelyek szeptembertől egyhuzamban folynak, dr. Tamási
Zsolt igazgató továbbra is optimista – derült ki a beszélgetés során, amelyen a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetéről számolt be. Amint
elmondta, az iskola fejlesztése folyamatban van, és a
különböző
pályázatokból
igyekeznek még felszereltebbé, vonzóbbá tenni az intézményt,
hatékonyabbá
az ott folyó oktatási folyamatot.

Számos helyi kezdeményezést támogatnak a költségvetésből

Egészségügy

Húszmillió lejt különítettek el az
állami költségvetésből a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház felújítására
és az épület bővítésére, további hétmilliót a zilahi megyei kórház napközirészlegének
és
járóbeteg-rendelőjének felújítására, valamint a műtő kibővítésére. 25 millió lejt szánnak a csíkszeredai

5

megyei kórház, hárommillió lejt a
gyergyószentmiklósi városi kórház,
10 milliót a székelyudvarhelyi kórház és 10 milliót a marosvásárhelyi
megyei kórház felújítására és felszerelésére. A szatmárnémeti megyei kórház felújítására is elkülönítettek 16 millió lejt.
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Péter Ferenc: Eredményes év áll mögöttünk,
de a következő még látványosabb változásokat hozhat

Milyen irányba halad Maros
megye, hogyan értékelhető az
eltelt év a megye és a magyar
közösség szempontjából? Mi
vár ránk jövőre, melyek a következő időszak legfontosabb
kihívásai? A 2019-es év próbatételeiről és eredményeiről,
valamint jövő évi terveiről
kérdeztük Péter Ferencet, a
Maros Megyei Tanács és az
RMDSZ Maros megyei szervezetének elnökét.

– Ha visszatekintünk az eltelt
évre, hogyan értékelné a 2019-es
esztendőt?
– Mindent összevetve, úgy gondolom, eredményes évet zártunk, és
ha a megyei tanácsot nézzük, talán
azt is kijelenthetjük, hogy az egyik
legeredményesebb év volt az intézmény életében, hiszen nagyon sok
beruházást valósítottunk meg 2019ben. Minden eddiginél több pénzt
fordítottunk a megyei kórház fejlesztésére, és az előző évekbelinél
jóval hosszabb útszakaszt, több
mint 120 km-t sikerült leaszfaltoznunk, korszerűsítenünk. Annak is
örülök, hogy a két nagy infrastrukturális beruházás, amelyet az elmúlt
évben fejeztünk be – a repülőtér felújítására és a Transilvania Motor
Ringre gondolok –, idén már látványos eredményt hoztak. A motorsportpályát
illetően
igazi
sikertörténetről beszélhetünk, hiszen több mint 30 versenyt és magánrendezvényt szerveztek a pályán
az év során, több országos bajnokság, illetve az Európai Multisport
Triatlonbajnokság egyik próbája is
itt zajlott. A marosvásárhelyi repülőtér egész évben zavartalanul működött, és folyamatosan nőtt az
utasok száma. Itt idén is folytattuk
a fejlesztéseket, de ebben az évben
többnyire kisebb beruházások valósultak meg, amelyek a repülőtér
biztonságosságát és az utasok kényelmét szolgálják, így például a
mobiltelefonos beléptetést lehetővé
tevő új rendszer. Emellett idén elindítottunk egy nagyobb munkálatot
is, a repülőtér esővíz-elvezető rendszerének az építését. Ezt a több mint
11 millió lejes beruházást kormánytámogatással fogjuk megvalósítani.
– A repülőteret az év folyamán
többször is érte kritika, a legtöbben
azt kifogásolják, hogy kevés célállomásra lehet eljutni Marosvásárhelyről. Miért nem sikerült több
járatot indítani?
– Talán nem túl látványos, amit
eddig elértünk, és azok, akik elégedetlenek, azért keveslik azt, ahol
tartunk, mert egyszerű összehasonlítást végeznek a marosvásárhelyi
és egy általuk ismert más repülőtérrel, például a kolozsvárival. Viszonyítani lehet és kell is, de azt is
figyelembe kell venni, hogy a marosvásárhelyi repülőtér egy évig
zárva volt a felújítás miatt, ez pedig
az üzleti életben nagy kiesés. Gya-

korlatilag olyan, mintha elölről kezdenénk mindent. Sok légitársasággal tárgyaltunk, de az új járatok
indításáról mindig a piaci keresletkínálat alapján döntenek a társaságok. Mi is szeretnénk több járatot,
és mindent megteszünk, hogy jövőre újakat tudjunk indítani. Az
idén azonban, úgy gondolom, nagyon nagy eredmény, hogy sikerült
napi járattal összekötnünk Marosvásárhelyt Budapesttel, hiszen ez a
kapcsolat azt is jelenti, hogy Budapestről számos országba lehet könynyűszerrel eljutni.
– Mit tart a 2019-es év legnagyobb kihívásának?
– Azt hiszem, az elmúlt évet az
átlagosnál is nagyobb politikai bizonytalanság jellemezte. Ez nem jó
az országnak, kiszámíthatatlanná
teszi az állami támogatásokat, és
megnehezíti a beruházásokat és a
tervezést. Az év első nehézségét az
okozta, hogy nagyon későn fogadták el az országos költségvetést, így
csak áprilisban tudtuk jóváhagyni a
megye büdzséjét. Emiatt minden
beruházás elindítása késett. A bukaresti politikai viszályok megnehezítették a kormánnyal a tárgyalást,

– Helyi szinten, Marosvásárhelyen is komoly politikai harcok voltak idén. Sikerült ezeket lezárni,
megoldani?
– Valóban sok energiát emésztettek fel idén a politikai játszmák és
viták. Az RMDSZ-en belül is voltak
vitáink. A konfliktusokat rendeztük,
nyerni szeretnénk a jövő évi önkormányzati és parlamenti választáson.
A belső széthúzásnak, megosztásnak és a politikai tévelygőknek
nincs helye közöttünk. A külső és
belső nehézségek ellenére a Maros
megyei RMDSZ idén is bizonyította, hogy a legerősebb politikai
alakulat a megyében. Az európai
parlamenti választáson és az államelnök-választáson is jól szerepelt a
megye, és hosszú évek után teljesen
szembeszálltunk
egyértelműen
Dorin Florea polgármesterrel, és
megakadályoztuk a város további
eladósítását. Folytatni fogjuk az
aktív ellenzéki politizálást, de ezzel
párhuzamosan egy társadalmi párbeszédet indítottunk el, hogy pontosabb
képünk
legyen
a
marosvásárhelyi közösség igényeiről, és ezt figyelembe véve dolgozzuk ki a következő négy évre a

– Mi az, amit kudarcként élt meg
idén?
– Több projektünk is lassabban
halad, mint ahogyan szeretném. Az
egyik legnagyobb és állandó kihívás
számunkra a közbeszerzési eljárások
nehézkessége. Még mindig túl bonyolult és lassú a közbeszerzési eljárás az állami beruházások esetén, és

hiszen nemegyszer előfordult, hogy
leváltották a minisztereket vagy
azokat a kormányhivatalnokokat,
akikkel egyeztettünk bizonyos beruházásokról vagy különböző problémák
megoldásáról.
A
PSD-kormány bukásával és az új liberális kormány felállásával egyelőre nőtt a bizonytalanság, hiszen
még nem látjuk pontosan, milyen
irányt fog követni az új kormány.
Ehhez még el kell telnie egy kis
időnek, és várjuk a jövő évi költségvetés jóváhagyását is, ennek kapcsán, remélem, lesz még változás,
és nem marad abban a formában,
ahogyan a kormány felelősségvállalással elfogadta.

fejlesztési terveinket, programunkat, amellyel meg akarjuk nyerni a
jövő évi választást.
– Ha a megyei tanács tevékenységét nézzük, mit tart az idei év legnagyobb megvalósításának?
– Már az év elején döntöttünk
róla, hogy idén elsőrendű fontosságúként kezeljük a megyei kórházat.
Ez sikerült is, hiszen minden előző
évinél több pénzt költöttünk az
egészségügyi intézmények felújítására, felszerelésére, összesen
mintegy 32,6 millió lejt. Az egyik
legnagyobb beruházás, amelyet sikerült be is fejezni, az onkológiai
klinika melletti sugárterápiás bunker felépítése. Az építést befejeztük,
jövőre, reméljük, megérkezik az új
sugárterápiás készülék, és ezt mielőbb működésbe tudjuk helyezni.
Az onkológiai klinikát is fel fogjuk
újítani, ez a beruházás is el van indítva. Az ünnepek alatt elköltöztetjük a betegeket az épületből, és
jövőre kezdődnek a munkálatok.
Sajnos, nagyon sok kórház működik régi, a mai elvárások szerint
nem megfelelő épületben. Ezeket
mind fel kellene újítani. Arra törekszünk, hogy az elkövetkező években
minél
több
klinikát
korszerűsítsünk, és minél modernebb, hatékonyabb felszerelést tudjunk biztosítani a kórházaink
számára.

emiatt sokszor késnek a projektek.
Például közel egy évet csúszott a
szerződéskötés a Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei út felújítására, mivel a versenytárgyaláson
részt vevő egyik cég megóvta az
eredményeket. A per miatt csak őszszel tudtunk szerződést kötni a munkálatokra, így a konkrét építkezés
csak jövőre kezdődik. Az év csalódása pedig az volt, hogy nem tudtunk
új szerződést kötni a hulladék begyűjtésére és elszállítására Marosvásárhelyen. A város és a környező
falvak termelik a legtöbb hulladékot,
és erre a legfontosabb régióra egyetlen szolgáltató sem nyújtott be megfelelő ajánlatot, így a licitet
érvénytelenítenünk kellett. Új versenytárgyalást írtunk ki, és bízom
benne, hogy jövőre lesz új szolgáltató, és akkor végre Marosvásárhelyen is biztosítva lesz a szelektív
hulladékgyűjtés lehetősége.
– Mi az, ami a leginkább motiválja Önt a munkában?
– Az eredményesség. Nagyon
bosszant, amikor értelmetlen beszélgetésekkel töltjük az időt, amikor valaki nem azt nézi, hogy hogyan lehet
megoldani egy problémát, hanem azt
magyarázza, hogy mit miért nem
lehet megoldani. Ha valamibe belevágok, azt szeretem végigvinni, és
mindent megteszek, hogy választ találjak a felmerülő kérdésekre. Ami-

kor átvettem a megyei tanács vezetését, az egyik legfontosabb célként
éppen azt fogalmaztam meg, hogy
zárjuk le a sok éve elkezdett beruházásokat. Ez nagyrészt sikerült is, és
sok új projektet is elkezdtünk. Egy
önkormányzat sokat tehet egy adott
településért, megyéért. Éppen ezért
szeretem a munkámat, hiszen olyan
projekteket tudunk megvalósítani,
amelyekkel könnyebbé, jobbá teszszük a lakosság életét. Ez ad igazi
motivációt a munkára.
– Ünnepek között vagyunk, ilyenkor más ritmusban éljük az életünket. Hogyan ünnepelte az idei
karácsonyt? Mi az, ami a legfontosabb az Ön számára az ünnepi készülődésből?
– Szeretem a karácsonyt, és ragaszkodom egyes hagyományok
megőrzéséhez. Karácsonykor sohasem utazunk el, együtt készülünk az
ünnepre, közösen sütünk, főzünk,
ünnepelünk. A karácsony elengedhetetlen része az is, hogy a családdal
templomba megyünk, és ez mindenki számára fontos. A gyerekek
már felnőttek, de az ünnepi készülődésben még mindig örömmel vesznek részt. Amíg a gyerekek kicsik
voltak, az én feladatom volt a karácsonyfa-állítás és -díszítés, most már
ők foglalkoznak ezzel. Én a többi
háztartási munkában segítek a feleségemnek, de a legjobb az egészben,
hogy ilyenkor többet vagyunk
együtt. Felidézzük a régi családi történeteket, és nagyokat beszélgetünk.
– Az év vége nemcsak a számadásról szól, hanem a tervezgetésről
is. Milyen célokkal, tervekkel készül
az új évre?
– Izgalmas év áll előttünk. Jövőre
önkormányzati és parlamenti választások lesznek. A legfontosabb, hogy
megnyerjük Marosvásárhely és
Maros megye vezetését. Ha ez sikerül, 20 év után először teremtünk teljes egységet, ez a célom, ezért
dolgozunk. Ami a személyes céljaimat illeti, szeretnék újabb megyei tanácselnöki mandátumot nyerni,
mivel sok ötletem egyelőre csak terv,
és idő kell ahhoz, hogy ezeket a gyakorlatban megvalósítsuk. Négy év
kevés egy önkormányzatnál a komolyabb eredmények eléréséhez, a fejlődéshez kell a stabilitás, hogy ha
egy irányba elindulunk, akkor azon
az úton végig is menjünk, ameddig
az eredmények meglátszanak. Az
egészségügyi fejlesztések továbbra
is prioritást jelentenek majd, de tervben van pár olyan projekt is, amelylyel a turizmust, a helyi gazdaságot
szeretnénk erősíteni. Várjuk, hogy
meglegyen a 2020-as állami költségvetés, hogy lássuk, miből gazdálkodhatunk, és akkor majd konkrétabb
célokat is kitűzhetünk a következő
időszakra. (A Maros Megyei Tanács
sajtóirodája)
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Tekesport: Az eredmények
és a nincstelenség között

Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

A marosvásárhelyi tekézők több
díjat is elhódítottak az év végi
sportgálán. A legjobb csapat nem
olimpiai sportágban a RomgazElektromaros női tekecsapata volt,
amely annak ellenére, hogy a finanszírozás megcsappanása miatt a
nyáron elveszítette kerete felét, a
csapat Világkupán az 5. helyet szerezte meg, aztán pedig a Bajnokok
Ligájában a Bundesliga ezüstérmesét búcsúztatta. A legjobb ifjúsági
sportoló Szász Tibor lett, aki az

Bálint Zsombor

U18-as teke-világbajnokságon a
vajdahunyadi Budoi Noémivel
aranyérmet szerzett, míg Orosz István és Seres József a legjobb edzők
kategóriában vehettek át elismerést.
Orosz István elmondta: annak ellenére, hogy jók az eredmények, az
anyagi nehézségek nekik is megkeserítik a mindennapjaikat.
– Úgy tűnik, a tekesportban is
nagyon kevés a pénz, de eredmények mégis vannak. Hogyan egyeztethető ez össze?
– A kettőt próbáljuk nagyjából
szétválasztani. Tény és való, hogy

az utóbbi két év anyagilag minket is
megviselt, főleg az utolsó, a 2019es. De amellett próbáljuk vinni tovább a tekesportot és a város
hírnevét. Mindezt abban reménykedve, hogy a jövőben megváltozik
a helyzet.
– Az idén van egy világbajnokunk, mit jelent ez a klubnak?
– A klubnak és a városnak is nagyon sokat jelent. Már nagyon
régen nem volt egyéni világbajnokunk, még akkor is, ha a tandem
próbában. Ez szakmai elégtétel számunkra, és mindenki nagyon örvendett neki.
– Hogyan néz ki a klub jövője,
különösen abban az esetben, ha az
anyagi háttér nem rendeződik?
– Én még mindig azt remélem,
hogy a 2020-as költségvetés jobb
lesz, mint az idei meg a tavalyi,
mert ez a két év nagyon nehéz volt
számunkra. Ha változik a helyzet,
akkor bizonyosan jó irányba fejlődik majd a tekesport. Így is, sajnos,
van olyan játékos, aki a pénzhiány
miatt a második fél évben már nem
vállalta a szereplést, és ez óriási
veszteség volt számunkra.

2019 – az összeomlás éve

2019 a marosvásárhelyi sport
összeomlásának éveként marad
meg a szurkolók emlékezetében.
Soha a város történetében még nem
volt ilyen rossz állapotban a sport,
az okok megértéséhez pedig kicsit
vissza kell mennünk az időben.
A jelenlegi krízis gyökerei 2017ig nyúlnak vissza. (Hacsak nem tekintünk a múltba egészen 1989-ig,
hiszen az előző rendszer sporttámogatási és -szervezési rendszere helyébe semmit nem tett az új
hatalom, így az egész országban hatalmas méretű visszafejlődés tapasztalható, lásd a Rio de Janeiró-i
katasztrofális szereplést. A döntéshozók máig nemcsak hogy nem tekintik prioritásnak a sportot, hanem
szinte mindent elkövetnek annak eltemetésére. Ez pedig a helyi szintre
is kihatással van.) Ekkor sikerült a
helyi ellenzéknek megtorpedóznia
az addigi támogatási rendszert. A
hangadó a Szabad Emberek Pártja
volt a helyi tanácsban, amely egy
alapvetően téves feltevésből indult
ki, mégpedig, hogy a teljesítménysportot nem szabad közpénzből támogatni, figyelmen kívül
hagyva számos, ennek ellentmondó
nyugat-európai példát, valamint a
romániai gazdasági valóságot. Erre
épült rá a szociáldemokrata prefektusi intézkedés, Lucian Goga akkori
kormánybiztos révén, aki a törvények adta lehetőségek szerinti
utolsó pillanatban, ráadásul a bajnokságok kezdete előtt néhány nappal támadta meg azt a városi
határozatot, amellyel támogatást
szavaztak meg a városban működő
csapatoknak. Ennek eredményeképpen a labdarúgók, a férfi kosarasok, illetve a korábbi női
kézilabdacsapat nem tudták befejezni a 2017-2018-as idényt, a teremlabdarúgók, röplabdázók és női
kosarasok csak nehezen élték túl
visszalépés nélkül.
Hogy a városi támogatás megmaradhasson, 2017 őszén az
RMDSZ néhány tanácsosa városi
sportklub létrehozását javasolta, és
ezt a tanács meg is szavazta. A bürokrácia miatt a szervezet létrehozása 2018 nyarára fejeződött be, és
a struktúra mindjárt a szárnya alá
gyűjtötte a városban működő összes
csapatot, sőt újakat is, mint például
a vízilabda, tejjel-mézzel folyó kánaánt ígérve. Többen már akkor
megfogalmazták az aggodalmukat,
hogy a város nem fogja tudni valamennyi szakosztály működését
magas szinten biztosítani, azonban
ezeket a figyelmeztetéseket nem

A női röplabdacsapat visszatért az anyaklubhoz, és CSU Medicina néven a másodosztályban
folytatta
Fotó: Nagy Tibor

vették figyelembe, különösen, hogy
az első idényben a legtöbb csapat a
2018-2019-es idényben új klubként
alulról indult, és így a költségei is
viszonylag mérsékeltek voltak.
Úgy tűnt, sínen van a marosvásárhely sport helyreállítása, a városi
tanácsban továbbra is létező gáncsoskodás ellenére. A labdarúgók
megnyerték a 4. ligát, aztán pedig az
osztályozót is. A férfi kosarasok,
olyan körülmények között, hogy a
sportági szövetség nem tette lehetővé a számukra, hogy a legjobb
nyolc közé juthassanak, kevésbé
erőltették, és a 11. helyen végeztek.
A női kosarasok a hasonló szabályozás mellett a lehető legjobb helyet,
a kilencediket szerezték meg. A női
kézilabdacsapat megnyerte az A
osztályos csoportját, és egyetlen
meccsre volt a feljutástól. A női röplabdacsapat minden egyes mérkőzését megnyerve jutott az élvonalba. A
teremlabdarúgók is feljutottak, megnyerve a 2. ligát, míg a vízilabdázók
első idényükben (amely sajnos az
utolsónak is bizonyult) a 6. helyen
végeztek.
Innen kellett volna egy szinttel
feljebb lépni, ám hiába volt a nagy
közös ünneplés májusban, a struktúra rövidesen recsegni-ropogni

kezdett. Az okok ismét a politikában
keresendők. Egyrészt az országos
költségvetést csak márciusban sikerült elfogadni, így a városnak csupán áprilisban lett büdzséje. Az év
negyedik hónapjában voltunk, és a
sportklub addig az előző évi költségvetés egytizenketted részét költhette el, ami nem volt elegendő,
hiszen 2018-ban csak öt hónapig
működött. Mindez adósságok felhalmozódását eredményezte, ám a
klubvezetőség arra számított, hogy
ezeket az új költségvetésből ki lehet
majd egyenlíteni. Csakhogy a város
arra ébredt áprilisban, hogy kevesebb a pénze, mint az előző években, és a főutalványozó polgármester a sportot áldozta fel egyéb
kiadások oltárán.
Júniusra olyan nehéz helyzetbe
került a városi sportklub, hogy már
csak a júliusi költségvetés-kiegészítésben bízhatott.
Közben azonban kiéleződött a
korábban már lappangó konfliktus
az RMDSZ megyei és marosvásárhelyi szervezetei között, a megyei
szervezet azzal vádolta meg a városit, hogy túlságosan együttműködik
Dorin Florea polgármesterrel, amely
saját érdekeinek rendelte alá a szövetség városi frakcióját. A megyei
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Veszélyben a pálya?
A tekézők esetében egyelőre az jelent biztonságot, hogy az Elektromaros-pályát birtokló vállalattal kötött hosszú távú szerződés értelmében a csarnokot zavartalanul használhatják. Időről időre azonban
felröppennek olyan hírek, hogy az Elektromaros beruházást tervez arra
a helyre, ahol jelenleg a sportlétesítmény működik. Márpedig – tekintve,
hogy a néhány évtizede még létező 4-5 marosvásárhelyi tekepályából
csak ez az egy maradt meg a városban –, ha valaki úgy döntene, hogy
felszámolják, az a hatalmas hagyományokkal és eredményekkel rendelkező sportág marosvásárhelyi halálával lenne egyenértékű.

Fotó: Nagy Tibor

szervezet nyomására ezért lemondott Vass Levente a városi szervezet
éléről, utóbbi irányítását pedig Péter
Ferenc megyei elnök vette át. A
csere után a szövetség helyi tanácsosai bejelentették, nem szavazzák
meg a város vezetősége által beterjesztett költségvetés-kiegészítést,
mert ezek légből kapott adatokat tartalmaznak.
Ennek a vitának a sport vált az
egyik járulékos áldozatává. Florea
azt állította, a kiegészítés nélkül
nincs pénz a klub működtetésére, az
RMDSZ-frakció szerint azonban az
áprilisban megszavazott költségvetésben biztosították a működéshez
szükséges alapokat. Ez a pénz azonban nem jelent meg a klub költségvetésében.
Az általános nadrágszíj-összehúzásban az első áldozat a női kosárlabdacsapat volt, amelyet a klub
felszámolt. Aztán szétszéledtek a vízilabdázók is, bár a sportági szövetség még szeptemberben sem tudta,
hogy indul-e a marosvásárhelyi alakulat a bajnokságban. A labdarúgószakosztály megszüntette a felnőttegyüttest, és – bár feljutott – nem
iratkozott be a 3. ligába. A női kézilabdacsapat tagjai egyelőre vállalták, hogy ingyen játszanak,
ugyanazt teszik a teremlabdarúgók
is, utóbbiak közül azonban sorra távoztak mindazok, akiknek sikerült
máshol szerződést találni. A női röplabdázók a bajnokság előtti utolsó
héten jelezték, hogy nem vállalják
az élvonalat, végül a gárda játékosai
visszatértek a korábbi klubhoz, a
CSU Medicinához, amellyel ismét
az A2 osztályban kezdték. A bajnokság rajtja előtt néhány héttel, egy
külső szponzornak köszönhetően,
aztán újjáalakult a korábbi női kosárlabdacsapat, a Sirius is, amely
így az egyetlen élvonalbeli együttes
jelenleg Marosvásárhely sportjában.
Sajnos, egyelőre csak bukdácsol a

bajnokságban, mert miután csak
későn derült ki, hogy mégis indulhat, nem volt idő erősebb keret öszszeverbuválására.
Persze, lehetne írni az egyéni
sportágakról is, de ezekben a ritka
eredmények nem a CSM támogatásának, hanem egyes sportolók és
edzőik nehéz körülmények közötti
kitartó munkájának köszönhetőek.
A központi költségvetésből fenntartott Mureşul, illetve Iskolás Sportklub, valamint néhány magánklub
(elsősorban keleti küzdősportok,
sporttánc és hasonló szakágak
terén) szállított néhány eredményt,
valamint a hibrid támogatást élvező
tekézők, akiket azonban szintén érzékenyen érintett a CSM költségvetésének drasztikus csökkenése.
Ami pedig a város sportinfrastruktúráját illeti, az ígéretek ellenére elakadt a ligeti stadion felújítása, ahol már három éve kellett
volna működnie a korszerű atlétikapályának. A ligeti sportcsarnokban
komoly gondot okoz a téli fűtés a
berendezés elavultsága miatt, illetve a beázások. Eközben a szomszédos műjégpálya befejezése,
amely akár csarnokká is alakítható,
továbbra is várat magára. Ebben az
beruházásban 2019 augusztusára sikerült tisztázni a jogi gubancokat,
elkészült a módosított dokumentáció, és az új évben kiírják a versenytárgyalást a befejezésre. Csak
reménykedni lehet, hogy ezt nem
óvja meg senki, mert akkor ismét
beláthatatlan távolságra kerül a
munkálatok elvégzése. A vízi sportokhoz a víkendtelepi sátortetős
uszoda az egyetlen használható létesítmény, amelyet minden évben
lebontásra „ítél” Dorin Florea polgármester. Eddig sikerült ezt megakadályozni. Az egyetlen jó hír,
hogy a volt Május 1. strand helyén
elkezdődött az új fedett uszoda építése…

Egyedüliként a női kosárlabdázók szerepelnek élvonalban ebben az idényben
Fotó: Nagy Tibor
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A Maros Fair Play nyerte a Zala-kupát

Czimbalmos Ferenc Attila
Zalaegerszegen, a sport- és rendezvénycsarnokban első alkalommal rendezték meg a sípmesterek
nemzetközi kispályás focitornáját,
amelyen négy ország hat csapata
képviseltette magát: Varasd és
Csáktornya
Horvátországból,
Lendva és Muraszombat Szlovéniából, a Zala megyei játékvezetők
válogatottja Magyarországról, valamint a Maros Fair Play. A vásárhelyi csapat annak okán vett részt a
találkozón, mert az egymással testvérmegyei kapcsolatot ápoló Zala
és Maros megyeszékhelyei között
immár 23 éve szoros kötelék van,
amely főként a sport terén kiválóan
működik.
A tornán részt vevő együtteseket

a szervezők két csoportba osztották:
az A csoportban Csáktornya,
Lendva és a Maros Fair Play, a B
csoportban Zala megye játékvezetőinek válogatottja, Muraszombat és
Varasd együttesei mérkőztek meg
egymással, 5+1-es összetételben,
korlátlan számú csere lehetőségével,
2x20 perces mérkőzéseken.
A tornán a Maros Fair Play kitűnően szerepelt, a csoportban minden mérkőzését megnyerve bejutott
a döntőbe, ahol nagyszerű játékkal
5-1 arányban leiskolázta Muraszombatot, és ezzel elhódította a
Zala-kupát. Mi több, marosvásárhelyi játékos lett a torna gólkirálya
Romulus Miclea (ex-ASA, Universitatea Craiova, Jászvásári Politehnica) személyében, aki hét gólt
szerzett együttesének.

Eredményjelző
Sípmesterek nemzetközi kispályás focitornája a Zala-kupáért, eredmények: Csáktornya – Lendva 3-0, Zala megyei játékvezetők – Muraszombat
0-2, Lendva – Marosvásárhely 0-4, Muraszombat – Varasd 0-0, Csáktornya – Marosvásárhely 2-3, Zala megyei játékvezetők – Varasd 2-0.
Helyosztó mérkőzések:
* az 5. helyért: Lendva – Varasd 3-7;
* a 3. helyért: Csáktornya – Zala 0-6;
* az 1. helyért: Marosvásárhely – Muraszombat 5-1.

A Maros Fair Play alakulatában a
következő – egykori labdarúgókból
lett – sípmesterek léptek pályára:
Aurelian Păcurar, George Cotîrlan,
Claudiu Rîtea, Cosmin Bojan (csapatkapitány), Romulus Miclea, Cătălin Boroş, Ovidiu Bordaş, Kusztos
László, Mózes Barna, Mărgărit
Amza, Fodor János, Iszlai István,
Florin Andrei, Mihai Marica, Florin
Ioja. A csapatvezetők Cseh Gábor
és Flanja Călin voltak.
Cseh Gábor a torna végén megköszönte a meghívást, méltányolta
a kitűnő szervezést, ugyanakkor
gratulált a csapatoknak, hangsúlyozva: nagyon örül a marosvásárhelyi alakulat győzelmének, a
legnagyobb nyereségnek mégis a
határokon átívelő, nemzetek közötti
barátságot tekinti.

Ranglista

1. Maros Fair Play (Románia)
2. Muraszombat (Szlovénia)
3. Zala megyei játékvezetők
(Magyarország)
4. Csáktornya (Horvátország)
5. Varasd (Horvátország)
6. Lendva (Szlovénia)

A Sepsi OSK győzelemmel zárta az évet

Győzelemmel zárta az évet a Sepsi
OSK a labdarúgó 1. ligában, miután a
22. fordulóban hátrányból fordítva megverte a Chindia Târgoviştét.
Az eseménytelen első húsz perc után
a Chindia egy lesgyanús góllal szerzett
vezetést, Ivancic közelről, a kapunak
háttal állva húzta estében a hálóba az
eléje fejelt labdát. Öt perc múlva Carnat
buktatása nyomán büntetőhöz jutott a
Sepsi, amelyből Vaşvari kiegyenlített.
A csapkodó, kaotikus foci szünet
után is folytatódott, a hazai helyzetek
ismét az utolsó húsz percre maradtak,
írta beszámolójában az NSO. Fülöp szabadrúgásból a felső lécre lőtt, de később
remek keresztlabdával helyzetbe hozta
Ştefant, aki az ötös sarkáról a hosszú sarokba emelt. A gól után a târgoviştei Yaméogo egy perc alatt két sárga lapot is
begyűjtött, az emberelőnyben pedig
Flores fejes gólja biztossá tette a Sepsi
zsinórban harmadik győzelmét.
A 22. fordulóból még nem közölt
eredmények: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK – Chindia Târgovişte 3-1, Bukaresti FCSB – CSU Craiova 2-0.
Sportcélú támogatások
A Magyar Közlöny december 27ei számában több, a sporttal összefüggő kormányrendelet jelent meg.
A határon túli labdarúgás céljaira a
Bethlen Gábor Alap révén juttatnak
támogatást: a Sepsi OSK-nak 2,1
milliárd, az eszéki futballakadémiának 1 milliárd, az FC Lendavának
1,3 milliárd, a KFC Komarnónak
2,26 milliárd, a dunaszerdahelyi
akadémiának 600 millió, a topolyai
klubnak 2,51 milliárd, az FK Csíkszeredának 2,785 milliárd, míg a
Várdai SE-nek 1,185 milliárd forint
értékben, jellemzően az egyes szervezetek „működésének és fejlesztésének támogatására”.

Klubvilágbajnokság: Nyolc kínai városban rendezik a 2021-es tornát
A házigazda Kínai Labdarúgó-szövetség (CFA) megnevezte azt
a nyolc várost, ahol a 2021-es klubvilágbajnokság mérkőzéseit rendezik. A CFA szombati közleménye szerint Sanghaj, Tiencsin, Kuangcsou, Vuhan, Senjang, Csinan, Hangcsou és Talien ad otthont a
tornának, amelyet 2021 júniusában és júliusában első alkalommal
rendeznek 24 csapat részvételével.
Az idei klubvilágbajnokság döntőjét egy héttel ezelőtt Katarban
a Liverpool nyerte. A tornát jövőre rendezik meg utoljára az eddigi
hétcsapatos formátumban, ugyancsak a közel-keleti országban.
1. CFR
2. Astra
3. FCSB
4. Craiova
5. Medgyes
6. Viitorul
7. Botoşani
8. Sepsi OSK
9. Dinamo
10. Nagyszeben
11. Jászvásár
12. Târgovişte
13. Clinceni
14. Voluntari

22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21

A bajnokság állása
13
5
4
13
4
5
12
3
6
11
4
7
10
6
6
10
5
7
8
9
5
6
10
6
8
4
10
5
8
9
5
7
10
5
6
11
4
8
10
1
5
15

48-16
33-21
33-24
31-22
29-25
41-26
30-28
25-21
32-37
21-36
22-30
25-42
27-42
13-40

44
43
39
37
36
35
33
28
28
23
22
21
20
8

Magyar edző is jelölt
a Stuttgart kispadjára

Lőw Zsolt lehet a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő VfB Stuttgart vezetőedzője.
A lehetőségről a Stuttgarter Zeitung keddi számában írtak, azzal a kiegészítéssel, hogy a klubvezetők egyelőre nem vették fel a kapcsolatot
a 40 éves magyar szakemberrel.
Lőw jelenleg a francia bajnok Paris Saint-Germain csapatánál dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként, és a vezetőedzőhöz hasonlóan 2021
nyaráig érvényes a szerződése.
Bár a VfB Stuttgart a harmadik, osztályozót érő helyen áll a Bundesliga 2-ben, a klubvezetők az utóbbi hetek visszafogott eredményeit látva
hétfőn megköszönték a nyáron szerződtetett Tim Walter edző munkáját.
Thomas Hitzlsperger kiemelte: veszélyben érezték céljaik elérését, ezért
a váltás mellett döntöttek.
A Kicker úgy tudja, hogy Sandro Schwarz és Markus Anfang neve is
felmerült a lehetséges utódok között. A Stuttgarter Zeitung információi
szerint azonban egyiküksem
kel
számolnak az
ötszörös – legutóbb 2007ben
aranyérmes – német
bajnoknál,
amely az előző
idény végén az
osztályozón
bukta el élvonalbeli tagságát az Union
Berlinnel
szemben.
Thomas Tuchel és Lőw Zsolt. Fotó: Reuters
Távozott Herczeg András
Lemondott posztjáról a Debrecen labdarúgócsapatának eddigi vezetőedzője. Herczeg András 2017 nyara óta irányította a DVSC-t,
amely a legutóbbi idényben harmadik helyen végzett, míg a Magyar
Kupában az elődöntőig jutott, így a hajdúságiak az Európa-liga selejtezőjében szerepelhettek. Herczeget pedig májusban a férfi NB I legjobb edzőjének választotta a magyar szövetség (MLSZ). Ebben a
szezonban 15 mérkőzése alatt 19 pontot gyűjtött, így a 8. helyen áll a
csapat az élvonalban.
„Az őszi szezonunk során szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy
talán más megoldásokra is szükség van, mint az enyémek, ahhoz, hogy
ismét sikeresen szerepeljen a DVSC. Egy csapat eredményességét sok
tényező határozza meg. Az utóbbi időszakban ezek közül nem mindegyik segítette a munkámat, én magam pedig nem szeretnék a kibontakozás akadálya lenni” – fűzte hozzá a 63 éves szakvezető.
Hozzátette: tervei szerint a klub akadémiáján folytatja nevelő tevékenységét.

Összeállt a régi More
Bestiarum az Aba Sárvíz FC
elleni mérkőzésre

Czimbalmos Ferenc Attila
Nemrégiben Marosvásárhelyen
járt a magyarországi, Fejér megyei
Aba Sárvíz FC együttesének tehetséges játékosokból álló U16-os
csapata. A fiatalokat néhány szülő
is elkísérte, a küldöttséget Budai
Zoltán egykori marosvásárhelyi
labdarúgó-szervező és Penczu Attila testnevelő tanár vezette. A megyeszékhelyen két barátságos
mérkőzést játszottak: előbb a Sziget utcai műfüves pályán, a Szász
Albert Sportlíceum Claudiu Şomfălean által edzett országos ezüstérmes U17-es együttese ellen,
majd a víkendtelepi bajnokságban
évekig jól szerepelt More Bestiarum kispályás csapatával. A két találkozón nem az eredmény, hanem
a tapasztalatszerzés volt a fontos a
fiatal abai futballisták számára.
A víkendtelepi nagy műfüves
pályán a More Bestiarum alakulatában pályára lépett Sárosi József,
Baróti Zsolt, György István (Figaro), Oszteán Zoltán, Henter Ló-

ránd, Moldován János, Sikó Zoltán
és Ács Brúnó, és a találkozót végigszurkolták az együttes egykori
tagjai – Csiszér Ferenc, Minor
Csaba, Kohn Miklós és Simon István – is.
Az Aba Sárviz FC színeiben a
pályán bizonyított Rácz Kristóf,
Roboz Viktor, Koloh Gergő, Koloh
Roland, Koloh István, Kovács Ferenc Olivér, Piszkes Gábor, Galambos Bencze, Szabó Flórián,
Sauerwald István, Sauerwald Flórián, Fekete János és Penczu Attila.
Mint ismeretes, az oláhdellői illetőségű 66 éves Budai Zoltán egykoron futballkapusként, majd
szabadfogású birkózóként is tevékenykedett, aztán a szakiskola elvégzése után a Bőrgyár és a
Dermagant csapatánál szertáros
volt. 1990-2015 között a marosvásárhelyi víkendtelepi kispályás bajnokságok szervezésében vállalt
szerepet, közben 11 évig vezette a
More Bestiarum kispályás együttesét. Néhány éve a Fejér megyei településen telepedett le családostól.

A 70-es évekbeli ASA hetvenesei
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Fotó: Pro Sport

Ma (hétfőn) 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
műsorában Szucher Ervin az 1970-es évekbeli ASA két egykori kiválóságával beszélget: az idén 70. születésnapját ünneplő Fazakas Árpáddal és Szöllősi Lászlóval.
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Puskás Ferenc emléke előtt tisztelegtek
Monte-Carlóban

Világ Sportlegendái Díjjal ismerték el posztumusz Puskás Ferenc
labdarúgót Monte-Carlóban. A Puskás-ügyek hivatalos nagykövete,
Szöllősi György szerint a „sportcsillagok Oscar-gálájának” is nevezett ceremónián azok a sportolók
kapják meg a Világ Sportlegendái
Díjat (World Sports Legends
Award), akik kiemelkedő karrierjük
mellett vagy pályafutásuk befejezése után is sokat tettek a közösségért, és életművük példaértékű az új
generációknak is. Az elismerést
több kategóriában osztották ki.
A Puskás Ferencnek posztumusz
odaítélt kitüntetést a 2006-ban elhunyt háromszoros BEK-győztes
labdarúgó dédunokája, Ane de Juan
Damborena és Schmitt Pál, a nemzet sportolója, kétszeres olimpiai
bajnok párbajtőrvívó, korábbi köztársasági elnök vette át.
A nagyszabású eseményen részt
vett a Puskás Akadémia képviseletében Mészáros Lőrinc elnök, Jakab
János, a felügyelőbizottság elnöke
és Tóth Balázs akadémiaigazgató,
továbbá Berzi Sándor, a Magyar

A 2006-ban elhunyt háromszoros BEK-győztes labdarúgó dédunokája, Ane de Juan Damborena
a Világ Sportlegendái Díj átadása alkalmából berendezett minitárlaton. Fotó: puskas.com

Labdarúgó-szövetség
alelnöke.
Puskás Ferenc egykori klubja, a
Real Madrid képviseletében a legendás 10-es egykori csapattársa,
Amancio Amaro Varela érkezett
Monte-Carlóba. Jelen volt az ünnepségen Károlyi György, Magyarország párizsi nagykövete is.

A felcsúti Puskás Intézet minitárlatot épített fel a Fairmont MonteCarlo hotel egyik szárnyában, az
ünnepségnek helyet adó Salle d’Or
előtt. A kiállítás több értékes relikviával mutatta be Puskás Ferenc
kispesti és madridi életútját, válogatottbeli szereplését.

9

Magyar állampolgár lett Stopira

Letette az állampolgársági esküt
a MOL Fehérvár FC zöld-foki-szigeteki labdarúgója, Ianique dos
Santos Tavares, azaz Stopira. A játékos Cser-Palkovics András polgármester előtt mondta el
magyarul az eskü szövegét.
Az ünnepélyes pillanatokat követően kiemelte: hét és fél éve érkezett Magyarországra és nagyon
jól érzi magát az országban. Mint
mondta, Székesfehérvárt a második otthonának tekinti, s nagy boldogság számára, hogy mostantól
magyar állampolgárként dolgozhat
a fehérvári futballsikerekért.
Stopira a legjobb magyarországi
futballélményei közé sorolta az
első bajnoki cím megszerzését, valamint az előző szezonból az Európa-liga csoportkörös szereplést
és a Magyar Kupa-elsőséget. Jelezte, hogy hosszabb távra tervez
Magyarországon, akár a karrierje
végéig szívesen maradna a Fehérvár keretének tagja, ahol jelenleg ő
a harmadik legrégebbi tag, csak
Vinícius Paulo és Kovács István
érkezett nála korábban az együtteshez.

A balhátvéd hangsúlyozta, hogy
ebben a szezonban szeretné megnyerni mind a bajnokságot, mind a
Magyar Kupát, ami klubtörténeti
tett lenne, hiszen korábban a Fehérvárnak ez nem sikerült egy szezonon belül.
Cser-Palkovics András rámutatott, hogy sok olyan határon túli és
külföldi sportoló van, aki hosszú
éveket tölt el Fehérváron, ahol
aztán otthonra is talál. Közéjük tartozik Stopira is, aki sokat tett a magyar és a fehérvári labdarúgásért –
tette hozzá.
A 31 éves Stopira 2012 júliusa
óta futballozik Székesfehérváron,
kétszeres magyar bajnok, egyszeres kupagyőztes. A Fehérvárban
összesen 224-szer lépett pályára,
ezeken a mérkőzéseken 18 gólt
szerzett, az NB I-ben 166 mérkőzésen 14 gólja van. Harmincegyszeres
zöld-foki-szigeteki
válogatott, egy találata van címeres mezben.
Stopira a harmadik külföldi fehérvári játékos Loic Nego és a Vinícius Paulo után, aki magyar
állampolgár lett.

A 2019-es díjazottak
Életművéért:
* Nasszer al-Attijah (katari): autóversenyző, 3x Dakar-győztes, olimpiai bronzérmes sportlövő
* Mario Andretti (amerikai): F1-es világbajnok, Indy- és NASCAR-győztes
* Loris Capirossi (olasz): 3x gyorsaságimotoros-világbajnok
* Ana Gabriela Guevara Espinoza (mexikói): világbajnok, olimpiai ezüstérmes 400 méteres futó
Jótékonysági tevékenységéért:
* Connie Henry (brit): egykori hármasugró, a Track Academy vezetője. A jótékonysági szervezet a sport
révén segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat.
Posztumusz:
* Puskás Ferenc (magyar): olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes, 3x BEK-győztes labdarúgó

Csaknem 9 millió dollárt fizettek
Coubertin báró olimpiai kiáltványáért

Sportrelikviáért még sosem fizettek annyit, mint Pierre de Coubertin
báró 1892-es beszédének kéziratáért, amely 8,8 millió dollárért kelt el
egy New York-i árverésen.
Az ókori olimpiai játékok modern kori feltámasztásának érdekében írt 14 oldalas felhívást a
Sotheby’s aukciósház bocsátotta
áruba, s a cég előzetesen arra számított, hogy a vételi ár eléri majd az
egymillió dollárt.
Az árverés aztán messze túlszárnyalta az előzetes reményeket:
három vevő vívott nagy harcot a dokumentumért, végül 8,8 millió dollárnál ütötték le a licitet. A vevő

kilétét nem hozták nyilvánosságra.
Az eddigi legértékesebb sportrelikvia a baseballozó Babe Ruth
egyik meze volt, amely hat hónapja
5,6 millió dollárért kelt el.
Coubertin báró a beszédet a Sorbonne Egyetemen, a Francia Atléti-

kai Szövetség ötéves születésnapi
rendezvényén mondta el. Két évvel
azt követően megalapította a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, majd
1896-ban Athénban megrendezték
az első modern kori olimpiai játékokat.

Emlékplakettet adott át Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter
Zsóri Dánielnek, aki a békéscsabai
utánpótlásban nevelkedett, és szeptember 23-án átvehette a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA)

által adományozott, az év legszebb
góljának járó Puskás-díjat.
Zsóri február 16-án, a Debreceni
VSC színeiben a későbbi bajnok
Ferencváros elleni hazai NB I-es találkozón a 81. percben csereként

állt be élete első felnőtt élvonalbeli
mérkőzésére, majd a 93. percben 15
méterről ballal a kapu jobb alsó sarkába ollózott 1-1-es állásnál, győzelemhez segítve ezzel csapatát.
Az emlékplakett arra utalt, hogy
Zsóri Dániel „...mindig emlékezzen
rá: Békéscsabáról indult a karrierje
a világhír felé”.
A most 18 éves labdarúgó 11 éves
korában érkezett a partiumi Simonyifalváról Békéscsabára, négy évet
a Békéscsaba Utánpótlás Futball
Clubnál (UFC) töltött, majd a Békéscsaba Labdarúgó-akadémián játszott, mielőtt a Debrecenhez, majd
a MOL Fehérvár FC-hez igatolt.
Zsóri – aki december 22-én megkapta szülőfaluja díszpolgári címét
is – kiemelte: köszönettel tartozik a
békéscsabai utánpótlás-nevelésben
dolgozó szakembereknek. Mint
mondta, célja mindenekelőtt, hogy
alapemberként játsszon a MOL Fehérvárnál, de megcélozta a külföldi
lehetőségeket, valamint a magyar
válogatottban történő bemutatkozást is.

Szapporó megrendezné a 2030-as téli olimpiát
Szapporó városa hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére. A Japán Olimpiai Bizottság múlt pénteken fejezte be a rendezvény házigazdai szerepköréért
érdeklődő önkormányzatok kérelmeinek elfogadását, és Szapporó volt
az egyetlen jelölt. Szapporó korábban a 2026-os játékok rendezését is
tervezte, később azonban visszalépett, hogy a négy évvel később esedékes viadalra koncentráljon. Amennyiben nyer, akkor Szapporó 1972
után második alkalommal lehet házigazdája a téli olimpiának.

Zsóri Dániel újabb kitüntetése

Az emlékezetes mozdulat, amelyért a Puskás-díjat is megkapta a Partiumból származó fiatal
labdarúgó. Fotó: Ripost

Michelisz Norbert
az Autosport TOP50-es listáján

Fotó: Rangadó

Underdog – talán ezzel a szóval fejezi ki leginkább a motorsport, ha
valakivel nem nagyon számolnak a mezőnyben. Az Autosport a 2019es TOP50-es versenyzői listája egyik bejegyzésének végén külön kiemeli, egyik választottjuk bekerülése jelzi, hogy olykor megbújnak a
magasabb kategóriákban is olyan kiválóságok, akikkel valamiért nem
számoltak.
Nos, Michelisz Norbival eleddig talán nem sokan számoltak, hívta
fel a figyelmet a témának szentelt összeállításában az M4 Sport. Hozzátették: annak ellenére így tettek, hogy a magyar pilóta járt már a tűz
közelében, de bármikor is mozdult rá a nagy sikerre, valami vagy valaki
jól helybenhagyta. Inkább a jó fiúként, a szeretett magyar versenyzőként
tekintettek rá, akit, ha kellett, kollektíven pakoltak odébb a nagyok.
Aztán néhány nagy talán jóllakott, a többiek pedig már kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a jó fiú ne törje meg az átkot, amit „csak” tehetséggel és szorgalommal a legritkább esetben lehet megtenni.
Az bizonyos, hogy nagyon jól jött Norbinak, hogy csapattársa, Gabriele Tarquini „teli hassal” állt rajthoz idén, és emlékezett, hogy amikor
tavaly szüksége volt rá, számíthatott a magyarra. Jól jöttek a sepangi 3.
futam harmadánál történt események is, amelyek során Esteban Guerrieri autója fűnyíróvá változott, miután összeért Mikel Azconával.
Itt dőlt el végleg a bajnokság sorsa. Végre megtört az átok, pedig
ismét micheliszi magasságokat verdesett már a pechmeter, hiszen az
sem volt biztos, hogy Norbi elindul a 3. futamon. De megtette, és bár
nem ment túl jól az autója, végül az élet ezúttal megkegyelmezett, meghajolt a tehetsége, a munkabírása, a karizmája előtt, és megtisztította a
bajnoki cím felé vezető utat.
Ez az év és ez a trófea talán kitisztította az Autosport „listavezetőinek” szemét is, és végre tisztán, csak a tehetséget látták.
És rögtön úgy ítélték, hogy Michelisz Norbi idén jobb volt többek
között az F1-es Pierre Gaslynál, és néhány sorozat, mint például a
Forma-3-as bajnokánál is. De, ami szintén fontos, a szerencsés végjáték
ellenére jobbnak látták Esteban Guerrierinél is.
Michelisz Norbi tehát feliratkozott a nagyok közé. F1-esek és más
sorozatok bajnokai veszik körül a magyar srácot.
Szalayék nem indulnak a Dakar-ralin
Nem indul a januári Dakar-ralin az Opel Dakar Team párosa, Szalay
Balázs és Bunkoczi László. Az istálló közleménye szerint legutóbb
2010-ben és 2011-ben fordult elő, hogy nem állt rajthoz magyar versenyző a Dakaron, azt megelőzően pedig 2001-ben.
„Nincs ezen mit szépíteni: nem állt össze a pénzügyi háttér, a közelgő válságot jelző szelek már fújnak, kevesebb pénz van sporttámogatásra, sajnos, emiatt veszítettünk is két támogatót, úgyhogy nem
tudunk rajthoz állni az év legdrágább versenyén, a Dakaron” – nyilatkozta Szalay Balázs, aki már tizennégyszer indult a viadalon. Hozzátette: a jövőben azért is fognak dolgozni, hogy 2021-ben ismét ott
lehessenek a Dakar rajtjánál.
A 2020-as versenyt új helyszínen, Szaúd-Arábiában rendezik január
5. és 17. között.
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A „kis költő” tehetsége

Kis karácsony, nagy karácsony...

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Időről időre bebizonyosodik,
hogy minden befektetés előbb vagy
utóbb megtérül. Egyes befektetések
számszerűsíthetők vagy „kézzelfoghatóbbak”, mások pedig szívvel
érzékelhetőek: így van ez Zsidó
Emese Tímea V. osztályos (Tudor
Vladimirescu Általános Iskola) tanuló esetében is.
Tímea már egészen pici korában
megismerkedett a mondókákkal,
mesékkel, versekkel. Különösen
kedvelte Bartos Erika verseit, amelyeket édesanyja olvasott neki. Utazások,
séták,
kirándulások
alkalmával nélkülözhetetlen kellékek voltak a verseskötetek. Tímea
12 éves korára már egy kötetre való
verset írt, amelyeket szeretettel és
érdeklődve hallgat a családja, barátai, tanárai és ismerősei.
Még csak 12 éves, de már kis
költőként emlegetik.
Nemrég a nagyközönségnek is

bemutatta néhány versét: a
Marosvásárhelyi Rádió Jó
reggelt, Erdély! című műsora
hallgatóinak szavalta el Üdvözlő, Tékanap című verseit.
A Marosvásárhelyen megrendezett I. gyermekkonferencián is bátran szavalta
Őszi erdő című saját költeményét.
A versíráson kívül rengeteg egyéb tevékenységben is
aktívan részt vesz: papírcsíktechnikával ékszereket készít
barátnőivel (quilling ékszerek), iskolán kívüli matematika szakkörre jár, táncol,
szívesen kirándul, fényképez
és olvas.
Az iskolában kitűnő tanuló, kötelességeit komolyan veszi. Álma, hogy verseskötete jelenjen
Tevékenységeiben nagyon sok se- meg.
Kívánunk Tímeának kitartást!
gítséget kap tanáraitól, osztályGrümain Aida
főnökétől, barátaitól és szüleitől.

Ebben a tanévben kezdő csoportként indult a Romulus Guga Általános Iskola Fénymondók csapata
a SzékelyKapuk–ZöldKapuk nemzetközi ökocivilizációs programban. A Kárpát-medencei ifjúság
számára meghirdetett, hagyományés értékmegőrző, közösségteremtő
kezdeményezés arra ösztönzi a fiatalokat, hogy megfogalmazzák üzenetüket, és ezt az üzenetet kreatívan
előadva minél több közösséghez eljuttassák. A teljes program célja a
diákok aktív részvételre ösztönzése,
a hagyományok felélesztése és a
környezetvédelem fontosságának
hangsúlyozása.

A program első mozzanata a betlehemezés. A Fénymondók a hetedikes tinikre valló kettős érzéssel
indultak a próbák kihívásának.
Vidám, huncut, de fárasztó és sokszor saját határaikat feszegető gyakorlások, szerepek és üzenetek
kerültek előtérbe, mely korunk fiatalját a betlehemezés kapcsán oda
szólítja, ahol az ég és föld találkozott: a betlehemi jászolhoz. Egyre
jobban mélyült az üzenetünk, és
vált sajátunkká: aki beengedi Betlehemet az otthonába, annak szíve
megtelik az ég adományaival, és
szívéből válaszként felzeng a hála
éneke.

Fénymondók betleheme

Alpha

Azt már rég kikötötte a kisfiam,
hogy farkaskutyát akar, ha végre
házba költözünk. Szinte hajszálpontosan ezelőtt tizenhárom évvel
kilenc kiskutya közül választhatta
ki magának egy szép október végi
délutánon. Már a nevét is tudta,
Alphának keresztelte. Megegyeztünk a gazdival, a beköltözés után
visszük el a kutyát, addig még ott
marad az anyjával. Mintha megérezte volna a kutyus, hogy sorsa
hozzánk fűződik ezután, kiült a paniti udvaron lévő dombra, és szemével végig kísért minket, míg az
autóhoz mentünk. Az évek során
aztán sokszor megtette ezt, valahányszor egyedül hagytuk az udvaron.
Egy nap telefonált a tulaj, sietni
kell! Épp idejében, mert kezdett kicsúszni a szopornyica elleni oltási
időszakból. Egyenesen az állatorvoshoz vittük, hányt is nagy izgalmában az első autóútján, de
megúszta szerencsésen. Hisz ő már
akkor harcos kiskutya volt. Négyesben, együtt a család átvészelt minden nehézséget az évek során.
Az első éjszakákat kint töltötte az
udvaron. Nagyon fagyosak voltak
az akkori november végi éjszakák.
Megsajnáltuk a kicsit, bevittük a
házba. Ezzel egyszerre eldőlt: farkaskutyából házi kutya lesz. Ki-be
járt a házba, akkor és amikor kedve
tartotta. Mellső lábaival felnyúlt, lenyomta a kilincset, kinyitotta az
ajtót. Ilyen téren nem fegyelmeztük,
számunkra is természetessé vált,
hisz ő is a családunk tagja volt. Övé
volt az udvar minden szeglete és a
ház minden sarka. Nem élt vissza

soha vele. Csak nagy ritkán tett kárt
a kertben az ültetvényeim vagy a virágaim közt. Okos volt, tudta, meddig szabad elmenni. Kiválasztotta
magának az illemhelyét az udvaron,
aztán következetesen mindig azt a
helyet használta. Bent a házban
pedig kipróbált majd’ minden sarkot, míg végül megállapodott egynél, mi pedig oda rendeztük be az
állandó fekvőhelyét.
Mint a kisgyereket, iskolába vitte
a kisfiam, hogy megtanuljon viselkedni. Nem volt rá panasz, figyelmes és gyors észjárású volt, hamar
tanult. A családi ierarchiában mindenkinek megvolt a helye, ezt mindenki elfogadta, és nem is akartunk
rajta változtatni. A fiam volt a falkavezér, mi pedig a játszótársai voltunk Alphának.
Kedvére szaladgálhatott az udvaron, közben védte a területét az idegen behatolók elől. Szép mély,
öblös hangjával mindenkit rendre
utasított, de senkit sem bántott. Elemében érezte magát a közeli erdőkben való sétákon, Köszvényesen a
Nyárádban való fürdésekkor, vagy
a határban futkározva. Bármerre
mentünk vele, mindenki megcsodálta, dicsérte szépségét. Még most,
13 év elteltével sem mutatta a korát,
csak pár szürke bajuszszál árulkodott róla.
Reggelente türelmesen ült, megvárta a férjemet az ajtó előtt, hogy
elinduljanak a nagy sétákra a Kövesdombon. Ismerte az autónk zúgását, de a szomszédokéit is
külön-külön. Távolról felismerte
lépteinket az utcában, és ennek hangot is adott. Huzamosabb időre so-

Zene, tánc és gyökereinkhez visszanyúló égi üzenet a Fénymondók
idéni szolgálata, mellyel óvodákat,
alsó tagozatos diákokat, gyülekezeti
idősek klubját, öregotthonokat, hátránnyal élő diákokat és gyülekezeteket ajándékoztak meg:
„Figyeljetek most mindnyájan;
örömhír száll zengőn, bátran.
Mosolyog az Isten rátok,
Ő küldött el tihozzátok.
Betlehembe királyokat
és Titeket hív a szózat!
Jertek, áldjuk Megváltónkat!”
Hálásak vagyunk, hogy méltók
voltunk erre.
Zalányi Erzsébet

hasem hagytuk otthon egyedül. Ezt
ő is tudta, mégis mindig szomorú
volt, ha nélküle mentünk el valahová. Várta hazatértünk, mindig a
kapuban várt. Boldogsága leírhatatlan volt, ha pár nap után újra viszontláttuk egymást. Mellette
tapasztaltuk meg, mit jelent a cserébe semmit sem váró odaadás, a
feltétel nélküli szeretet. Úgy tudott
magához ölelni, szorítani, mintha
emberi lény lett volna. Leste a kívánságainkat, ugrott, hogy kedvünkben járjon.
Aztán eljött az idő, hogy anyává
váljon. Mesterséges megtermékenyítés után, császármetszéssel hozta
világra hat kicsi kölykét. Fiammal
együtt segédkeztünk az orvosnál a
szüléskor, dörzsölgettük, élesztgettük a kicsiket. Egyiket sem veszítettük el. Gyönyörű kis fekete
„egerek” voltak. Izgultunk, vajon
elfogadja-e a kicsiket, magához en-

Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves Télapó!
És az öreg, hófehér szakállú december 21-én meg is érkezett a
Forradalom utca 8. szám alá, ahol
szép számban összegyűlt gyermeksereg, szülők, nagyszülők és érdeklődők várták.
Az előző évekhez hasonlóan a
marosvásárhelyi RMDSZ II-es
körzete az idén 94, élelmiszert és
édességet tartalmazó csomagot
osztott ki, ebből 26-ot gyermekek
kaptak. A felnőtteknek házhoz
szállították a csomagokat.
A Télapó, Kozsik József színművész, jókedvvel, tréfálkozva
osztogatta az ajándékokat a feldíszített fenyőfa mellett. Az óvodások és kisiskolások hálából, no
meg szereplésvágyból szebbnél
szebb verseket szavaltak, és a felnőttekkel együtt karácsonyi dalokat énekeltek, a Mennyből az
angyalt, a Kis karácsony, nagy karácsonyt, a Pásztorok, pásztorok
kezdetűt. Öröm volt látni, hogy
mennyire örültek, mosolygó arccal,
irulva-pirulva bámulták Télapó
hosszúra nőtt szakállát. A Télapó
azt kérte, hogy legyenek jók, szó-

gedi-e szopni, hisz nem természetes
úton szülte őket. Nagy volt az örömünk, amikor nyakszirtjüknél
fogva futkározott velük, utasította
őket rendre a hallban. Etette, féltette, megvédte, szerette, nevelte
őket. Virrasztott mellettük, éjszakánként szaladt, hogy ajtót nyissak,
ha valamelyikük kikérezett. Mondtuk is azokban az időkben, bizony
sok emberanya leckét vehetne tőle
anyai gondoskodásból, odaadásból.
Megszenvedte méhe kivételét,
úgyannyira, hogy még most a tavasszal is tüzelt. Kifogta a „százból
egy esetet”, ahogy
az orvos
mondta. Pedig csak jobban oda kellett volna figyelni az operáció közben, szerintem. Oda, és nem más
dolgokra fókuszálni a nővérrel
egyetemben. Annyira beteg volt
utána, hogy már-már azt hittük, elveszítjük. Akárcsak a mostani ope-

fogadóak. Kórusban jött a válasz,
hogy jók lesznek.
A rendezvény szervezéséért illesse dicséret Magyari Károlyt, a
II-es körzet elnökét, a választmány
tagjait, akik évről évre szeretettel
tesznek arról, hogy a karácsonyi
ünnepet kellemessé tegyék. Köszönet dr. Vass Levente képviselőnek,
aki rendszeresen részt vesz az ünnepségen, és aki a teremről gonMinden
évben
doskodott.
meglepetéssel szolgál, az idén
könyvjelzőket ajándékozott. Az
ünnepség résztvevőit finom kaláccsal és hűsítővel kínálták a mosolygó hölgyek.
„Ha elmúlik karácsony,/ a szeretet lángja halványabban ég,/ de
ha vigyázunk rá, nem alszik ki
még…/ Három napig jók vagyunk,
sőt emberségesek,/ Istenem, hadd
legyen egész évben ilyen a világ!”
A II. körzet választmánya boldog, békés új esztendőt kíván tagságának és családjuknak!
A Népújság minden olvasójának
és a szerkesztőség minden tagjának
egészséget, bort, búzát és békességet, sikereket és minél több olvasót
kívánunk!
Varró Domokos

ráláskor. Műtőterem híján ki-be jöttek idegen emberek a szűk helyiségbe, bámulták Alphát, pénzt
fogdostak, adták-vették az állateleséget, beszéltek mindenről, csak a
szemük előtti esetről nem. Vagy ez
a normális? Még össze sem varrták
Alphát, máris letettek melléje egy
macskát, a földre meg egy beteg
kiskutyát. Azt hittem, felrobbanok
dühömben.
Egy hétig bírta az operáció után.
Talán, ha kivizsgálásra küldte volna
először az orvos, és nem rögtön a
melldaganat kivágására ugrik, még
ma is itt volna közöttünk, ha sántítva is kicsit, hisz semmijét sem
fájtatta. Az utólagos vizsgálat már
semmin sem segített. De megkíméltük volna szegény állatot a sok
szenvedéstől.
A halála előtti estén, végső erejét
összegyűjtve, mellső lábaira támaszkodva kivonszolta magát a bejárati ajtóhoz. Ott mancsait a
küszöbre fektette, végső búcsút
vett az óljától, az udvartól, az élettől. Megszakadt a szívünk, ahogy
mellette álltunk!
Másnap a rendelő lépcsőin vittük
fel vissza nem térő útjára. Egy szomorú fekete szempár nézett rám. És
én nem tudtam mit tenni…
Elment, nagy az űr. Nézem a házban az ágya üres helyét, hallgatom
az udvaron a nagy csöndet... Könynyeim csendesen peregnek. A fiúk
nem mutatják, keményebben viselik. De mindhárman néma bólintással kimondjuk: soha senki és semmi
nem fogja Alphát, a gyönyörűséges
kiskutyánkat pótolni. Köszönjük
neked, Alpha, hogy 13 éven át életünk része voltál!
Fogarasiné Bereczki Irma
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Idén sem újult meg a jobbágytelki kultúrotthon

Nem vállalják az építést

Néptánctáborok, kulturális
együttesek, anyaországi táncosok váltják egymást évente
többször is Jobbágytelkén,
ahol azonban az önkormányzat minden erőfeszítése ellenére sem sikerült mindeddig
méltó hajlékot készíteni a
közművelődésnek. A lakosság
már nem tudja, hihet-e az
ígéreteknek, lesz-e még valaha olyan középülete a község
legnagyobb
és
legismertebb településének,
amely méltó lenne néhai Balla
Antal örökségéhez.

Gligor Róbert László

A tavaly úgy gondolták, hogy
idén felújítják a tönkrement épületet. Ám egy év elteltével sem tudtak
hozzálátni, és mire az építkező
végre mégis kivonult volna a terepre, meggondolta magát. Kelepcéből kelepcébe, cseberből vederbe

– véget nem ér a kiútkeresés, az
annyira óhajtott épületfelújításra tovább kell várni. Székelyhodos község polgármesterével, Barabási
Ottóval vettük számba, hogy hol is
állnak vele.
A jobbágytelki kultúrotthon kérdése rég foglalkoztatja a falu lakóit,
de az önkormányzatot is. Állandóan
keresték a lehetőségeket, forrásokat, hogy a leromlott épületet felújíthassák. Amikor meghallották,
hogy pályázni lehet új kultúrotthon
építésére, úgy döntöttek, hogy megteszik a lépéseket. Előtte már megvásároltak vele szemben egy telket
erre a célra, és elkészíttették a tervet. Amikor megtudták, hogy a
helyi fejlesztések országos programján pályázni lehet beruházásokra, a helyi tanáccsal a
jobbágytelki kultúrotthon építését
látták legfontosabbnak. A tervet be
is nyújtották a fejlesztési minisztériumhoz, de tudomásukra jutott,

hogy az állam csak ott fog prototípus-kultúrotthont építeni, ahol legalább 60 ár területtel rendelkezik az
önkormányzat. Mivel a jobbágytelki telek csak 14,5 ár, ez nem lett
volna elég. Hogy ne maradjanak pályázat nélkül, az iszlói iskola előtanulmányát nyújtották be a
pályázatra. Meg is nyerték a támogatást, de kérvényezték, hogy ehelyett vagy emellett a jobbágytelki
kultúrotthon felújítását fontosabbnak tartják, és inkább arra igényelnének támogatást, ám ezt nem
vették figyelembe a fővárosban –
idézte fel a kezdeti lépéseket a községvezető.

Túlléptek minden akadályon

Európai uniós pályázatra készítettek tervet, és mivel a pályázati
keret csak két kultúrotthon javítását
tette volna lehetővé, a jobbágytelki
és az iszlói épület mellett döntöttek,
ezek tanulmányát adták le. Nagy

pontszámot értek el, de így is az
utolsók voltak, akik támogatást
kaptak. Tavaly június 28-án alá is
írták a támogatási szerződést Gyulafehérváron, és abban reménykedtek, hogy idén már új kultúrotthonban nyithatják meg a tánctábort. A folyamat azonban
lassan haladt…
Az internetes közbeszerzési eljárásra egyetlen cég jelentkezett,
végül idén aláírták vele az
1.178.100 lej értékű szerződést a
terv elkészítésre és kivitelezésére,
mert úgy tűnt, hogy erős, sok munkással rendelkező cég. Az első lépéseket be is tartotta a vállalkozó, a
terveket időben bemutatta (amit ki
is fizettek neki), több céggel is leellenőriztették, és mindent rendben
találtak. Az elképzelés szerint a kultúrotthon épületének a hátsó és első
része maradna meg, a többit le kell
bontani, eltakarítani és az alapoktól
újjáépíteni.
Már az előtanulmány leadása
előtt összehívta az elöljáró a helyi
tanácsosokat és a kultúrotthon épületében működő üzlet bérlőjét.
Mivel európai pénzekről van szó, az
épületben öt évig a kultúrotthonon
kívül semmi sem működhet. Arra
kérték a bérlőt, hogy a falut ne
hagyja üzlet nélkül, ő meg is ígérte,
hogy mire munkára kerül a sor, más
megoldást talál.

Egyoldalúan félreállt

Politikus lettem 14 évesen

A tervek szerint szinte teljesen új épület szolgálná a közművelődést a faluban

Kátai Fanni

Lassan a hátunk mögött tudjuk a
2019-es évet is. Egy év leforgása
alatt rengeteg élményt gyűjtünk, tapasztalatokat szerzünk és beteljesítjük álmainkat. Az idei év
legemlékezetesebb élményét egy 8.
osztályos nyárádszeredai lány osztotta meg velem.
Kátai Zsanett októberben meglátogathatta a magyar parlamentet és
feledhetetlen élményben volt része.
Az Országház 9. alkalommal nyitotta meg kapuit az elszakított területen és az anyaországban élő
magyar gyerekek előtt. A gyerekek
világnapja alkalmából rendezett
esemény már hagyománnyá vált,
mintegy 350 gyerek vett részt rajta.
A gyerekek a Kárpát-medence minden tájáról érkeztek Budapestre,
ahol megcsodálhatták a parlament
épületét, benne a Szent Koronával,
kipróbálhatták, hogy milyen képviselőként a magyar patkóban ülni,
szavazni és döntést hozni. A meghívott képviselőknek többek közt a
nemzetpolitikára vonatkozó kérdéseket tehettek fel a gyerekek, melyekre választ is kaptak.
– Hányan voltatok Erdélyből és
arról a vidékről, ahonnan te mentél?
– Erdélyből 40-en vettünk részt,
öten mentünk a Nyárádmentéről:
Aszalós Dalma, Kátai Zsanett (én)
és Nagy Imre Nyárádszeredából,
Csíki Csanád Nyárádgálfalváról és
Tőkés Szabolcs Nyárádmagyarósról.
– Hogyan választották ki, hogy ki
vehet részt rajta?
– Azok mehettek a mi iskolánkból Budapestre, akik elemi (0-4)
osztályban részt vettek a Kurutty általános műveltségi vetélkedőn. Én
úgy tudom, hogy ez kritérium volt
az erdélyi gyerekek számára, mivel

a verseny főszervezője által kaptuk
a meghívást.
– Mi volt a kérdésed, melyet felolvastál a képviselőnek?
– A kérdésem a következő volt:
Milyen stratégiája van a magyar
kormánynak a jövőre nézve, hogy
az erdélyi települések megmaradjanak magyarnak, és ne néptelenedjenek el? A válasz kimerítő volt, meg
voltam elégedve vele, mivel látszott, hogy a képviselő felkészült
rá: felsorolt néhány lehetőséget külhoni magyarok támogatására pályázatok által, elmondta, hogy
támogatják a magyar bölcsődék,
óvodák és iskolák építését, fejlesztését, és segítenek a magyarlakta települések korszerűsítésében is.
– Hogyan zajlott a felkészülés,
adtak-e bármilyen instrukciót az országgyűlés kezdete előtt?
– Amikor megérkeztünk a parlamentbe, egy díszegyenruhás őr várt,
bemutatkozott, és elmondta, hogy ő
fog minket körbevezetni. Elmondta,
hogy nekünk, kérdezőknek mi lesz
a feladatunk. Az országgyűlés kezdete előtt minket, akik kérdést olvastak fel, összehívtak, és egy gyors
felkészítőt tartottak, hogy hogyan
kell megszólítani a kérdezettet, és
mit hogyan kell mondani.
– Mi volt a legjobb élmény a
négy nap alatt?
– Mindenképpen az, amikor felszólalhattam a parlamentben, 14
évesen politikussá válhattam egy
kis időre, beleláthattam a törvényhozásba. Maradandó élmény az is,
hogy együtt ebédelhettem Kövér
László házelnökkel és Edvi Péter
képviselővel, és természetesen az
is, hogy megismerhettem új embereket, gyerekeket, akikkel barátságot is kötöttünk. Összességében
nagyon jól éreztem magam, és örülök, hogy részese lehettem.

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Szolgáltatás –
Üzleti ajánlat

VILLANYSZERELÉSI
ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI
ÜGYNÖKÖT,
SOFŐRT, VILLANYSZERELŐT. Tel. 0734-123-877.
(21799-I)

A MAROS MEGYEI
POSTAHIVATAL alkalmaz
személyzetet
Nyárádkarácsonba.
Bővebb információ a
0265/224-300-as
telefonszámon vagy
a www.posta-romana.ro
weboldalon
a Cariere címszónál. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
MAGÁNSZEMÉLY vásárolna telket vagy telket romos házzal Marosvásárhely
területén.
Tel.
0743-878-114. (5842-I)

Az önkormányzat minden dokumentációt letett a megyei tanácshoz,
hogy közben megszerezze az építkezési engedélyt. Másfél hónapja
tárgyaltak a tervező és kivitelező
céggel a munkálat elkezdéséről,
akkor a cég azt ígérte, hogy amint
megkapják az engedélyt, munkához
látnak, elkezdik a bontást, és 8-10
hónap alatt meglesz az alap, a falak,
a tetőzet újjáépítése, a központi
fűtés, a villanyhálózat, az épület hőszigetelése. December elején azonban új tárgyalást kezdeményezett a
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kivitelező, és bejelentette, hogy felbontja a szerződést, mert ebből a
költségvetésből nem tudja mindezt
elvégezni, és már indulásból 150200 ezer lejes mínusza volna. Egyoldalúan csak úgy lehet szerződést
bontani, hogy a cég elveszíti a már
befizetett garanciapénzt, ami ebben
az esetben 7-8 ezer lej, de ezt is vállalta.
Reálisan gondolkodva, a cégnek
igaza van, mivel két év alatt drágult
az építőanyag, és egy kormányhatározattal 2019 januárjától növekedtek a bérek is az építkezésben. Már
eleve alacsony volt a terv költségvetése, ezért is jelentkezett csupán
egy cég a közbeszerzésre, pedig régebben egy ilyen munkálatra 10-15
is vállalkozott volna – ismerte el a
községvezető.

Hogyan tovább?

A községvezetés remélte, hogy
annyi évnyi próbálkozás után sikerül megoldania a jobbágytelkiek
legégetőbb gondját, de keserűen
kellett tapasztalnia, hogy önhibáján
kívül ezúttal sem járt szerencsével,
ezért szinte elölről kell kezdeni
mindent. Azaz csak a közbeszerzést. Egyetlen megoldásuk maradt
a szerződésbontás után: megkérték
a tervezőt, hogy rövid időn belül készítsen egy reális költségvetést a
mai árakkal és bérekkel, majd az
önkormányzatnak valahonnan elő
kell teremtenie ezt a különbözetet,
hogy megpótolja a projekt költségvetését. Ezt jóvá kell hagyja a helyi
tanács, majd Gyulafehérváron a fejlesztési ügynökség is, és azt követően egy új közbeszerzést kell
kiírni. Amíg ez lefolyik, megszerezhetik az építkezési engedélyt. Ha
megemelik az árakat, remélik, hogy
akad új vállalkozó, és szerződést
köthetnek, hogy hamarosan elkezdődhessen a munka. Viszont ez is
több hónapos folyamat lesz, de
nincs más megoldásuk.

Minden zord tél után jön egy
virágzó tavasz,
de az én szívemben szomorú,
gyászos, fájdalmas, hideg tél
marad.
Karácsony a szeretet ünnepe,
Jézus születése.
Boldog az a család, ahol együtt
ünnepelhetnek.
De akinek nincs senkije, nincs egy
igaz társa,
olyan, mint egy árva madár, az életet,
az utakat a temetőbe járja.
Kimegyek hozzád, ráülök a sírod tetejére, és a
könnyeimmel megmosom fejfádon a te nevedet, drága jó
kincsem.
Akik ismerték és szerették a drága jó férjemet, a
szentháromsági PÉTERFI GYULÁT, áldozzanak egy percet
szép emlékére.
Nagyon fájó, gyászos szívvel emlékezem drága jó férjemre
december 30-án, halálának 12. évfordulóján.
Emlékedet szívemben őrzöm egy életen át.
A te kicsi feleséged, Rózsikád.
Nyugalmad legyen áldott és csendes a pihenésed!
Szívemben megmarad a hit, a remény és a szeretet. (5855)

MEGEMLÉKEZÉS

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan emlékezünk és
emlékeztetünk
LÖRINCZI
FERENCZNÉRE
született
GERGELY
CSILLA
és
GERGELY ÁRPÁD sofőrre
haláluk évfordulóján.
„A sír sok mindent elfed: bút,
örömet, fényt, szerelmet, de ki
gyermekét szerette, gondját a
sír el nem temette.”
Akik rájuk emlékeznek. (5812-I)

Szomorú szívvel közöljük, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa és jó rokon,
INCZE LEVENTE
beteg szíve december 28-a reggelén 85. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2019. december 30-án 14 órakor temetjük a dicsőszentmártoni halottas háztól,
református szertartás szerint.
Emlékét őrzik: felesége, egyetlen lánya és két unokája. (-I)
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EGÉSZSÉGBEN,
SIKEREKBEN
gazdag ÚJ ÉVET
kívánunk!

Family Holiday

Jó egészséget, derűs,
nagyon boldog új évet kíván
tagjainak, ügyfeleinek
és minden mézfogyasztónak
az Apicola marosvásárhelyi fiókja!

Cojocaru Cristina mérnök, igazgató,
Vasile Bota mérnök, a méhészegyesület elnöke

