
Hagyományos decemberi évzáró gála-
műsor keretében mondott búcsút
2019-nek a Bekecs Néptáncegyüttes. Ez
az alkalom lehetőséget nyújtott a hazai
közönségnek, valamint a nyárádmenti
néptáncos gyerekek szüleinek, hogy
megtekintsék az együttes éves tevé-
kenységét, eredményeit.

Az év végi gála jó alkalom a hálaadásra,
hogy egy újabb év áll az együttes mögött, mun-

kával, sikerrel, reménységgel és a közönségtől
kapott bizalommal – hangzott el az ünnepi
műsor felvezetőjében. Az elmúlt évben két új
műsort mutatott be az együttes: februárban a
Mátyás király igazságai című mesejátékot, no-
vemberben a Fehér foltok című táncszínházi
produkciót. A táncosok az év során százöt alka-
lommal álltak színpadra, továbbá a 2018-ban el-
indított százállomásos trianoni turnésorozat
előadása, az Ember az embertelenségben is hat-
vannyolc állomást számlált már. Az elkövet-
kező évben is az erdélyi magyar közönséget
fogják szolgálni, de európai és tengerentúli

helyszíneket is megcéloznak, ahol elhivatottsá-
gukhoz hűen megmaradásunk fontosságát fog-
ják hirdetni – ígérték a gálán. Az ünnepi műsor
során a Bekecs Néptáncegyüttes öt korosztálya
lépett színpadra különböző erdélyi táncok ko-
reográfiájával, név szerint a Bekecs Játszóház,
az Apró-Bekecs, a Morzsa-Bekecs, a Kis-Be-
kecs és az együttes felnőtt-tagozata, a Bekecs
néptáncszínház. Az együttes tagjai a Nyárád-
mentén további harmincnégy néptánccsoportot
oktatnak, amelyek a Nyárádmente Fesztivál ke-
retén belül szervezett néptánctalálkozó 
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Ötezren 
adományoztak
„fényt”
A hátrányos helyzetben levő ember-
társaink iránti szolidaritás szép példá-
jának lehettünk tanúi az E.ON által
kezdeményezett kampányban. Össze-
sen 200 ezer kWh energiát – villamos
energiát és földgázt – ajándékoztak
év végén tíz intézménynek, köztük a
marosvásárhelyi idősotthonnak. 
____________2.
Mit várhatunk
2020-ban 
sport terén?
Gazdagnak ígérkezik a 2020-as
sportév, hiszen Tokióban olimpiát
szerveznek, Európa 12 városában
pedig labdarúgó-Európa-bajnokság
lesz, amelynek döntőjét az akkorra
már az Európai Unión kívüli London-
ban rendezik. 
____________7.
Rajtolt 
a 42. Dakar rali
Vasárnap rajtolt a 42. Dakar rali, ame-
lyet először rendeznek Szaúd-Arábiá-
ban, s amely több érdekességet is
tartogat az autós és a motoros me-
zőnyben egyaránt. A P1Race előze-
test készített a versenyhez, ezt
olvashatják…
____________9.
Nemes 
szenvedéllyel
gyűjti a múltat
A székelyszentistváni Nemes András
gyűjtőszenvedélyéről hallottunk
ugyan, de csak egy kis helyi kiállítá-
son mutatott meg néhány darabot
gyűjteményéből. Aztán az igazi meg-
lepetés akkor következett, amikor ott-
honába látogattunk.
____________10.(Folytatás az 5. oldalon)

A 2019-es évben száznál többször léptek színre hat országban, öt különböző táncszínházi produkciót tartanak repertoáron, amelyből kettőt idén mutattak be        Fotó: Bereczky Sándor

Jókívánság
Új év, de mitől új, hiszen hiába tekingetek jobbra-balra, semmi

sem változott körülöttem. Ugyanaz a kopott környezet, jobbára ked-
vüket vesztett emberekkel, csupán a forgalom zaja csitult pénteken
délelőtt az utakon, ahogy hivatalos ünnepnapokon megszokhattuk. 

Talán az idő lenne más? De hogyan változhatott volna, hiszen
évmilliárdok óta folyton csak telik, és még mindig van belőle.

Az a két számjegy, a 2-es és a 0-s jelentené a változást, amit a
19 után 366 napon át írni fogunk? Mert szökőév az idei, és igazi
születésnapot ülhetnek azok, akik február 29-én jöttek a világra.
Mi pedig kaptunk 24 órát ajándékba, aminek feltehetően nem ör-
vendenek a hosszú félév elé néző kisebb és nagyobb iskolások egy
újabb kísérlet alanyaiként. 

Csak nézek ki a fejemből, és frappáns, izgalmas, soha senki által
meg nem fogalmazott gondolatokat keresek. De csak az jut eszembe,
hogy botorság lenne azt hinni, hogy a lényeges dolgok gyökeresen
megváltoznak körülöttünk, és minket is megváltoztathat az újnak
mondott esztendő. Az intést azonban érdemes megfogadni, hogy az
új év apropóján próbáljunk rendet tenni a gondolataink között, a
napjainkra árnyékot vető rossz gondolatokat elengedni, és álmain-
kat, vágyainkat újakkal, időszerűekkel helyettesíteni. A kínai aszt-
rológia szerint ugyanis a patkány éve következik, ami a mindenkori
újrakezdés lehetőségét jelképezi.

(Folytatás a 3. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 

Mérleget vont a Bekecs néptáncegyüttes

Kistelepülésektől a világ végéig

Gligor Róbert László
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A Nap kel 

8 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 51 perckor. 
Az év 6. napja, 

hátravan 360 nap.

Január 10-étől kézbesítik 
a nyugdíjakat

Az új év első hónapjában a Román Posta a pénzbeli jutta-
tásokat január 10–20. között kézbesíti. Azok a nyugdíjasok,
akiket nem találnak otthon a postai kézbesítők, a nyugdíjt
és a nyugdíjkupont 2020. január 20-áig vehetik át a postai
ügyfélablakoknál. Azok esetében, akiknek bankszámlára
utalják a nyugdíját, a kifizetés időpontja nem változik – tá-
jékoztatott Neagoe Eugenia, a Maros Megyei Nyugdíjhiva-
tal vezérigazgatója.

Csereklub a Góbé antikváriumban
Január 18-án, szombaton 10–14 óra között a marosvásár-
helyi Góbé antikvárium régiségkereskedés-csereklubot
szervez gyűjtőknek. Az Arató utca 6. szám alatti antikvári-
umban havi rendszerességgel minden hónap harmadik
szombatján szerveznek csereklubot.

A Koldusopera a Nemzetiben
Január 10-én este 7 órától a marosvásárhelyi színház
Nagytermében is bemutatják a Szegedi Szabadtéri Játé-
kokkal és a sepsiszentgyörgyi színházzal együttműködés-
ben készült nagyszabású zenés produkciót, a
Koldusoperát. A Bocsárdi László által rendezett előadás
Bertolt Brecht darabjához hűen három felvonásban, nagy-
zenekarral, kórussal idézi meg a gengszterek és utcalá-
nyok, profi koldusok és korrupt rendőrök múlt század eleji
világát, a pénz mindenek feletti uralmának visszásságait,
mely ma aktuálisabb, mint valaha.

Eltűntek – a Yorick Stúdió produkciója 
A Yorick Stúdió újra műsorra tűzi január 10-én 17 órától a
marosvásárhelyi vár Mészárosok bástyájában Elise Wilk
Eltűntek című produkcióját. Az előadás egy erdélyi szász
család életét dolgozza fel, történelmük 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 a következő te-
lefonszámon: 0741-469-530. A helyek száma korlátozott.

Rendkívüli újévi hangverseny
Január 9. és 30. között negyedik alkalommal ad otthont a
Kultúrpalota nagyterme a szórakoztató zenei fesztiválnak.
A koncertsorozat 9-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli
újévi hangversennyel kezdődik. Vezényel Jin Wang kínai
karmester, közreműködik a Monique’s Ballet Studio balett-
társulat. Műsoron: Johann Strauss-művek. A hangversenyt
10-én, pénteken 19 órakor megismétlik.

Utószilveszteri hangverseny
Január 16-án, csütörtökön és 17-én, pénteken 19 órakor
rendkívüli utószilveszteri hangversennyel folytatódik a szó-
rakoztató zenei fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. Ve-
zényel Shinya Ozaki, közreműködik Egyed Apollónia
szoprán. Műsoron: F. Suppé-, Josef Strauss-, Johann Stra-
uss-, Lehár-, Csajkovszkij-, Gounod-, Grieg-, Muszorgsz-
kij-művek. A csütörtöki koncertre a 13-as számú
hangversenybérletek érvényesek.

Megáll az ész! 
– szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat a Megáll az ész! című szilveszteri
kabaré-előadásával január 6-án és 7-én este 7 órától Szo-
vátán a Domokos Kázmér Művelődési Házban, január 8-án
és 9-én este 7 órától pedig Szászrégenben, az Eugen Nico-
ară Művelődési Házban vendégszerepel. Fellépnek: Puskás
Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Szé-
kely 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 

Ma BOLDIZSÁR, 
holnap ATTILA
és RAMÓNA napja.

IDŐJÁRÁS
Naposidő
Hőmérséklet:
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min.-60C
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Ötezren adományoztak „fényt”
A hátrányos helyzetben levő embertársaink iránti
szolidaritás szép példájának lehettünk tanúi az
E.ON által kezdeményezett kampányban. Össze-
sen 200 ezer kWh energiát – villamos energiát és
földgázt – ajándékoztak év végén tíz intézmény-
nek, köztük a marosvásárhelyi idősotthonnak. 

Az E.ON hat éve zajló Ajándékozz fényt! kampánya ke-
retében összesen 1 millió kWh energiát szolgáltattak ingye-
nesen 56 intézménynek és 800 hátrányos helyzetű
családnak. A Facebook- és Instagram-felhasználók számára
idén három lehetőség adódott, hogy a közösségi oldalakon
meghirdetett szociális kampányba bekapcsolódjanak, s
minden megosztással 50 kWh energiát adományozzanak.
Több mint ötezren éltek ezzel a lehetőséggel. Például a Fa-

cebook-felhasználóknak annyit kellett tenniük, hogy meg-
osszák az intézmények üdvözletét. Ahány megosztása volt
az adott intézménynek, annyiszor 50 kWh energia ado-
mányban részesült. 

Az ingyenes energiában részesülő intézmények között
van a marosvásárhelyi öregotthon, a székelyudvarhelyi
Szent József gyermekotthon, az aradi Szűz Mária Líceum,
a szebeni Steps of Hope, egy fălticeni-i óvoda, egy erzsé-
betvárosi oktatási központ, egy kolozsvári jótékonysági
egyesület, egy bocşai, egy jászvásári és egy temesvári jó-
tékonysági központ. 

Az E.ON által adományozott ajándék-energiamennyisé-
get levonják az intézmények számláin szereplő mennyisé-
gekből, s ennyivel kisebb lesz a számlák értéke. (mezey) 

Radnóti diákok nemzetközi vetélkedője
Misztériumjáték a szórványközösségben

Idén első alkalommal örvendez-
tette meg a magyar szórványkö-
zösséget misztériumjátékkal
december 18–24. között a rad-
nóti általános iskola magyar ta-
gozatos diákjainak Betlehemi
csillagok nevű csoportja. A kará-
csonyra hangolódás mellett a di-
ákok adományt gyűjtöttek a
rászoruló gyerekek számára.

A radnóti iskolások 9–13 éves diá-
kokból álló tizennégy fős csoportja a
szegedi Európai Magyar Fiatalságért
Alapítvány Székely Kapuk – Zöld
Kapuk nemzetközi vetélkedőjére ha-
gyományőrzési és jótékonysági céllal
nevezett be. A Székely Kapuk – Zöld
Kapuk közép-kelet-európai hagyomá-
nyőrző versenyének résztvevői adventi
küldetésként örömmel és nagy lelke-
sedéssel szerették volna megörvendez-
tetni műsorukkal karácsony előtt
Radnóton több helyszínen, valamint
Szentpálon a helyi közösségeket – tá-
jékoztattak a szervező pedagógusok.
Karácsony közeledtével a radnóti álta-
lános iskola magyar tagozatának lelkes
diákcsapata a városban és a közeli
helyszíneken mutatta be vidám, szívet
melengető betlehemi pásztorjátékát –
tájékoztatott Molnár Annamária föld-
rajz szakos tanár, a csapat egyik irányí-
tója. 

– A diákok betlehemezése hozzájá-
rult a közösségi életre való neveléshez,
a hagyományőrzéshez, a szóbeli kife-
jezőkészség fejlesztéséhez, melyek
mindegyike kiemelt célja az iskola pe-
dagógiai programjának. Az Európai
Magyar Fiatalságért Alapítvány
(CEECD) pályázatán első alkalom-
mal vett részt az iskola 14 diákja.
Nagy lelkesedéssel fogadták a vetél-
kedő hírét s a versenyen való indulás
lehetőségét, reménykedve, hogy ju-
talmuk akár a fődíj, egy külföldi ki-
rándulás is lehet. Ezt a lelkesedést
fokozta, hogy a csapat tagjai közül
néhányan még az Ökológiai Vándor-
kiállítás csoportjában is részt vehet-
nek. A nemes célú pályázat keretében
a tanulók lelkesen és szeretettel adták
elő a hagyományos és vidám pásztor-
játékot, ezért nagy tisztelettel szeret-
nék köszönetet mondani a befektetett
munkájukért, mivel ügyesen készül-
tek, szépen elkészítették öltözetüket,
műsorukat. A pásztorjáték minden al-
kalommal megörvendeztette a hallga-
tóságot, hozzávetőleg négyszáz
személynek mutattuk be a betleheme-
zést. Az egyházközségekben bemuta-
tott műsorunkat az aznapi perselyes
adakozással támogatták az egyházi
elöljárók. A közösség biztató szavai
erőt adtak a továbblépéshez és ahhoz,
hogy örömmel kopogjunk be sok
helyre, és bevigyük a „meleg fényt” –
hangsúlyozta. 

– A betlehemezés során diákjaink
megtanulták, hogy milyen fontos a ha-
gyományos, népi énekek, a kántálás
megőrzése, hiszen a mai modern vi-
lágban egyre nagyobb szükség van a
hagyományaink ápolására. Ezért a lel-
kes hozzáállásért köszönetet szeretnék
mondani besegítő kollégáimnak is,
György-László Enikő könyvtárosnő-
nek, Györfi Apollónia tanítónőnek és
Simon Emese Kinga vallástanárnőnek,
akik mindig nyitottak voltak, és felál-
dozták szabadidejüket a betlehemi sze-
rep előkészítéséért és
megvalósulásáért, és nem utolsósor-
ban a mentorunknak, Dudás Judit
földrajz-biológia szakos tanárnőnek,
aki bátorított, támogatott és besegített,
hogy tagjai lehessünk e nemzetközi
vetélkedőnek. De nemcsak a diákok-
nak és a felkészítőknek volt fontos fel-
adata a vetélkedő keretén belül, hanem
a szülők, nagyszülők, ismerősök ösz-
szefogásának eredményeként születhe-
tett meg ez a szép hagyományőrző
műsor. Meggyőződésem, hogy ez min-
denki számára olyan élmény volt,
amely életünk végéig megmarad em-
lékezetünkben. Hálás köszönetem fe-
jezem ki az Európai Magyar
Fiatalságért Alapítványnak a lehetősé-
gért, és Isten áldását kívánom munká-
jukra – mondta beszámolója
zárógondolataként Molnár Annamária,
a projekt csoportvezetője. 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

10, 40, 25, 8, 35 +10 NOROC PLUS: 6 3 3 1 0 5

38, 13, 11, 26, 2, 36 SUPER NOROC:  7 3 8 1 9 3

20, 27, 26, 28, 41, 3 NOROC: 4 8 8 2 0 1 9

Szer Pálosy Piroska



Közel három tonna kábítószert
foglaltak le tavaly

Az elmúlt évben december elsejéig összesen 57 ká-
bítószerkereskedő csoportot számolt fel és közel
három tonna drogot foglalt le a Román Rendőrség és
a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazga-
tóság (DIICOT). A rendőrség tájékoztatása szerint
2019 első 11 hónapjában 1458 személyt állítottak bí-
róság elé kábítószer-kereskedelem miatt, akiket ösz-
szesen 2311 bűncselekmény elkövetésével
vádolnak. A rendőrök 959 olyan akciót hajtottak
végre, amelynek célja a drogkereskedéssel foglal-
kozó bűntársulások felszámolása volt. A vádlottak
közül 601 személyt vettek őrizetbe vagy tartóztattak
le. (Agerpres)

Alacsony részvétel 
a horvát elnökválasztáson

Az öt évvel ezelőttinél kevesebben mentek el sza-
vazni vasárnap délelőtt Horvátország elnökválasztá-
sának második fordulójában. Az első fordulóban
egyik jelöltnek sem sikerült megszereznie az abszolút
többséget, így az első két helyezett, Zoran Milanovic
volt kormányfő, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt
(SDP) jelöltje és Kolinda Grabar-Kitarovic leköszönő
államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség
(HDZ) jelöltje részvételével zajlik a második forduló.
A legutolsó, pénteken közzétett közvélemény-kutatá-
sok Milanovic győzelmét vetítik előre, eszerint az el-
lenzéki jelölt a voksok 45 százalékára, míg ellenfele
42 százalékra számíthat. (MTI)

Kifulladóban a francia 
sztrájkhullám

Kifulladni látszik a francia közlekedési dolgozók
sztrájkja, és bár Emmanuel Macron elnök várhatóan
sok engedményt tesz a sztrájkolóknak, eléri célját, át-
alakítják a nyugdíjrendszert – mondta Szűcs Anita, a
Budapesti Corvinus Egyetem tanára az M1 aktuális
csatornán vasárnap. A szakértőt azzal kapcsolatban
kérdezték, hogy harminc éve a leghosszabb
sztrájkká vált csütörtökre Franciaországban a közle-
kedési dolgozók munkabeszüntetéses tiltakozása a
kormány nyugdíjreformtervei ellen. Szűcs Anita azt
mondta: a sztrájkolók ugyan kitartanak, de a sztrájk-
mozgalomnak nem sikerült megbénítania Franciaor-
szágot, a tiltakozók nem tudták sarokba szorítani a
kormányzatot. A sztrájk lassan kifullad – tette hozzá
–, támogatottsága 70 százalékról 50 százalékra
csökkent, egyre kevesebben vesznek részt benne,
és a sztrájkolók nem tudták megmozdítani a magán-
szektort. Január 7-én lesz egyeztetés a kormány és
a tüntetők között. (MTI)

Gyengül az Öt Csillag Mozgalom
Két újabb parlamenti képviselő hagyta el az Öt Csil-
lag Mozgalmat (M5S), miközben a párt egy harmadik
parlamenti tagját kizárta; szombati olasz sajtókom-
mentárok szerint a civil mozgalomból lett párt kiüre-
sedése önmagában még nem vezethet
kormányválsághoz. A 2009-ben mozgalomból párttá
alakult M5S először 2013-ban jutott be a római par-
lamentbe, majd 2018-ban kormányra került. Az
utóbbi több mint két és fél év alatt a párt 227 képvi-
selőjéből tizenhármat, 112 szenátorából tizenegyet
veszített el. Többségük a függetlenekhez csatlako-
zott, vagy a Matteo Salvini vezette jobboldali Ligához
pártolt át. Az M5S számított a legnagyobb olasz párt-
nak 2013-tól egészen 2018 őszéig, ám a Ligával
közös kormányzás idején az ötcsillagosok ereje a fe-
lére csökkent. A tavalyi EP-választásokon az M5S tá-
mogatottsága 17 százalékra esett vissza a 2018-as
olasz parlamenti választásokon szerzett 32,6 száza-
lékról. A jelenlegi felmérések szerint az M5S népsze-
rűsége 15 százalék körülire csökkent. (MTI)

Ami a munkánkat illeti, nem csak rajtunk múlik a
döntés. Közösen kell tennünk azért, hogy mindennap jó-
kedvvel és lelkesedéssel kezdhessünk hozzá az előttünk
álló feladatokhoz, és ugyanazzal a lendülettel, érdeklő-
déssel folytassuk tovább, ami az eredményekben válik
láthatóvá.

Rendkívül fontos, hogy álmainkról, vágyainkról to-
vábbra se mondjunk le, és minden nehézség, akadály el-
lenére törekedjünk arra, hogy részben vagy egészben
megvalósuljanak. Ehhez nagyon kell az önbizalmunkra
vigyázni, hogy a lehetőségek évében ne hagyjon cser-
ben.

Ha jól sikerült egy napunk, ne felejtsünk el köszönetet
mondani a Teremtőnek, különösen akkor, ha segélyké-
réseinkkel nem restellünk folyton hozzá fordulni. És végül
a számomra legkedvesebb idei jókívánságot osztom meg
az olvasókkal: próbáljunk meg, ha nem is mindennap, de
gyakran tenni valami olyat, ami örömmel tölt el, hogy a
lelkünk továbbra is szeressen bennünk lakni. 

Jókívánság

Ország – világ

Washington légi csapásokat hajtott végre az iraki
főváros közelében, Iránhoz köthető célpontok ellen
– jelentette helyi idő szerint csütörtök este az ame-
rikai média, kormányzati forrásokra hivatkozva. Az
Fox televízió – utalva az iraki állami tévé jelentésére
–, közölte: a csapásokban, amelyek egyike a bag-
dadi nemzetközi repülőtérhez vezető utat célozta,
életét vesztette Kászim Szulejmáni iráni tábornok,
az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges
egységének parancsnoka és Abu Mahdi al-Muhan-
disz, a Népi Mozgósítási Erők nevű, iráni támogatást
élvező milicistákat tömörítő ernyőszervezet vezetője.

Az iráni állami tévé péntek esti közlése szerint a légi csa-
pásban tíz ember vesztette életét, közülük öten voltak a For-
radalmi Gárda tagjai.

Az NBC amerikai televízió arról számolt be, hogy az akciót
Donald Trump amerikai elnök rendelte el. Ezt a védelmi mi-
nisztérium is megerősítette. A Pentagon leszögezte, hogy a to-
vábbiakban is „minden szükséges lépést” megtesz az amerikai
emberek és érdekek védelmében „bárhol legyenek is a világ-
ban”. A minisztérium hangsúlyozta azt is, hogy „e csapásmé-
rés célja az volt, hogy elrettentse Iránt a támadásoktól”. Mike
Pompeo külügyminiszter szerint Szulejmáni nagyszabású tá-
madást készített elő, amely már „küszöbön állt”. Ez a hírszer-
zési értesülés döntő volt a légi csapás elrendelésében.

Az amerikai külügyminisztérium pénteken felszólított min-
den, Irakban tartózkodó amerikait, hogy azonnal hagyja el az
országot. Az olajiparban dolgozók már távoztak is – közölte
délután egy iraki szóvivő.

Kemény válaszlépés várható az iraki fővárosban végrehaj-
tott amerikai légitámadások után – figyelmeztetett közlemé-
nyében pénteken Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb
vallási és politikai vezetője. „Ha Isten is úgy akarja, életműve
és életútja nem szakad itt meg, könyörtelen bosszú vár az ő
és más mártírok vérét kiontókra” – írta fárszi nyelven Twit-
ter-oldalán a legfőbb iráni vezető, aki háromnapos nemzeti
gyászt rendelt el. „A Szulejmáni parancsnokot meggyilkoló
amerikai terrorista erők kegyetlensége és ostobasága (…) két-
ségkívül tovább növeli az (Egyesült Államok és Izrael elleni)
ellenállást a térségben és világszerte” – áll Dzsavád Zaríf kül-
ügyminiszter közleményében.

Az ország legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsa közölte,
döntésre jutottak arról, hogyan válaszoljanak Kászim Szulej-
máni megölésére, részleteket nem árultak el – adta hírül az
iráni média. A testület rendkívüli ülése után kiadott rövid nyi-
latkozat leszögezi, hogy „az Egyesült Államok rezsimének vi-
selnie kell majd e bűnös kalandorság következményeit”. „Ez
volt az Egyesült Államok legsúlyosabb tévedése a nyugat-
ázsiai térségben…” – tették hozzá.

Az AP hírügynökség által idézett szakértők szerint Szulej-
máni célzott csapással történt megölése erőteljes iráni meg-
torlást válthat ki a térségbeli amerikai érdekek ellen, és
elmélyítheti az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktust,
veszélybe sodorva az Irakban, Iránban és másutt állomásozó
amerikai erőket.

„Játszmájával Donald Trump amerikai elnök az Egyesült
Államokat a legveszélyesebb helyzetbe taszította a térségben”
– írta a Telegram közösségi portálon Hesszameddin Asena,
Haszan Róháni iráni elnök tanácsadója.

Fenyegetésekkel, illetve – a feszültség kiszélesedésének ve-
szélyére figyelmeztetve – önmérsékletre hívó felszólításokkal
reagáltak világszerte az amerikai légi csapásra.

Ádil Abdul Mahdi iraki ügyvezető kormányfő közleménye
szerint ami történt, az Irak elleni agresszió, az ország szuve-
renitásának megsértése, amely háborúhoz fog vezetni Irakban,
a térségben és a világban. Az iráni Forradalmi Gárda bosszúért
kiáltott pénteken legbefolyásosabb tábornokának halála után.

A szíriai külügyminisztérium elítélte a „gyáva amerikai ag-
ressziót”, amely szerinte a közép-keleti helyzet súlyos eszka-
lációját idézi elő. Haszan Naszralláh, a Hezbollah libanoni
síita fegyveres mozgalom vezetője leszögezte, hogy a Szulej-
máni életét kioltó „bűnöző gyilkosok megbüntetése világ-
szerte valamennyi ellenálló (Hezbollah-tag és szimpatizáns)
és harcos felelőssége”.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök viszont támo-
gatásáról biztosította az Egyesült Államokat és Donald Trump
amerikai elnököt az al-Kudsz parancsnokának megölésével
kapcsolatban.

Nancy Pelosi, a washingtoni képviselőház demokrata párti
házelnöke arra figyelmeztetett, hogy a Szulejmáni elleni ame-
rikai csapás „az erőszak veszélyes kiszélesedését” jelenti.
„Amerika – és a világ – nem engedheti meg magának a fe-
szültségek olyan eszkalálódását, ahonnan nincs visszatérés”.
Pelosi bírálta Trumpot, amiért a kongresszus hozzájárulása
nélkül döntött a légi csapásról.

Óva intett az Irakban kialakult konfliktus további fokozá-
sától Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. „Meg kell ál-
lítani az erőszak, a provokáció és a megtorlás körforgását,
amelynek tanúi voltunk Irakban az elmúlt néhány hétben” –
figyelmeztetett.

Aggodalmát fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz és Emma-
nuel Macron francia elnök is a Macron kezdeményezésére
folytatott telefonbeszélgetésükben – közölte a Kreml sajtó-
szolgálata. A francia elnöki hivatal, az Élysée-palota tájékoz-
tatása szerint Macron „szoros kapcsolatban marad” orosz
hivatali kollégájával az iraki helyzet miatt, hogy „elkerüljenek
egy újabb, veszélyes feszültségfokozódást”, és „önmérsékletre
szólít fel minden felet”.

Kína aggodalmának adott hangot. Keng Suang külügyi szó-
vivő nyugalomra és önmérsékletre szólította fel az érintetteket
a feszültség kiszélesedésének elkerülése érdekében.

A NATO szoros figyelemmel követi a térségbeli helyzetet.
„Szoros kapcsolatban maradunk, és rendszeres kapcsolatot
tartunk az iraki hatóságokkal – közölte Dylan White szóvivő.
Mozgósították az olaszországi támaszpontokat

Jelentősen megnőtt a forgalom a Földközi-tenger légterében
Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követően – írta
szombaton az olasz sajtó, amely szerint az iraki háború kez-
dete, 2003 óta nem volt ekkora méretű mozgósítás az olasz-
országi amerikai támaszpontokon.

Az északkelet-olaszországi Aviano olasz–amerikai katonai
bázisán folyamatos a teher- és üzemanyag-szállító repülőgé-
pek érkezése és továbbindulása – jelentették a helyi lapok.

Olasz sajtóinformációk szerint a mozgósítás már az év
utolsó napján elkezdődött azzal egy időben, hogy az Egyesült
Államok bagdadi nagykövetségét tüntetők ezrei vették körbe.

Hasonlóan intenzív a forgalom a venetói Vicenza térségé-
ben, a szintén amerikai légitámaszpontként működő Ederle
kaszárnyánál. A La Repubblica olasz napilap úgy tudja, hogy
az ott állomásozó 173. dandár készen áll az indulásra: az ame-
rikai fegyveres erőknek a közel-keleti térségben már többször
kipróbált légi egységét Libanonban vethetnék be az Egyesült
Államok bejrúti nagykövetségének védelmében.

Elemzők szerint ilyen méretű mozgósítás az olaszországi
amerikai támaszpontokon utoljára a 2003 tavaszán indult iraki
háború idején volt tapasztalható. A Spanyolország, Olaszor-
szág, Görögország és a közel-keleti térség közti légtér óriási
katonai légi folyosóvá változott át. 
Trump csapássorozattal fenyegeti Iránt, ha Szulejmáni 
meggyilkolása miatt támadásokat indítana

Donald Trump amerikai elnök csapássorozattal fenyegette
meg Iránt vasárnap a Twitteren, ha Kászim Szulejmáni tábor-
nok meggyilkolásáért bosszúból támadásokat indítana ameri-
kaiak vagy amerikai érdekeltségek ellen.

A mikroblogban Donald Trump az 1979-es amerikai–iráni
válságot idézte fel, amikor Teherán 52 amerikai túszt ejtett, s
Washington erre válaszul a túszok számával megegyező, 
vagyis 52 iráni célpontot bombázott.

„Legyen ez figyelmeztetés, hogy ha Irán bármennyi ame-
rikaira vagy amerikai érdekeltségekre csapást mér (…), mi 52
iráni helyszínt (az Irán által ejtett 52 amerikai túsznak megfe-
lelően) vettünk célba, némelyikük nagyon is fontos volt Irán
és az iráni kultúra számára, s ezekre a célpontokra és magára
Iránra most is nagyon gyorsan és nagyon keményen le fogunk
sújtani. Az Egyesült Államok nem akar több fenyegetést” –
írta Trump a mikroblogban.

Trump célzása az 1979-es válságra az Egyesült Államok
történelmének egyik megalázó epizódját idézte fel. Az iráni
iszlám forradalom győzelme után az Egyesült Államok ellen
tüntető teherániak behatoltak az amerikai nagykövetség épü-
letébe és 52 amerikai diplomatát és állampolgárt ejtettek tú-
szul. A túszejtők vezetője egy fiatal orvostanhallgató,
Maszumeh Ebtekar volt, aki később alelnök lett. A túszválság
444 napig tartott, és Jimmy Carter amerikai elnök jórészt ebbe
bukott bele. A túszok szabadon bocsátását az újonnan megvá-
lasztott elnök, Ronald Reagan érte el. (MTI) 

Washington légi csapással végzett 
egy befolyásos iráni tábornokkal Bagdadban

A Kászim Szulejmáni iráni tábornok megölése miatt
kialakult nemzetközi feszültség enyhítését szorgal-
mazta Ferenc pápa a Szent Péter téren vasárnap
délben mondott beszédében.

A katolikus egyházfő kijelentette, hogy a világ több részén
„borzalmas” feszültség érezhető.

„A háború csak halált és pusztítást hoz” – mondta Ferenc
pápa. Minden féltől azt kérte, hagyja nyitva az ajtót a párbe-
széd előtt, tanúsítson önfegyelmet, és kerülje az ellenséges-
kedést. Ferenc pápa néma imára szólította fel a Szent Péter
téren levőket.

Kászim Szulejmán halálát követően a szentszéki szóvivő
közölte, hogy a pápa folyamatosan követi a közel-keleti térség
eseményeit. A Vatikánt többek között a Teheránban szolgáló
apostoli nuncius tájékoztatja a fejleményekről.

Január 6-án Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutat
be misét vízkereszt ünnepén, amely Olaszországban egyházi
és állami ünnep is egyben. A Szent Péter tér felé vezető 
sugárúton jelmezes felvonulással életre kel a napkeleti bölcsek
menete, a három király Ferenc pápának adja át a gyermek Jé-
zusnak szánt ajándékokat.

Ferenc pápa önmérsékletre szólított fel 
a növekvő nemzetközi feszültségben

(Folytatás az 1. oldalról)
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Szigorúbb pollinátorkezde-
ményezést és a méheket, va-
lamint egyéb beporzókat
védő új szabályokat kér az
Európai Parlament a Bizott-
ságtól.

A képviselők szerint nem ele-
gendő a méhek, pillangók és más
beporzó rovarok megmentésére az
unió beporzókról szóló kezdemé-
nyezése, akcióprogramra és célzott
intézkedésekre van szükség a be-
porzók védelmében. Ugyanakkor
kéri, legyenek kötelező érvényűek
a növényvédő szerek csökkenő
használatára vonatkozó célok.

A Parlament december 18-án el-
fogadott állásfoglalása üdvözli a be-
porzókról szóló kezdeményezést,
de kiemeli, hogy az a jelenlegi for-
májában nem orvosolja kellőkép-
pen a beporzópopulációk
csökkenésének szerteágazó okait,
többek között az intenzív gazdálko-
dás gyakorlatát, a növényvédő sze-
rek használatát, az
éghajlatváltozást, a földhasználat
változását, az élőhelyek csökkené-
sét és az idegenhonos inváziós fajok
elterjedését.

A beporzók elengedhetetlenek a
biológiai sokféleség fenntartásá-
hoz, a mezőgazdaság működésé-
hez és számos növényfaj
reprodukciójához. A képviselők
ezért teljes körű és megfelelő hoz-
zárendelt forrással ellátott cselek-
vési program kidolgozását kérik a
Bizottságtól.

Vissza kell szorítani a növényvédő
szerek használatát

Ahhoz, hogy a méhek élőhelye-
ire kevesebb növényvédő szer jus-
son, a közös agrárpolitika egyik
legfontosabb célkitűzésévé kell
emelni a növényvédő szerek vissza-
szorítását – fogalmaznak a képvise-
lők.

A testület szerint a növényvédő
szerek fenntartható használatával
foglalkozó irányelv soron követ-
kező felülvizsgálatakor uniós
szintű, kötelező csökkentési célokat
kell a jogszabályba foglalni.

A képviselők végül további for-
rásokat kérnek a méhek fogyásának
okait vizsgáló és a beporzó fajok
sokféleségének fennmaradását se-
gítő kutatások finanszírozására.

Az állásfoglalást kézfeltartással
fogadták el.

*
2018 áprilisában az unió meg-

egyezett a neonikotinoidokként is-
mert imidakloprid, klotianidin és
tiametoxam kültéri használatának
teljes betiltásáról. Azonban több
tagállam sürgősségi mentességet
kért a szabály alkalmazása alól saját
területén.

A Parlament és a Tanács további
lépéseket kért a méhek és beporzók
védelme érdekében. A Bizottság ez-
után mutatta be a beporzókról szóló
uniós kezdeményezését.

A Bizottság szerint a haszonnö-
vényfajok 84 százaléka és az euró-
pai élelmiszer-termelés 76
százaléka legalább részben a rova-

rok végezte beporzástól függ. Az
éves uniós mezőgazdasági termés-
hozam 15 milliárd euró értékű része
közvetlenül a beporzóknak köszön-
hető.
A méhek és más beporzó 
fajok csökkenésének okai 
és következményei 

A méhek és más beporzó fajok
létfontosságúak az európai környe-
zet és gazdaság számára. Összefog-
laltuk, miért ijesztő a méhpopuláció
csökkenése, és mit tenne az EU,
hogy megállítsa.

Az utóbbi években Európa-szerte
drasztikusan csökkent a méhek
száma, vannak, akik egyenesen a
méhpopuláció haldoklását emlege-
tik. A probléma azonban nemcsak
kontinensünket érinti, az USA-ban,
Oroszországban és Brazíliában is ez
a tendencia.
Miért olyan fontos a méhek 
és más beporzó fajok szerepe?

A beporzók szerepe nemcsak
környezetünk, de a gazdaság szem-
pontjából is létfontosságú. A statisz-
tikák szerint csak a méhek az uniós
élelmiszertermelés 76%-át befolyá-
solják. Számos növény szaporodása
közvetlenül tőlük függ, és eltűnésük
bizonyos növényfajok kihalásához
vezethet, ez pedig a mezőgazdaság-
ban és az élelmiszerbiztonság terü-
letén is éreztetné a hatását.

Ennek elkerüléséért indította az
EU 2018-ban az első uniós szintű
kezdeményezést a beporzók védel-
mében. A célja, hogy kutatások se-
gítségével többet tudjunk meg a
problémáról, felhívhassuk rá a fi-
gyelmet és megtalálhassuk a meg-
oldást. Az EP december 18-án
fogadott el állásfoglalást a témában.

A képviselők ebben egy konkrét ak-
cióterv megfogalmazását, a peszti-
cidek használatának csökkentését és
a kutatásra szánt összeg megemelé-
sét kérik.
Mire vezethető vissza a beporzók
számának csökkenése?

Az ijesztő mértékű csökkenés-
hez többek között az agráriparban
használt növényvédő szerek, az ég-
hajlatváltozás és a különböző víru-
sok is hozzájárulnak. Emellett az
urbanizáció miatt egyre csökken
ezeknek az élőlényeknek a moz-
gástere, az élelemforrásuk, a hely a
fészekrakáshoz. Az EU-ban jelen-
leg tízből egy pillangófajt kihalás
fenyeget.
Gazdasági hatások

A vadvirágok 78%-a, míg a ter-
mények 84%-a részben a beporzók
tevékenységétől függ. A becslések
szerint a világ növénytermesztésé-
nek 5-8%-a közvetlenül az állatok
általi beporzáson múlik. A beporzók
közvetve hozzájárulnak a gyógy-
szerek, bioüzemanyagok és építő-
anyagok előállításához is.

De elég csak a méztermelésre
gondolnunk. Az EU-ban mintegy
17 millió méhkas van, és 600 ezer
méhész dolgozik. A méhek kb. 250
ezer tonna mézet termelnek évente,
amellyel az EU Kína után a világ
második legnagyobb méztermelője.
A legtöbb mézet adó ország Romá-
nia, Spanyolország és Magyaror-
szág. 

Az EU becsült éves mezőgazda-
sági termeléséből 15 millió euró
közvetlenül a beporzó rovaroknak
tulajdonítható. 

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája) 

Mózes Edith

Az EP csökkentené a növényvédő szerek használatát
Az európai beporzók védelmében 
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Az út- és vasútépítéseket mo-
nitorozó Pro Infrastructura
Egyesület pénteken közzétett
elemzése szerint reálisan 23
kilométer, különösen szeren-
csés helyzetben pedig 64 kilo-
méter újonnan épülő
autópálya nyílhat meg 2020-
ban.

A szakértők által létrehozott
egyesület azáltal szerzett hírnevet
magának, hogy rendre megcáfolta a
szállításügyi miniszterek túlzottan
optimista bejelentéseit, és az idő
mindig az egyesületet igazolta.

A Pro Infrastructura Egyesület
szerint a munkálatok jelenlegi ál-
lása alapján az A3-as észak-erdélyi
autópálya két épülő szakaszának az
átadása várható a 2020-as évben.
Elkészül az alig öt kilométeres
Bors–Bihar pályaszakasz, amelyik
a magyar-román határra érő ma-
gyarországi M4-es romániai leürí-
tését teszi lehetővé, és a Kolozsvár
és Marosvásárhely közötti 18 kilo-
méteres Radnót – Maroskece sza-
kasz. Utóbbi átadása után már csak
egy 18 kilométeres szakaszra kell
letérni a pályáról a régi országútra
a Kolozsvártól nyugatra fekvő Ma-
gyarnádas és Marosvásárhely kö-
zött.

Az egyesület csak rendkívül sze-
rencsés helyzetben tartja lehetsé-
gesnek, hogy megépüljön az A1-es
dél-erdélyi pályát és az A3-as
észak-erdélyi pályát összekötő
A10-es pályának egy újabb, 

Szászsebes és Tövis közötti szaka-
sza, és az A7-es moldvai autópálya
Bákó melletti szakasza.

A Pro Infrastructura Egyesület
szerint 2020-ban sem várható ko-
molyabb előrelépés a Kárpátokat
átszelő sztrádatervek kivitelezésé-
ben. Amint emlékeztetett rá: az A1-
es autópálya Nagyszeben és Piteşti
közötti hiányzó részének csak
egyetlen szakaszára sikerült kivite-
lezőt találni. A Piteşti és Curtea de
Argeş közötti hegyvidéki szakaszra
két és fél éve, a Curtea de Argeş –
Tigveni szakaszra pedig 10 hónapja
írtak ki pályázatot. A megfelelő mi-
nőségű geotechnikai tanulmányok
hiányában azonban e szakaszok
megépítésére továbbra sem sikerült
szerződést kötni. Így Románia fő-
városa továbbra is elzárva marad az
európai autópályahálózattól.

A Pro Infrastructura Egyesület
komolytalannak nevezte a Dăncilă-
kormány ideiglenes szállításügyi
minisztere 2019-re tett előrejelzé-
sét. A később szállításügyi EU-biz-
tosnak is jelölt Rovana Plumb
tavaly februárban azt közölte, hogy
a kormány számításai szerint 2019-
ben 180 kilométer autópályát adnak
át. Végül a Pro Infrastructura Egye-
sület előrejelzése teljesült, és az A1-
es autópálya Déva és Holgya
közötti 43 kilométeres szakaszának
az átadása történt meg. Ennek a
felét is csak sebesség- és tömegkor-
látozásokkal vehetik igénybe az au-
tósok karácsony óta. (MTI)

A kormány sürgősségi rendeletet fogadott el
hétfői ülésén a Ion Iliescu által vezetett
Román Forradalom Intézetének megszünte-
téséről.

A kormányrendelet indoklásában az áll, hogy az
intézet eredményei elhanyagolhatók voltak a ráfor-
dított közpénz mértékéhez képest. A kormány ugyan-
akkor azt is felrótta, hogy az intézet „politikai
platformként” működött, és azért szervezett rendez-
vényeket, hogy forradalomértelmezésével nyilváno-
san ellentételezze azokat a forradalommal
kapcsolatos ügyészségi vizsgálatokat, amelyek kere-
tében vádlottként vizsgálják többek között Ion Iliescu
volt elnököt is.

Az intézetet azzal a deklarált céllal hozták létre
2004-ben, hogy tudományosan elemezze politikai,
gazdasági és társadalmi síkon az 1989-es román for-

radalom előzményeit, történéseit és következményeit.
Az intézet vezetőtanácsába ugyanakkor épp azok a
személyiségek kerültek, akik a Ceauşescu-diktatúra
megdöntése után átvették a hatalmat: Ion Iliescu, mel-
lett Petre Roman volt miniszterelnök és Gelu Voican
Voiculescu volt miniszterelnök-helyettes.

A Mediafax hírügynökségnek adott nyilatkozatá-
ban Ion Iliescu „megengedhetetlen disznóságnak” ne-
vezte az intézet megszüntetését. „Ezzel lemondunk a
román forradalomról, lemondunk a tanulmányozásá-
ról. (…) Ez olyan kiemelkedő pillanata volt a törté-
nelmünknek, amely meghatározta mindazt a
változást, amelyen átment az ország az utóbbi har-
minc évben. Hogy mondhatnánk le róla? Hol történik
még ilyen a világban?” – idézte a Mediafax hír-
ügynökség az intézkedés miatt tiltakozó Iliescut.
(MTI)

Az EU és a NATO vezetőivel egyeztet 
Brüsszelben a miniszterelnök

Brüsszeli munkalátogatáson tartózkodik
keddtől csütörtökig Ludovic Orban miniszter-
elnök – tájékoztat a kormány közleménye. A
kormányfő több uniós és NATO-vezetővel is
megbeszéléseket folytat majd.

Brüsszeli látogatásának első napján, kedden az Eu-
rópai Tanács elnökével, Charles Michellel találkozik
Orban, aztán megbeszélést folytat az Európai Unió
Brexit-ügyi főtárgyalójával, Michel Barnier-vel, to-
vábbá Várhelyi Olivér szomszédság- és bővítéspoliti-
káért felelős uniós biztossal, az Európai Bizottság (EB)
ügyvezető alelnökével, Frans Timmermansszal, vala-
mint Johannes Hann költségvetésért felelős biztossal.

Szerdán a román miniszterelnök kétoldalú megbe-
szélést folytat az Európai Parlament (EP) elnökével,
David Sassolival, majd közös sajtótájékoztatót tarta-

nak. Ugyanaznap részt vesz az Európai Néppárt (EPP)
ülésén, találkozik az EP néppárti képviselőcsoportjá-
nak elnökével, Manfred Weberrel, valamint más EP-
frakciók elnökeivel. Emellett egyeztetni fog az EB két
ügyvezető alelnökével, Margrethe Vestagerrel és Valdis
Dombrovskisszal, illetve találkozik Adina Vălean köz-
lekedésért felelős európai biztossal.

Csütörtökön Ludovic Orban kétoldalú megbeszélést
folytat az EB elnökével, Ursula von der Leyennel,
majd közös sajtótájékoztatót tartanak. Ugyancsak csü-
törtökön Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral is egyeztet
a román kormányfő.

A miniszterelnököt elkísérő delegáció tagjai lesznek
még Bogdan Aurescu külügyminiszter, valamint Cos-
min Onisii, Cristina Buzaşu és Andi Manciu államta-
nácsosok. (Agerpres)

Reálisan 23 kilométer, 
optimális helyzetben 

64 kilométer autópálya épülhet
2020-ban

A kormány megszüntette 
a Román Forradalom Intézetét



alkalmával mutatják meg tudásukat
minden évben Nyárádszeredában.
Ezen csoportok működtetése a kistér-
ségi önkormányzatok, a helyi közös-
ségek és a Bekecs néptáncegyüttes
szoros együttműködését dicséri.
Számok, tények 
egy-egy mondatban

Eseményekben gazdag évet zá-
runk – megkeresésünkre így fog-
lalta össze tőmondatban a 2019-es
év mérlegét Benő Barna Zsolt igaz-
gató. A száznál több előadás sorá-
ban az erdélyi és magyarországi
helyszíneken kívül két alkalommal
megfordultak a szerbiai és ukrajnai
magyarok körében is a Száz elő-
adást Trianonért programjuk állo-
másaiként. Az ősszel Török-
országban jártak, a Nemzetpolitikai
Államtitkárság és a rodostói Török-
Magyar Baráti Társaság meghívá-
sára Rodostóban és Isztambulban
léptek közönség elé.

A Kis-Bekecs utánpótláscsoport
is sok felkérésnek örvend, havonta
több előadásuk volt mind itthon a
megyében, mind Székelyföld más
részein, valamint külföldön, Nyá-
rádszereda magyarországi testvér-
városaiban és a Móri Bornapokon
léptek fel, valamint részt vettek egy
görögországi táncfesztiválon is.

A Bekecs Néptáncszínház jelen-
leg öt előadást tart repertoáron: az
Ember az embertelenségben című
táncszínházi előadással külföldön
és itthon léptek fel az év során, a
Legendák kertjében című mesejá-
tékkal többször jártak Budapesten,
a Mátyás király igazságai című
gyerekműsorral leginkább Erdély-
ben turnéztak, az Esszencia folklór-
műsorral pedig ott léptek fel, ahol
erre volt igény, vagy ahol a körül-
mények nem tették lehetővé egy
táncszínházi produkció bemutatá-
sát. Az ötödik előadás, a Fehér fol-
tok egyelőre csak Maros megyében
volt látható, viszont január 10-én
már Kolozsváron is megtekinthető. 

Az immáron intézménnyé vált
egyesület fő támogatója már negye-
dik éve a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság, további állandó forrásokhoz
– amelyek a kisszínházak által le-
hívhatók – pedig a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-n keresztül jutnak,
illetve a Csoóri Sándor Alapon ke-
resztül a hivatásos együttesek támo-
gatása mellett a gyerekcsoportok
jutottak pályázati támogatáshoz a
határon túli amatőr együtteseknek
szánt keretből.

Mivel az együttes felvállalta a
háttérintézmény szerepét a nyárád-
menti néptánccsoportok fennmara-
dásáért, a Csoóri Sándor Alaphoz
több pályázatot nyújtottak be, ame-
lyekből Nyárádremete, Csíkfalva,

Székelybere, Nyárádmagyarós köz-
ségek és Székelyvaja csoportjai, va-
lamint az alsó-nyárádmenti
Kalangya jutott népviselethez.
Ezekből a viseletekből egy nagy
közös népviselettárat alakítanak ki,
amelyből a különböző korosztályok
számára a tájegységek viseleteiből
harminc-negyven rendet biztosíta-
nak a fellépések alkalmával. Próbál-
ják a lehető legtöbbet kihozni ebből
a támogatási lehetőségből, és meg is
van a látszatja, ugyanis az elmúlt
évben két varrónő dolgozott az egye-
sületnek, amely jelenleg ezernél több
népviseleti darabbal rendelkezik.
Decemberben újabb támogatást sze-
reztek a Csoóri Sándor Alaptól,
amiből ugyancsak gyerekeknek
szánt ruhák fognak készülni.
Néptáncoktatást az iskolákba!

A Bekecs hosszú távú célkitűzése
az, hogy tantárgyként bevezesse a
néptáncoktatást az iskolákba. Ehhez
az első lépést meg is tették, ugyanis
Farkas Tamás néptáncpedagógus
közreműködésével, magyarországi
példára a jövő évi tantervet készítik
elő. Az alsó tagozaton egységes tan-
anyag révén igyekeznek a táncra
való nevelés alapjait lerakni, vala-
mint megismertetni a gyerekekkel a
népzene, néptánc fogalmát, alapjait.
Ezek fontos tényezők ahhoz, hogy
a következő években konkrétabban,
komolyabban tudjanak egy-egy
táncanyaggal, ritmus- és dallamvi-
lággal dolgozni. Ez hivatalosan
egyelőre csak egy szakmai tanterv,
de remélik, eljön az az idő, amikor
elismert tantárgy lesz a néptáncok-
tatás Erdélyben, és arra felkészültek
szeretnének lenni. Egyelőre válasz-
tott tantárgyként lehet oktatni a nép-
táncot, ezekhez óra-, lecke- és

keretterveket készítenek elő, majd
ezeket szeretnék engedélyeztetni. A
néptánc hivatalos oktatására egyre
nagyobb az igény, és ez több irány-
ból jelentkezik; s mivel az egyetemi
szintű szakmai oktatás is elindult,
szükség lesz az alsó tagozatos okta-
tás elindítására is. Hogy ez Nyárád-
szeredában vagy épp
Marosvásárhelyen valósul meg, az
még kérdés, de a megyénkben ez
iránt mindenképp lenne érdeklődés,
hiszen több mint száz tánccsopor-
tunk van, amelyek okot adnak egy
ilyen profilú osztály elindítására. Ez
ügyben folynak az egyeztetések a
többi együttessel, hogy egyesítsék
erőiket, és a kezükből egy olyan
szakmai anyagot adjanak ki, amely-
lyel a szakminisztériumhoz lehet
fordulni engedélyeztetés céljából.
Még mindig kérdéses 
az anyagi háttér

Minden évben kérdéses az egye-
sület anyagi hátterének biztosítása,
hiszen a román államtól nem kap-
nak semmilyen támogatást, ilyen
csak a magyar állam részéről érke-
zik. A nyárádszeredai önkormány-
zat is támogatja az együttes
működését lehetőségei szerint, de
ez csak igen kis töredéke az éves
költségvetésnek, és ezt az összeget
teljes mértékben visszafordítják a
gyerekcsoportok működtetésére. 

Ez egy nagyon ellentmondásos
helyzet, hiszen a sok állandó prog-
ram és a látható teljesítmény elle-
nére évről évre bizonygatniuk kell
létjogosultságukat. A magyar állam
támogatása nélkül ilyen formában
az egyesület nem tudna működni,
vagy létezne, de nem ilyen szinten
– állapította meg a vezető. Ez a
probléma továbbra is fennáll, nem

látják, hogyan lehetne rá megyei és
minisztériumi szinten megoldást ta-
lálni. Az egyesületen alapuló 
intézmény 2017 januárjától nép-
táncszínházként működik. A támo-
gatások továbbra is alkalom-
szerűek, programirányultságúak, de
nem állandóak, hogy azokra ala-
pozva hosszabb távra is lehessen
tervezni. A fizetéseket a tánc révén
nem tudja kitermelni a hivatásos
együttes, jelenleg is csak a bevéte-
lek egyharmadát jelenti ez a forrás.
Megnőttek a bérek és adók, de a be-
vétel nem, mivel a közönségtől nem
lehet nagyobb belépőt kérni. A be-
lépőkből a mintegy tízezer lejes elő-
adásaik költségeit fedezni lehetetlen
volna, hiszen évente csak egy-két
olyan meghívásuk van, amely ezt az
összeget biztosítani tudja, a többit
pedig támogatásokból kell fedezni.
Az államilag fenntartott táncegyüt-
teseknek viszont szinte teljesen biz-
tosítottak a költségeik, ezért
könnyebb helyzetben vannak, csak
kis arányú bevételt kötelesek kiter-
melni fellépéseik során – állítja
Benő Barna, ennek ellenére úgy
véli, hogy a Bekecs Néptáncegyüt-
tesnek van létjogosultsága, van kö-
zönsége, és ugyanúgy megtalálja
helyét az erdélyi palettán, mint a
többi együttes.
Műszaki cikkek pályázatokból

A Bekecs a kiemelt jelentőségű
erdélyi intézmények közé tartozik,
ezért egyes anyaországi forrásokból
meghívásos alapon jut támogatás-
hoz. A kisszínházaknak járó támo-
gatásokból a táncosok béralapjának
egy részét fedezni tudják, de fordí-
tanak pénzt műszaki eszközök és
járművek vásárlására is. Az elmúlt
három évben sikerült öt járművet
beszerezniük: egy személygépko-
csit és két kilencszemélyes kisbuszt
a táncosok, míg két teherszállító jár-
művet a műszaki eszközök szállítá-
sára használnak. A nyárádmenti
LEADER-programban sikeresen
pályáztak 2017-ben, ezért tavaly
műszaki eszközöket tudtak vásá-
rolni, s így olyan helyszíneken is fel
tudnak lépni, ahol nincs vagy nem
megfelelő a színpadszerkezet. A vi-
lágítóberendezés is bővült. Egy
újabb sikeres LEADER-pályázat
eredményeként hamarosan új, kor-
szerű hang- és fénykeverőket tudnak
beszerezni, hiszen ezek az eszközök
néhány év alatt elavulnak, és a soro-
zatos turnék sem kímélik őket, bár-
mennyire is odafigyelnek rájuk. A
műszaki eszköztár bővülésével
pedig lassan a két teherszállító autó
sem elég, szükségük lesz egy pót-
kocsira is – értékelte Benő a gyara-
podást.

A Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság részéről egy különtámogatás-
ban is részesültek, amely az Ember
az embertelenségben című előadá-
suknak egy éven belül száz helyszí-
nen való bemutatását segíti elő,
ebből 2019. április 11-től december

20-ig sikerült 68 helyszínre eljutni,
így 2020. június 4-ig már csak 32
fellépés maradt, ebből januárra és
februárra már szervezés alatt áll
újabb 18 előadás, így a fennmaradó
szám már bőven belefér a munka-
naptárba. 

Tavaly a Maros Megyei Tanács-
csal már harmadik alkalommal kö-
töttek partneri megállapodást,
amely révén az intézmény a Fehér
foltok című új táncszínházi produk-
ciójukat támogatta, hogy tíz hely-
színre eljuthassanak vele a
megyében. Ezzel az előadással
folytatni fogják a fellépéseket idén
is a megyében, továbbá Székelyföld
és Partium számos településén, de
már van meghívásuk Aradra, Te-
mesvárra is, és Magyarországon is
számos helyszínen be fogják mu-
tatni.

Azt már most tudják, hogy sokat
fognak 2020-ban külföldön szere-
pelni, Ausztriában, Horvátország-
ban, Szlovákiában, Szlovéniában
fellépni. A Kis-Bekecs együttes szá-
mára már egy lengyelországi út is le
van szögezve, de ha találnának
megfelelő fesztivált, legszíveseb-
ben Törökországba vinnék el a fia-
talokat. A táncszínházi együttesnek
is van már egy leszerződött útja,
2020. december 27. és 2021. január
4. között az ausztráliai magyarok
találkozóján vesznek részt, ahol
házigazda szerepük lesz, emellett
három előadásra kérték fel őket a
szervezők. Ezenfelül fognak ve-
zetni táncházakat és gyerekoktatást,
valamint közös koreográfiát állíta-
nak össze az ausztráliai magyar cso-
portokkal. Erre is meg kell találniuk
még a forrásokat, nemcsak a tánco-
sok útiköltségére, hanem a jelme-
zek, díszletek és műszaki eszközök
szállítására is. Ugyancsak a követ-
kező évre körvonalazódik utazás
Nyugat-Európába, több helyszínre,
de mindez egyelőre pénzfüggő terv
– ismertette a közeljövőt illető el-
képzeléseit az együttesvezető. 
Bérletes miniévad 
Marosvásárhelyen

Az új esztendőt Marosvásárhe-
lyen indítja a társulat, ugyanis ja-
nuár 24-27. között miniévadot
tartanak a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetemen, a Stúdió Színház-
ban. Négy nap alatt négy előadást
mutat be Bekecs a megyeközponti
közönségnek: január 24-én 18 órá-
tól a Legendák kertjében; 25-én 19
órától az Ember az embertelenség-
ben; 26-án 19 órától a Fehér foltok,
27-én 18 órától a Mátyás király
igazságai szerepel műsoron. A bér-
letes előadás újdonság az együttes
számára, viszont annál nagyobb
szeretettel várják a gyerekműso-
rokra a családokat, nagyszülőket,
csoportokat, a táncszínházi produk-
ciókra a mindenkori nagyérdeműt.
A jegyekkel, bérletekkel kapcsola-
tos információkért a 0755-289-832-
es telefonszámot kell hívni.

Nagy rajongói tábor, választékos műsorkészlet, számos fellépés – mégsem részesül romániai állami támogatásban az együttes

Kistelepülésektől a világ végéig
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Kedves Olvasóm! Annak oka, hogy új
esztendei első kopogtatásomat januárra te-
hettem az, hogy 398 évvel ezelőtt, 1622-
ben, a pápai kancellária január elsejét
választotta az új év kezdetének március 25-e
helyett.

A télközépre eső évkezdés a napév szerinti
időszámítással együtt honosodott meg Euró-
pában, s a Római Birodalomból sugárzott
szét. Az egységes január elsejei évkezdést
azonban sok nép csak az utóbbi évszázadok-
ban fogadta el. A honfoglaló magyaroknál az
évkezdés őszre vagy tavaszra eshetett. A
nomád pásztornépeknél a két időpont jelen-
tőségét növelte a nyári legelőkre vonulás és
az őszi, téli legelőkre, szállásra való vissza-
vonulás gyakorlata. Ennek a régi, tavaszi-őszi
évfordulónak emléke az őszi és tavaszi pász-
torünnepekben maradt fenn, ezek azonban
egy évezred alatt más jelleget öltöttek, euró-
pai ünnepekké váltak.

Január első napja alkalmas idő a férjjós-
lásra. A bukovinai székely magyarok úgy vél-
ték, hogy újév reggelén amilyen nevezetű
férfit látnak először a lányok, olyan nevezetű
lesz a férjük. Szokás volt újévkor kora reggel
a kútnál mosdani, hogy egész évben frissek
legyenek. Az újesztendei jósló, varázsló eljá-
rásoknak igen fontos része volt a megszabott
ételek fogyasztása, illetve bizonyos ételek
szigorú tiltása. Baromfihúst ne egyél e napon
– a tyúk hátrafelé kapirgálja; disznóhúst kell
enni – az előretúrja a szerencsét. Szemes ter-
ményeket (lencse, rizs, köles) kell enni: a sok
apró mag pénzbőség a következő esztendő-
ben. Egész kenyeret kell szegni, hogy mindig
legyen a családnak kenyere. Újévkor megráz-
zák a gyümölcsfákat, hogy bőven teremje-
nek.

1867. január 1. nevezetes nap volt Ruszka-
bányán. E napon helyezték üzembe az ak-
kori világ legmodernebb vaskohóját. Ez volt
Ruszkabánya második virágkora. A szabad-
ságharc viharai és a Bach-korszak elmúltá-
val Kerpely Antal tervei alapján 1866.
áprilisában kezdték építeni a kohót. Kerpely
1865-ben, amikor az általa tervezett brassói
bánya- és kohóvállalat ruszkabányai vasgyá-
rának építését vezette, szabadalmaztatta „a
nyersvas kéntől, foszfortól és réztől való
megtisztítására vonatkozó eljárását”. 1866-
ban szabadalmát Szászországban is bemu-
tatta.

Ruszkabányán 1803-ban létesítettek elő-
ször vaskohót a Hofmann testvérek: Antal
és Ferenc. Majd megkezdték a vasérctelep
feltárását és a szükséges épületek létesítését;
MaderspachKárollyal, a kiváló kohásszal

együtt alapítottak itt bá-
nyatársulatot. Ez az idő-
szak volt Ruszkabánya
első aranykora. A közeli
hegyek érceit termelték ki
és dolgozták fel: vasércet,
ezüstöt, krómot és ólmot,
valamint feketeszenet. A
vállalat Lugoson, Mehá-
dián és Karánsebesen ön-
töttvas hidat is épített, és
pályázatot adott be a Lánc-
híd megépítésére is.

Az egykori vaslelő hely-
ség, Ruszkabánya a Pojána
Ruszka hegység egyik völ-
gyében rejtőzik. Mára
immár majdnem teljesen
román lakosságú falu. A
kisvárossá növő települé-
sen 2500 főnyi német,
román, magyar, cseh, fran-
cia és cigány nemzetiségű
lakosság élt. Amint John
Paget angol utazó írja
1838–39-ben Erdélyben tett látogatása alkal-
mával visszaemlékezéseiben: „a különböző
nemzetiségű, eltérő nyelven beszélő emberek
tökéletes összhangban éltek és dolgoztak az
ércbányákban és a vashámorokban.”

Az 1848–49-es szabadságharcban Bem tá-
bornok seregét lőszerrel látta el a gyár.

Itt vesszőztette meg nyilvánosan a főtéren
Haynau 1849. augusztus 23-án Maderspach
Károly feleségét, BuchwaldFranciskát, aki
a szabadságharc leverése után Bemnek,
Kmetynek és másoknak menedéket adott.
Ezt a szégyent nem viselte el férje, aki saját
öntésű ágyújával zúzatta szét fejét.

Kerpely Antal 1868-ban visszatért Selmec-
bányára, ahol az akadémia kohászat-„kémlé-
szet”, illetve az általa szervezett
vaskohászat-vasgyártás tanszékének tanára és
vezetője lett. Az itteni vasérctelepek kimerül-
tek, a XX. század elején a vaskohászat itt
megszűnt. Feketeszénbányája ma is műkö-
dik. A híres ruskicai márvány pedig, mely
tisztaságában vetekedik a carraraival, a mai
napig világhírű.

Január elsején, 191 éve, 1829-ben keresz-
telték meg katolikus vallás szerint Szendrey
Júliát, épp hat évvel leendő első férje szüle-
tése után.

Tizenhét éves korában ismerkedett meg
PetőfiSándorral, egy évre rá, 1847. szep-
tember 8-án házasodtak össze Erdődön, aztán
jöttek a koltói mézeshetek a Teleki-kastélyban.

S Szeptember végén megszületik a magyar
– több: a világirodalom – legszebb szerelmes
verse.

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Az élő természet nem kerete, lelkes része,
összekapcsoló aranylánca kettejüknek.

Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?(…)

Júlia tizenkilenc évesen – 1848 márciusá-
ban került áldott állapotba, 15-én ő varrta és
tűzte férje mellére a később ismertté vált ko-
kárda első példányát – ezt a párizsi trikolór
mintájára készítette –, magának pedig piros-
fehér-zöld főkötőt varrt, miközben Sándora a
Nemzeti dalt írta. Zoltán fiuk december 15-
én született meg. Férjét 1849. július 20-án,
Tordán látta utoljára. Sándor még két levelet
írt Júliának.

(…) Előbbeni levelemben írtam, hogy
Csik-Szeredának és Kézdi-Vásárhelynek gyö-
nyörű vidéke van; Sepsi-Szentgyörgyé talán
még szebb, a város is jobban tetszik. Majd kö-
rülményesebben megvizsgáljuk, ha együtt
utazzuk be Háromszéket, mint a fészket rakni
akaró fecskék – áll a Marosvásárhelyen 1849.

július 29-én kelt utolsó levélben – (…) Ho-
gyan vagytok, kedves édes imádott lelkeim?
ha én hallhatnék valamit felőletek! ha lehet,
ha valahogy szerét ejtheted, írj, ha csak egy
szócskát is, édes angyalom. Én nem mulasz-
tom el az arra menő alkalmakat. Szopik-e
még a fiam? válasszátok el minél elébb, s ta-
nítsd beszélni, hogy meglepjen. Csókolom a
lelketeket és szíveteket miljomszor számtalan-
szor!

imádó férjed Sándor

Aztán hozták Sándor halálhírét. Húszéves
sem volt ekkor Júlia.

(…) Ha el nem vérzett, nem szakadt meg
eddig,

Mi van még hátra, mi fog jönni még?
Mi lesz, s milyen lesz az az utolsó csepp
Mikor megtörve igy szól majd: elég!

Ti boldogak ott künn a temetőben,
Kik már nyugosztok, kiszenvedtetek;
S én boldogtalan, szánalomra méltó,
Mikor leszek már én is köztetek?

Így fejezte be a 1864-ben keltezett Halot-
tak estéjén című versét Szendrey Júlia.

Rádöbbenek: majd két évszázada, 197 éve
született Petőfi Sándor.

Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?

Szentegyház keblem bel-
seje,

Oltára képed.
Te állj, s ha kell: a temp-

lomot
Eldöntöm érted;

S az összeroskadó kebel
Végső imája:
Áldás a honra, istenem

áldása rája! (…)

Kedves Olvasóm, hívo-
gatlak ez évben is a Termé-
szet kalendáriumának
ösvényeit járni, s Petőfi
176 évvel ezelőtt, 1844 ja-
nuárjában, Debrecenben írt
Honfidalával kívánva
békés, boldog új esztendőt,
maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2020 harmadik
napján„Kit szeretnék, ha tégedet nem szeretnélek?”

A természet kalendáriuma
(CCCXCII.)
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„Áldás a honra, istenem áldása rája!”

Kiss Székely Zoltán



Gazdagnak ígérkezik a 2020-as sportév, hiszen
Tokióban olimpiát szerveznek, Európa 12 városá-
ban pedig labdarúgó-Európa-bajnokság lesz,
amelynek döntőjét az akkorra már az Európai
Unión kívüli Londonban rendezik. 

A labdarúgó-Eb négy mérkőzését Bukarestben
játsszák, ez lesz az év legnagyobb sporteseménye
Romániában. A csoporttalálkozók időpontjai június
14., 18. és 22., míg az egyik negyeddöntőt szintén
itt tartják június 29-én. A torna történetében először
fordul elő azonban, hogy a decemberi sorsoláskor
még nem volt ismert a teljes mezőny, négy hely még
kiadó, és a házigazdák között lehet olyan is, amely-
nek csapata nem vesz részt a döntő tornán. Románia
és Magyarország ugyanazon a pótselejtező ágon
van, így legfeljebb egyikük juthat ki az Eb-re, holott
Budapesten is rendeznek négy mérkőzést.

Magyarország a négy Európa-bajnoki meccs
mellett azonban számos más nagy jelentőségű
sporteseménynek is helyszínt biztosít.

Áprilisban Budapesten lesz a női teniszezők
Fed-kupa-fináléja. Igaz, az új rendszert, amely
egyetlen helyszínre gyűjti össze az összes résztve-
vőt, sokan éles kritikával illették. Az idén is a Papp
László Arénában rendezik a női kézilabda Bajno-
kok Ligája négyes döntőjét, és szintén májusban
Magyarországról rajtol a Giro d’Italia országúti ke-
rékpáros körverseny. Ugyanebben a hónapban
úszó-, szinkronúszó-, nyílt vízi és műugró-Eb lesz
Budapesten.

Június-július fordulóján öttusa-Eb-t lát vendégül
Székesfehérvár, néhány nappal később a nem olim-
piai számokban világbajnokságot rendeznek kajak-
kenuban Szegeden, majd Budapesten kajak-kenu
maratoni Eb lesz. Forma–1-ben augusztus 2-án
rendezik a magyar futamot.

A tokiói olimpián, amelyet július 24-én nyitnak
meg, és augusztus 9-én zárnak, Szőcs Bernadette
asztaliteniszező révén várhatóan lesz Marosvásár-
helyt képviselő versenyző, bár a tavalyi minszki
Európai Játékokon nem sikerült megszereznie a

közvetlen kijutást, így az indulás jogát az idén szer-
vezett selejtezőkön kell kiharcolnia. Sajnos, rajta
kívül kevés az esély arra, hogy a megyéből más is
ott lehessen a japán fővárosban.

Ami a helyi sport esélyeit illeti, nyárig biztosan
nem számíthatunk túl sok jóra. A néhány éve helyi
szinten még legnépszerűbbnek számító sportágak-
ban – labdarúgásban, férfikosárlabdában – semmi
esély jelentősebb fejleményre. Fociban már az is
nagy eredménynek számítana, ha egyáltalán lenne
olyan felnőttcsapat, amely perspektívával rendel-
kezne, kosárlabdában egyelőre a túlélésre rendez-
kezdtek be. Teremlabdarúgásban a mostani
állapotok szerint már a túlélés is szinte túlzott el-
várásnak tűnik.

Női kosárlabdában az idei bajnokság átmeneti a
Sirius számára. Noha a téli szünetben erősítésre tö-
rekednek, az idei bajnokságban már nagy csodákra
nem számíthatunk. 

Érdekes a helyzet a női röplabdázóknál, ahol a
korábbi évek építkezésének köszönhetően az idén
is sikerült olyan csapatot kiállítani, amely képes a
feljutás kivívására a másodosztályból. Most már
csak az a nagy kérdés, lesz-e az ősztől olyan keret,
amely helyt tud állni az élvonalban, miután Maros-
vásárhely egymás után kétszer is lemondta az A1
osztályos indulás jogát.

Szintén nem szokványos a női kézilabdacsapat
helyzete, amely – annak köszönhetően, hogy fiatal
és helyi játékosokból áll – egyelőre komolyabb
anyagi háttér nélkül is versenyben van az A osz-
tályban. A feljutás azonban nem tűnik realista cél-
nak az idén sem, és nyilvánvaló, hogy ez a helyzet
nem konzerválható.

Sok múlik azon, hogy milyen lesz a városi ta-
nács összetétele, ki lesz a polgármester a nyár eleji
helyhatósági választások után, illetve kerül-e való-
ban hozzáértő személy a városi sportklub élére,
avagy utóbbi legnagyobb érdeme az lesz, hogy
mennyire áll közel a hatalmat gyakorló körökhöz.
Ez jelentősen megváltoztathatja a mostani áldatlan
állapotokat, hiszen a tavasszal nagy változásra az
eddigiekhez képest nem lehet számítani. 

December elején a marosvásárhelyi
Szász Albert Sportlíceum atlétika-szak-
osztályának tanári kara a Torpi SK ed-
zőjével és a klub veterán atlétáival év
végi tevékenységértékelő gyűlést tartott,
amelyen áttekintették az idei év legjelen-
tősebb atlétikai eredményeit. Az évérté-
kelőn Baczó László, Szabó Ferenc és
Csepán Gizella nyugdíjas atlétika szakos
testnevelőtanárok mellett jelen volt Ba-
rabási Rozália, Fülöp Csaba és Böjte At-
tila helyi veterán atléta.

– Nagyon jó évet zártak a marosvásár-
helyi atléták, a serdülő korosztálytól a
veterán szintig, főleg, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy milyen lehetőségeik vannak
a felkészülésre – kezdte a beszélgetést
Baczó László, a Szász Albert Sportlí-
ceum atlétika szakos tanára. – Bukarest-
ben, a 2019 júniusában megrendezett
országos atlétika-bajnokságon a Csepán
Gizella által edzett Jakab Szilárd Sá-
muel, Molnár Balázs, Daniel Mille, Raul
Radu és Darius Sângeorzan (utóbbi
Bartha Gombár Mónika edző tanítvá-
nya) összetételű csapat gyerek 1-es ka-
tegóriában bronzérmes lett, míg a
gyermek 3-as kategóriában aranyérmet
szerzett. Szintén júniusban a Piteşti-en
tartott junior 1-es korcsoport országos
versenyén Darius Făgăraş 400 méteres
gátfutásban első, míg a junior 2-es kor-
osztályban Dacian Costea rúdugrásban
aranyérmes lett 4,30 méterrel. A Kolozs-
váron tartott Balkán-bajnokságon a ju-
nior 1-es kategóriában rúdugrásban
Dacian első lett 4,20 méterrel, míg Da-
rius második a 4x400 méteres gátfutás-
ban. Végül a júliusban szintén Piteşti-en
megrendezett junior 3-as országos baj-
nokságon Balázs Norbert aranyérmet
nyert rúdugrásban – hangzott el. 

Baczó László azt is elmondta, hogy az
említett atléták közül a 2020-as Balkán-
bajnokságra való kijutásra reális eséllyel
pályázhat Dacian Costea rúdugró és Da-
rius Făgăraş gátfutó, előbbi a Nairobiban
rendezendő vb-re is kijuthat.

– A Torpi Sportegyesület versenyzői
közül az Anemona Şoş, Pápai Blanka,
Bábi Tímea és Székely Orsolya alkotta
négyes országos harmadik helyezést ért
el stafétában, míg Székely Orsolya má-
sodik lett 100 méteres síkfutásban. A
klubnál hat atléta gyermek van leiga-
zolva – említette meg a 71 éves Szabó
Ferenc testnevelőtanár, aki a Szász Al-
bert Sportlíceum mellett a Torpi Sport-
klubnál is atlétikát oktat, és már 44. éve
van a pályán.

A Szász Albert Sportlíceum másik at-
létika szakos tanára, Csepán Gizella azt
hiányolja, hogy Marosvásárhelynek
nincs atlétika-sportbázisa, csak a Bolyai
líceum telepén készülhetnek fel a város
atlétái, ugyanakkor a helyi atlétikaedzők
utánpótlására is utalt, hiszen a sportlí-
ceum mindhárom atlétika szakos tanára
(Baczó, Szabó és Csepán) már évek óta
nyugdíjasként oktat.

A helyi veterán atléták idei eredmé-
nyeit a 73 éves Fülöp Csaba János (Torpi
SK) így értékelte: – A veteránok buka-
resti országos atlétikabajnokságán jóma-
gam a 70 év feletti kategóriában
kalapácsvetésben első lettem – tulajdon-
képpen ez a második veterán bajnoki
címem kalapácsvetésben – , emellett
súlydobásban és diszkoszvetésben 3. he-
lyezést értem el, míg Barabási Rozália a
45-49 évesek kategóriájában 100 méte-
res és 200 méteres síkfutásban, valamint
80 méteres gátfutásban ezüstérmet szer-
zett. Az ugyancsak Bukarestben meg-
rendezett Balkán-bajnokságon 4. és 5.
helyezést, ugyanakkor Balkán bajnoki-
címet is szereztünk.

A Torpi SK másik veterán atlétája,
Böjte Attila a marosvásárhelyi Liviu
Rebreanu általános iskola testnevelő ta-
nára, hivatása miatt keveset tudott ed-
zeni 2019-ben, így nem lehetett jelen az
országos és Balkán-versenyeken, de em-
lítésre méltó, hogy vezetésével az iskola
tehetséges gyerekei kiváló eredménye-
ket értek el különböző sportágakban ran-
gos országos versenyeken.

Czimbalmos Ferenc Attila

Bálint Zsombor

1121.
Szerkeszti:FarczádiAttila
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A Marosvásárhelyi Iskolás Sport-
klub fiatal birkózója, Biró Krisztián
hajszálra volt a serdülők világbaj-
nokságán az aranyéremtől. A sza-
badfogásúaknál a 71 kg-osok
döntőjében orosz ellenfele, Szosz-
lan Tigiev ellen 0-8-ról tudott fordí-
tani, 9-8-ra vezetett 12
másodperccel a vége előtt, amikor
ellenfele négypontosra értékelve
megkontrázta egyik akcióját, ráadá-

sul az edzői által kért visszanézést
is elveszítette, így már 13-9-re ve-
zetett az orosz. Ebből faragott még
két pontot a végére, de már nem
volt idő az újabb fordításra.

– Igaz az, amit hallottunk, hogy
a döntő után megfogadtad, hogy ha
még egyszer ilyen helyzetben leszel,
akkor nem fogsz veszíteni?

– Biztos, hogy nagy motiváció
számomra, hogy világbajnoki dön-
tőn birkózhattam, és egy nagyon
szoros mérkőzést tudtam megvívni.

– Korábban találkoztál-e már
orosz ellenfeleddel, és milyennek
érzed, le tudod-e győzni, ha még
egyszer összekerültök?

– Korábban még nem birkóztam
vele. Tulajdonképpen egy világver-
senyen vett részt korábban ez az
orosz, most volt az első világbaj-
nokságon, és egyből meg is nyerte.
De úgy érzem, ha még birkózom
vele, legyőzhetem.

– Melyek a célkitűzéseid 2020-
ra?

– Minél több érmet szeretnék
gyűjteni a hazai és kinti versenye-
ken, és minél fényesebbeket.

– És a 2024-es olimpia már lebeg
a szemed előtt?

– Igen, a tokiói olimpia után olim-
piai súlycsoportra szeretnék váltani,
és négy éven át készülni arra, hogy
kijussak az ötkarikás játékokra.

– Megvan-e ehhez a megfelelő
támogatás?

– Szerintem minden körülmény
adott ehhez, edzőtársaim és edzőim
is nagyon profik, és lehetségesnek
tartom teljesíteni a célkitűzést.

A nem olimpiai sportágakban a
sportgálákról régi ismerős, Aposto-
lache Kiss Andrea kapta meg a
Maros megye legjobb sportolójának
járó díjat, a wushu-világbajnoksá-
gon formagyakorlatokban elért
ezüstérmével.

– Hányadik alkalommal nyerte
meg a Maros megye legjobb spor-
tolója díjat?

– Harmadjára. 2015-ben és 2016-
ban voltam már az első helyen, a
következő években a második he-
lyekre kerültem, most sikerült ismét
első lennem.

– Ha nem is mindig első díjjal, de
jó ideje minden évben találkozunk a
sportgálán. Mi az, ami ennyi év
után is motiválja?

– Nem nevezném motivációnak,
inkább belső késztetésnek. Egy
belső akarásnak, hogy túllépjek a
korlátaimon, jobban teljesítsek,
jobb legyek, és ezt szerintem rá
lehet vezetni a mindennapi életre
is. Hogy ne elégedjünk meg min-
dennap azzal a kevéssel, hanem
próbáljunk mindig többet, jobbat
alkotni.

– Tud ez a sportág mindig újat
nyújtani, hogy tartsa az emberben
a lelket?

– A wushu szerencsére olyan
sportág, amelynek köszönhetően
nagyon sok mindent lehet tanulni:
harcművészetet, rengeteg fegyver
van benne, sok formagyakorlat,
úgyhogy minden nap egy kihívás
számomra, és mindennap tanulok
valami újat.

– 2020 végén is találkozunk
ugyanitt?

– Igen, találkozunk, bár egyelőre
elképzelésem sincs, hogy mi lesz,
hogy lesz, de majd kiderül, sikerül-
e ismét magas pozícióba kerülni,
vagy sem. 

– Milyen versenyek vannak 2020-
ban?

– Lesz országos és Európa-baj-
nokság, illetve világbajnokság
Moszkvában, és tajcsi-világbajnok-
ság Olaszországban.

Néhány szó a megye legjobbjaival

Mit várhatunk 2020-ban sport terén?

Jó évet zártak a marosvásárhelyi atléták

Bálint Zsombor

Díjazottak a 2019-es Maros megyei sportgálán. Fotó: Nagy Tibor



Családi és baráti környezetben otthon,
Szovátán töltötte a karácsonyt és a szilvesz-
tert Csoma Alpár, az anyaországi élvonalban
játszó Nyírgyulaj KSE teremlabdarúgója, aki
sikeres szezont tudhat maga mögött a nyír-
ségi alakulattal, hiszen csapata a 4. helyről
várja a tavaszi folytatást a tízcsapatos élvo-
nalban. 

Alpárnak az ünnepi ételeket is volt al-
kalma megkóstolni, viszont csak mértékkel,
hiszen annál nagyobb hangsúly fektetett a
mozgásra, az edzésekre még a téli szünidő
idején is: példa erre, hogy a két ünnep között
kispályás teremlabdarúgó-mérkőzésre hívta
el barátait a helyi Domokos Kázmér Iskola-
központ alsó sporttermébe, ahol a két és fél
órás teremfoci után féléves nyírgyulaji ta-
pasztalatait osztotta meg kifáradt cimborái-
val.

A baráti futballmeccsen pályára lépett
Eugen Cofar, Veress László, Somogyi Pál,
Csoma Ferenc, Kirila Albert, Nyitra Sza-
bolcs, Csipán Nándor, Ponyori József, Ros-
tás Máté, Abodi Árpád, Kénesi Lajos,
György Zoltán, Szabó László, Veres Ferenc
és Unchiaş Rémusz. Utóbbi nem más, 
mint az ASA aranycsapatának, a néhai Un-
chiaş Dumitrunak (Demeternek) Nyírbátor-
ban élő fia, aki párjával, Kádár Évával
érkezett látogatóba a fürdővárosba. A talál-
kozón ugyancsak baráti meghívottként vett
részt Karda Attila egykori marosvásárhelyi

labdarúgó, jelenleg játékosügynök, aki töb-
bek közt a Kisvárdán futballozó valamikori
ASA-labdarúgó, Claudiu Bumba mene-
dzsere. 

– Örvendek, hogy sikeres őszi idényben
volt részem a Nyírgyulaji KSE együttesével,
remélem, hogy a tavaszi szezonban is jelest
alakítunk, ezért mindent elkövetek, hogy
hasznos játékosa legyek az alakulatnak, és
csapattársaimmal, valamint stábunk tagjaival
eleget tegyünk a vezetőség elvárásainak. Ez
az egyik célkitűzésem a 2020-as esztendőre,

a másik pedig az, hogy egészséges legyek,
és ezt kívánom a családomnak és minden
futballszerető társamnak is – mondta Csoma
Alpár. 

Mint ismeretes, a most 34 éves teremlab-
darúgó valamikor a marosvásárhelyi Izorep-
nél, aztán a City’usnál is játszott, utóbbival
öt bajnoki címet, ugyanakkor szintén öt Ro-
mánia-kupát és szuperkupát is nyert. Csoma
Alpár bátyja, Ferenc is értékes teremlabda-
rúgója volt a vásárhelyi együttesnek 2010–
2012 között. 

A naptári év első fordulója a bajnoki alap-
szakasz utolsó fordulója is volt egyben a női
kosárlabda országos bajnokságban. A Maros-
vásárhelyi Sirius-Mureşul 77:71-re nyert a
Nagyváradi CSU-Rookies ellen, a pályán a
különbség azonban sokkal nagyobb volt, mint
a hat pont az eredményjelzőn.

A Szatmárnémetiben játszott kiváló mérkő-
zés után favoritként lépett pályára a marosvá-
sárhelyi alakulat a sereghajtó és nyeretlen
nagyváradiak elleni találkozón. Némileg
meglepő volt ilyen körülmények között, hogy
a vendégek kezdtek 7-0-val, azonban hamar
megtört a lendületük, és 8-11 után 15-0-s
hazai sorozat következett, az első tíz perc vé-
gére pedig már 12 pont volt a házigazdák elő-
nye. A folytatásban több alapembert
pihentetett Ionel Brustur edző, így a meccs ki-
egyensúlyozottabbá vált, rövid időre pedig
pályára lépett a több fordulót kihagyó, térd-
kötéssel játszó Smelser is. A nagyszünet után
aztán ismét a legjobb felállásban szerepeltek
a házigazdák, és tovább nőtt a különbség, 22
pontra, az utolsó negyedben azonban szinte
megfordult a meccs. A hazai kispad ugyanis
már az utolsó tíz perc elejétől a legfiatalabb
tartalékokat küldte pályára, és nem cserélte be
a kezdőket akkor sem, amikor az ellenfél már
veszélyesen közel került az eredményjelzőn.
Nehezen érthető taktika, hiszen a fiatalok is
akkor fejlődhetnek jobban, ha van mellettük
tapasztaltabb játékos, és nem magukra vannak
a pályán. Tény azonban, hogy adott pillanat-
ban Nagyvárad négy pontra jött fel, és semmi
sem akadályozta volna meg, hogy fordítson,
ha történetesen a két legjobb játékosa közül
Sarićnak egy kisebb sérülés miatt nem kellett
volna rövid ideig elhagynia a pályát, aztán
pedig Ruxandra Chiş ki nem pontozódik öt
személyi hibával. Tulajdonképpen ez segítette

hozzá a marosvásárhelyi csapatot, hogy végül
ne kapjon ki, számunkra nehezen értelmez-
hető stratégiai megfontolások miatt.

A bajnokság a középszakasszal folytatódik,
a csapatokat értékcsoportokba sorolják. A
Nyugati csoportban az 5. helyen záró Sirius-
Mureşul a B értékcsoportban, azaz a 7-13. he-
lyek bajnokságában folytatja, ahol ismét
oda-vissza rendszerben játszanak. A csapatok
magukkal viszik az egymás elleni eredménye-
ket az alapszakaszból. Az idén azonban nincs
átjárárás az értékcsoportok között a rájátszás-
ban, azaz a B értékcsoport két legjobb csapata
nem kap esélyt a legjobb nyolc hely egyikéért
küzdeni, hanem a rájátszásban is csak a 7-13.
helyért játszhat. 

Az értékcsoportokban az első fordulót
szombaton rendezik, a sportági szövetség vél-
hetően ma teszi közzé a bajnoki programot.

Bálint Zsombor

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, Nyugati cso-
port, 10. forduló: Marosvásárhelyi Sirius-
Mureşul – Nagyváradi CSU Rookies 77:71
(28-16, 16-15, 21-12, 12-28)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200
néző. Vezette: Ştefan Atomulesei (Brassó),
Böjte László (Csíkszereda), Alexandru
Mircea (Nagyvárad). Ellenőr: Marius Hur-
goi (Kolozsvár).
Sirius-Mureşul: Dunbar 23 pont (2), Mé-
száros 22 (3), Feiseş 7 (1), Badi 6, Smelser
5, Pálfi 4, Bobar 3, Ignat-Kleemann 3, Gál
2, Bokor 2, Kertész, Szász.
Nagyváradi CSU Rookies: Sarić 27, Chiş
16 (2), Farago 9. Kokovay 7 (2), Veres 4,
Fărcaş 4, Roşu 2, Göncze 2, Judeu.

A Marosvásárhelyi MSE korábbi játé-
kosa, a most 18 éves Török Dávid – a 
többszörös hazai veterán bajnok atléta,  Ba-
rabási Rozália fia – augusztusban a ma-
gyarországi NB III-ban szereplő Füzes-
gyarmat labdarúgója lett. Az alakulat az
őszi pontvadászat végén az első helyen
végzett, célkitűzése a feljutás az NB II-be.
Dávid a minap anyaországi sportpályafu-
tása első fél évének élményeiről mesélt la-
punknak. 

– Az MSE-nél eltöltött mintegy kétéves
időszak után Füzesgyarmatra igazoltál,
ahol folytatódott labdarúgói karriered. Mi-
lyen tapasztalatokkal gazdagodtál?

– Az első hónap rettentően nehezen telt,
mivel erős honvágyam lett. Aztán egyre
jobban megszoktam a várost, a csapattársa-
kat. A csapatnál merész terveket emleget-
tek, a fiatalok nevelését és beépítését a
csapatba prioritásnak tekintik, emellett fő
célunk feljutni az NB II-be, majd ott jól
szerepelni. A tavaszi szezonban minden
meccset meg kell nyernünk, hogy céljainkat
teljesíthessük.

– Hogyan kerültél ki éppen Füzesgyar-
matra?

– A tavalyi bajnokság végeztével értesül-
tem, hogy a Füzesgyarmat érdeklődik irán-
tam, és elfogadtam az ajánlatukat. A csapat
tagjai befogadtak, a vezetőség is pozitívan
támogatott, ez nagy segítség volt szá-
momra. 

– A futball mellett
iskolába is jársz?

– A tanulmányai-
mat is fontosnak tar-
tottam folytatni.
Sárrétudvaron járok
iskolába, 20 kilomé-
terre Füzesgyarmat-
tól, ott vagyok
negyedikes gimna-
zista.

– Térjünk a fut-
ballkarriered elejére.
Hol kezdtél el futbal-
lozni?

– Kiskoromban a
tömbházunk előtt ba-
rátokkal lasztiztunk,
aztán a szüleimnek
köszönhetően több
helyi együttesnél is
megfordultam, de

igazából az MSE csapatánál sikerült kitel-
jesednem labdarúgóként, és bemutatkozhat-
tam a nagycsapatban a 3. ligában. Ezzel
párhuzamosan a klub U19-es együttesében
is szerepeltem, így több mérkőzésen ját-
szottam. 

– Hogyan tekintesz vissza az MSE-nél el-
töltött időszakra?

– Nagy örömmel, hiszen felejthetetlen
pillanatokat töltöttem el ott, több, jól felké-
szült szakemberrel és labdarúgóval dolgoz-
hattam együtt, akik bíztak bennem, így
nekik köszönhetően játéklehetőséget és bi-
zalmat kaptam. Szívembe zártam az MSE
csapatát, amelyhez kellemes emlékek fűz-
nek. 

– Hogyan látod a jövődet néhány év
múlva a futball terén, melyek a jövőbeli cél-
jaid?

– Az igazság az, hogy a füzesgyarmati
ajánlattal az egész futballkarrierem egyik
napról a másikra megváltozott. Megtanul-
tam, hogy minden napot maximálisan ki
kell használnom, hogy bizonyítsak, hiszen
az álmom mindig az volt, hogy profi labda-
rúgóvá váljak.

– A téli ünnepekre hazatértél.
– Szabadságomat töltöm itthon, remé-

lem, hogy családi és baráti környezetben
kellőképpen sikerül feltöltődnöm egy
nehéz, ugyanakkor fontos és nem utolsósor-
ban sikeres őszi idény után. Reméljük,
hogy vezető pozíciónkat a tavaszi idény vé-
géig megőrizzük, és sikerül feljutnunk az
NB II-be.

Marosvásárhelyen töltekezett 
Török Dávid

Műfüves 
labdarúgópálya

épül 
Szászrégenben

Szászrégenben a Metalul-labdarúgópálya
felújításáról döntött a helyi tanács. A kép-
viselő-testület azt várja a beruházástól,
hogy lendületet kapjon a fiatalok sportolta-
tása. A munkálatok nemcsak a játékteret,
hanem a kiszolgáló területet is érintik majd
a sportlétesítményben.

A befektetés szakmai tanulmányát előké-
szítő gazdasági társaság főépítésze szerint
az, hogy kevesen sportolnak Szászrégen-
ben, elsősorban annak tudható be, hogy az
utóbbi időben keveset vagy nem fejlesztet-
ték a helyi sportlétesítményeket, amelyek-
nek az állaga sok esetben leromlott. Ezen
kívánnak most változtatni az Abafája utcai
pálya átalakításával úgy, hogy az országos
vagy akár nemzetközi sportrendezvényeket
is vendégül láthasson. 

A tanácsi határozat értelmében a Meta-
lul-stadion játékterének gyepszőnyegét mű-
fűre cserélnék, a létesítményt villany-
világítással látnák el, hogy esti órákban is
használni lehessen, új kerítéssel vennék
körbe, és mintegy 1900 négyzetméteren 85
parkolóhelyet alakítanának ki.

Győzelemmel zárt alapszakasz
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Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga:
* Keleti csoport, 13. forduló: Brassói Olim-
pia – Bukaresti Agronomia 87:71, Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi SIC – CSM Alexandria
105:35, CSM Târgovişte – Konstancai
Phoenix 74:64, a Bukaresti Rapid állt; 14.
forduló: Bukaresti Agronomia – Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi SIC 47:86, CSM Ale-
xandria – Bukaresti Rapid 91:66,
Konstancai Phoenix – Brassói Olimpia
89:70, a CSM Târgovişte állt;
* Nyugati csoport, 10. forduló: Aradi FCC
– Kézdivásárhelyi KSE 86:44, Kolozsvári
U – Szatmárnémeti CSM 54:77, Marosvá-
sárhelyi Sirius-Mureşul – Nagyváradi CSU
Rookies 77:71.

Fotó: Nagy Tibor 

Czimbalmos Ferenc Attila

Itt még az MSE labdarúgójaként, az FK Csíkszereda elleni, idegenbeli mér-
kőzésen csatázik a labdáért a fiatal futballista                    Fotó: Székelyhon

Czimbalmos Ferenc Attila

Csoma Alpár baráti környezetben töltődött fel



Vasárnap rajtolt a 42. Dakar rali,
amelyet először rendeznek Szaúd-
Arábiában, s amely több érdekessé-
get is tartogat az autós és a motoros
mezőnyben egyaránt. A P1Race
előzetest készített a versenyhez, ezt
olvashatják az alábbiakban.

A 2020-as Dakar rali az első,
amelyet nem Afrikában vagy Dél-
Amerikában, hanem Szaúd-Arábiá-
ban rendeznek. A verseny 12
szakaszból áll, ezeken közel 7900
kilométert kell megtenniük a ver-
senyzőknek, és csaknem 5000 km a
szelektív szakasz. Összesen 351
egység nevezett az idei Dakarra (ta-
valy 334 volt ez a szám), ez 557
versenyzőt jelent, akik 53 nemzet
színeit képviselik. A magyar azon-
ban nincs közöttük: a tavaly 20. he-
lyen befutó Szalay Balázs és az
Opel Dakar Team kihagyta a 2020-
as kiírást – nem állt össze az anyagi
háttér –, így a Dakar helyett a feb-
ruári katari világkupa-fordulón áll-
nak rajthoz. Az ő távollétükben így
a román színekben induló Gyenes
Emánuelnek, valamint a vajdasági
Saghmeister Gábornak szurkolha-
tunk a következő két héten.
Autó

Ami az esélyeket illeti: az autó-
sok mezőnyében ismét főként a
Toyoták és a Minik párharcára lehet

számítani. Előbbi gyártót képviseli
a címvédő és háromszoros győztes
Nasser Al-Attiyah, a 2009-ben első
helyezett Giniel de Villiers, vala-
mint Bernhard Ten Brinke és a Da-
karon most debütáló Fernando
Alonso is. A Forma–1-ben kétsze-
res, a WEC-ben elért tavalyi sikeré-
vel viszont összességében
háromszoros világbajnokra termé-
szetesen fokozott figyelem irányul
majd, de a spanyol igyekezett csök-
kenteni az elvásárokat magával
szemben: karrierje legkeményebb
kihívásának nevezte a sivatagi ka-
landot, s elsődleges céljaként jelölte
meg, hogy ne essen ki egy „hülye
hiba” miatt. Mindenesetre a segítsé-
gére lehet, hogy a navigátora a rop-
pant rutinos, a motoros
kategóriában ötször diadalmaskodó
Marc Coma.

Nem a gyári csapatban, de Toyo-
tával szerepel Yazeed Al-Rajhi is,
aki már az előző években is erős
formát mutatott olykor, most pedig
a hazai pálya előnye játszhat a ke-
zére. És persze a Minikkel is szá-
molni kell, mindenekelőtt persze a
Mr. Dakar becenévre hallgató tizen-
háromszoros győztessel, Stephane
Peterhansellel, valamint a kétszer
diadalmaskodó Carlos Sainzcal, de
érdemes lesz figyelni Orlando Ter-

ranovát vagy épp Jakub Przygonskit
is. A 2014-ben nyerni tudó Nani
Roma ezúttal egy kevésbé ismert
német márkával, a Borgwarddal állt
rajthoz. A WTCR szerelmesei szá-
mára jó, hogy Tom és Tim Coronel
ismét ott van az indulók között. Volt
egyébként egy kiesés is már a start
előtt: Martin Kolomy nagyot bukott
a Ford Raptorjával, a pilóta csigo-
lyasérüléssel kórházba is került.
Motor

A motorosok között lassan
immár két évtizede az a kérdés,
hogy meg lehet-e törni a KTM 2001
óta tartó diadalmenetét. Az biztos,
hogy nem lesz könnyű dolguk a ki-
hívóknak, hiszen 2020-ban is rop-
pant erős az osztrákok gyári
felállása: az elmúlt négy kiírás
győztese – Toby Price (ő 2016-ban
és tavaly is nyert), Sam Sunderland
és Matthias Walkner – egyaránt
velük tért vissza a sivatagba, ahogy
a négyfős felállást teljessé tévő Lu-
ciano Benavides is esélyes lehet. Ha
pedig ez nem lenne elég, a Husq-
varna színeiben is indult néhány
nagynevű motoros, akik közül min-
denekelőtt Pablo Quintanillát érde-
mes kiemelni.

Ugyanakkor a Honda és a Ya-
maha legénysége is talán erősebb,

mint valaha. Előbbi márka 2019-
ben is komoly esélyesnek tűnt, ám
a mindig erősen szereplő Joan Bar-
reda Bort hamar kiesett egy bukás
következtében, Ricky Brabec ve-
zető helyen állva szenvedett motor-
hibát, míg Kevin Benavides
esélyeinek egy később aztán törölt
háromórás időbüntetés vetett véget.
Ők hárman idén is a Hondát erősítik
majd, míg a Yamahánál elsősorban
a tavaly motorhiba miatt kieső Ad-
rian van Beveren, valamint az előző
kiírást az ötödik helyen záró Xavier
de Soultrait irányíthatja magára a fi-
gyelmet, akiket Franco Caimi és
Jamie McCanney segítheti a gyári
istállónál.
Quad, kamion és a többiek

A többi kategória közül a quado-
soknál történt a legnagyobb válto-
zás a mezőnyt illetően, hiszen nem
lesz ott Szaúd-Arábiában a tavalyi
bajnok Nicolas Caviglassio (sőt,
egyik dobogós argentin sem), visz-
szatér viszont a kétszeres győztes
Ignacio Casale, miután előző évben

az SxS-esek között próbált szeren-
csét. A quadosoknál így ő lesz a leg-
nagyobb esélyes, a fő kihívója
pedig a lengyel Rafal Sonik lehet. 

A kamionosoknál is történt egy
fontos változás 2019-hez képest,
Gerard de Rooy ivecós gárdája
ugyanis teljesen új felállással vág
neki az idei kiírásnak: többek kö-
zött sem a hátsérüléssel küzdő csa-
patvezető, sem Federico Villagra
nem áll rajthoz. Így viszont a
Kamaz újfent toronymagas favorit
lesz, mindenekelőtt a háromszoros
címvédő Eduard Nikolajev révén,
de Dmitrij Szotnyikov is esélyes
lehet – és persze azért a Tatrát kor-
mányzó Ales Loprais is beleszólhat
a küzdelmekbe. Az UTV vagy SxS
érdekessége pedig az, hogy az
előző két győztes, Francisco Lopez
Contardo és Reinaldo Varela, vala-
mint Gerard Farres Guell mellett
ezúttal itt fog szerepelni a motoro-
sok között ötször győző, az utóbbi
években az autósok között induló
Cyril Despres is.

Sikeres évet zárt a magyar sport
Szabó Tünde sportért felelős állam-
titkár szerint. „A 2019-es év rend-
kívül eredményes volt” – szögezte
le a szakpolitikus az M1 aktuális
csatornán csütörtökön. Hozzátette:
az olimpiát megelőző év mindig na-
gyon kemény, hiszen a sportolók
fókuszában az ötkarikás játékok áll-
nak, ezzel a szemlélettel és felké-
szültséggel szerepelnek a
világeseményeken.

– Ilyenkor már a célegyenesre
fordulnak, a legfontosabb cél, ho-
gyan sikerül az olimpia, valamint az,
hogy a kvótákat meg kell szerezni.
Nagyon jól teljesítettek sportolóink,
hiszen világbajnokokat, Európa-baj-
nokokat köszönthettünk különböző
sportágakban – tette hozzá. Szabó
Tünde kiemelte, az olimpiai sport-
ágak közül 26-ban születtek magyar
sikerek, azaz nemcsak a tradicioná-
lisan erős magyar sportágakban vol-
tak jó eredmények.

Az olimpiára való felkészülés
kapcsán hangsúlyozta: fontos, hogy
ehhez minden lehetőséget megte-
remtsenek a magyar sportolóknak.
Példaként említette, hogy már az év
elején többen kiutaznak Tokióba
vagy a környékére az akklimatizá-
lódást elősegítendő, hogy ott edz-

hessenek, és felkészüljenek a magas
páratartalomra. – Olyan programja-
ink vannak az élsportban és az után-
pótlás-nevelésben, amelyek azt
eredményezik, hogy hosszú távon a
magyar sportolók ott lesznek a világ
élvonalában – mondta, egyúttal
hozzáfűzte, folyamatosak a kvóta-
szerzések, és ez folytatódhat az öt-
karikás játékokat megelőző
világeseményeken, amelyek közül
Magyarország rendezi például a ví-
zilabda kontinensviadalát, illetve 

a vizes Európa-bajnokságot. 
Hangsúlyozta, nagy öröm, hogy
olyan rangos világeseményeknek
adott otthont Magyarország 2019-
ben, mint például négy olimpiai
kvalifikációs esemény, az asztalite-
niszezők, az öttusázók, a kajak-ke-
nusok, valamint a vívók
világbajnoksága. – Ez nemzetközi
szinten és sportdiplomáciailag is
óriási teljesítmény és elismerés.
Ilyen tekintetben szerintem világel-
sők vagyunk, hiszen a nemzetközi

szervezetek hozzánk fordulnak:
szeretnénk-e megrendezni egy vi-
lágeseményt – fejtette ki Szabó
Tünde. Elsődleges célnak azt ne-
vezte, hogy mindenki tudjon spor-
tolni. Úgy vélte, ehhez fontos, hogy
olyan sportlétesítmények legyenek
Magyarországon, amelyek ki tudják

szolgálni a sportolókat, ennek 
jegyében az elmúlt években több
mint 2500 sportlétesítményt tudtak
felújítani és építeni, külön kiemelte
a tavaly átadott Puskás Arénát,
amely idén négy mérkőzésnek ad
otthont a nyári labdarúgó-Európa-
bajnokságon.

Magyarország 2019-ben négy olimpiai kvalifikációs eseményt látott vendégül, közöttük 
a kajak-kenusok világbajnokságát. Fotó: MTI
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Rajtolt a 42. Dakar rali

Összefoglalókatelevízióban
Kéttévécsatornasugározösszefoglalókataversenyről,amelynek

eseményeitanemzetközitévésstáb3helikopterrel,20terepjáróval,
15kamerávalés20kamionnyifelszerelésselrögzíti:azEurosport
1-enez0órakor,azRTLKlubonváltozóidőbenkerülképernyőre.
Amagyarkereskedelmicsatornánazállandónapiösszefoglalók
mellettegyvadonatújdíszlettelkialakítottstúdióbanvendégek(pél-
dáulnéhányalkalommalSzujóZoltán)ésDakar-legendák(minta
14versenyenrésztvevőSzalayBalázs)követikmajdnyomonestén-
ként.

Pontatlanútikönyvek?Reagáltakaszervezők
Azideikiíráskapcsánfontosmegemlíteni,hogyaszervezőkrea-

gáltakaversenyzőktavalyi,akiadottútikönyvekpontatlanságait
érintőkritikákra.Araliújigazgatója,DavidCasteraújmódszert
vezetbeösszesenhatetapsorán:eddigazegységekelőzőnapkaptak
egyalapinformációkkalellátottútrajzot,amelyetaztánacsapatok
kiegészíthetteksajátmaguknak,idénviszontcsakazadottnapreg-
gelénkapnakkézhezazindulókegyjóvalrészletesebbleírást.Az
autósok15,amotorosok25perccelaszakaszokstartjaelőttkapják
megezt–ezzelrészbenegyébkéntaztisszeretnékelérniaszervezők,
hogyanagyobbcsapatoknekerüljenekelőnybeezenatéren.Min-
denesetreCasterabízikabban,hogybeválikazújmódszer,ahogy
abban is, hogy a dél-amerikai viadaloknál várhatóan gyorsabb
2020-asDakarmostisizgalmasésfordulatoslesz.

Eredményjelző
2020-asDakar-rali,1.futam(Jeddah-AlWajh,319.0km):
*autó:1.ZalaV.(Agrorodeo)3:19:04óra,2.PeterhanselS.(Bah-

rainJCWX-RaidTeam)+2:14perc,3.SainzC.(BahrainJCWX-
RaidTeam)+2:50perc
*motor:1.PriceT.(RedBullKTMFactoryTeam)3:19:33óra,

2.BrabecR.(MonsterEnergyHondaTeam)+2:05perc,3.Walkner
M.(RedBullKTMFactoryTeam)+2:40perc,…49.GyenesE.(Au-
tonetMotorcycleTeam)+57:09perc

MOB-elnök:Jólsikerültévvelfordulunkrá
azolimpiára

AMagyarOlimpiaiBizottság(MOB)elnökeszerintjólsikerülta
tokióinyárijátékokatmegelőző2019-esév.
–Azolimpiáraráfordulvaezjólsikerültévvolt,mindenképpen

jobb,minta2018-asésa2017-es,aminagyonbiztató–utaltazolim-
piaisportágakolimpiaiszámaibanelértideieredményekreKulcsár
Krisztián.Hozzátette:aszámokalátámasztjákakijelentését,és„ez
megnyugtatóatokióihajrában”.Amagyarsportjelenleg58kvótás
hellyelrendelkezik,ésaMOB160főkörülisportolóilétszámmal
lenneelégedett.KulcsárKrisztiánemlékeztetettarra,hogy2016-
banRióbanekkoravoltaküldöttség,ígyezavárakozásreális,s
mintmondta:„bízunkabban,hogyelfogjukérnieztaszámot”.
Avárhatóeredményességetilletőenarrautalt,hogyazelőzőjá-

tékokhozképestnemszámítnagyváltozásra,szerintemegintkon-
centrálódnifognakazeredmények.–Nagyonbízunkabban,hogy
bejönnekolyansportágak,mintavitorlázásvagyasportlövészet,
delátnikell,hogyazúszásésakajak-kenulesz,amelyaprímet
viszi,eznemiskérdés.Sokmúlikmajdacsapatkvalifikációkon.Mi
azzalszámolunk,hogyháromcsapatunkottlesz,ottlehet.Haők
ottlesznek,aznemcsakegymáshangulatotadmajdazolimpiának,
hanemolyanéremesélyeket,amiketmostmárnagyonszeretnénk,
habeváltanának–fűztehozzá.

Gyenes Emánuel ezúttal is tagja a mezőnynek. Fotó: a szatmárnémeti versenyző közösségi oldala

Sikeres esztendőt zárt a magyar sport



A székelyszentistváni Nemes
András gyűjtőszenvedélyéről
hallottunk ugyan, de csak egy
kis helyi kiállításon mutatott
meg néhány darabot gyűjte-
ményéből. Aztán az igazi
meglepetés akkor követke-
zett, amikor otthonába láto-
gattunk.

Csupán néhány éve kezdett régi-
séggyűjtésbe, mégis azt hinné az
ember, hogy egy élet kellett annyi
tárgy beszerzéséhez, amennyi a
Nemes András otthonában sorako-
zik. A székelyszentistváni Barátosi-
udvarházban csak néhány mérleget
és órát láthattunk egy helyi kiállítá-
son, ahol főleg az 1937–1942 kö-
zötti időszak szentistváni életképeit
megörökítő fotókat – egykori lako-
dalmakat, szüreti bálokat, embereket
ábrázoló régi emlékrészleteket – osz-
tott meg a nagyközönséggel. Ezeket
szemlélve az idegen figyelme szinte
el is siklik a csupán dekorációnak
tűnő néhány régi tárgy fölött, de az ér-
dekes darabokra kérdezve kiderül: a
szomszéd portáról származnak. And-
rás szerényen meséli „kincstáráról”:
nyugdíjazása után unalmában kezdte
el a „kincsvadászatot”, kezdetben
lámpásokat, majd könyvsorozatokat
kezdett gyűjteni, majd az órákban
találta meg a szépséget, újabban
pedig a mérlegek következtek a
gyűjteményében.

Korok és országok lámpái
Különböző korok és országok

lámpásainak gyűjtésével kezdődött
a különös szenvedély – mutat végig
a testes német fémlámpáktól a ma-
gyar, spanyol darabokon át a karcsú
francia napóleoni darabokig, vagy a
19–20. századforduló szép, értékes,
kézzel cifrázott majolikadarabjaiig.
Pontos számát nem tudja a lakás-
ában felhalmozott tárgyaknak, de az
meghaladja a háromszázat. Ötvenre
rúg az egy-, két- és háromsúlyos fa-
liórák száma is, főleg német nyelv-
területről és Bécsből származó
értékes, régi darabokról van szó, de
találunk újabbakat, az egykori

Csehszlovákiában gyártott Bohe-
mia órákat is. Az sem baj, ha egy-
egy darab nem működik, csak ne
hiányozzanak az alkatrészei – még
mindig vannak jó órajavító meste-
rek (Marosvásárhelyen is), akik
meg tudják ezeket javítani, de
egyúttal a külalakot és a belső szer-
kezetet is fel tudják újítani.

A lakásban végigvezetve nem-
csak a tárgyai koráról, hanem azok
különböző társadalmi rétegekben
betöltött szerepéről is szól a gyűjtő,
rámutatva egy-egy kastélylámpára,
polgári darabra, vagy éppen egy-
egy szép parasztórára. S közben a
tárgyak mögött húzódó könyvespol-

cokról sem feledkezik meg: a
könyvvásárlás is szenvedélyévé
vált. Ám nem akármit, hanem soro-
zatokat gyűjt, hiszen azoknak van
eszmei és piaci értéke: ott sorakoz-
nak Mikszáth, Móricz összes
művei, számos lexikonsorozat,
vagy éppen Jókai Mór százegyné-
hány bekötött alkotása. És mivel
már a lakásban már nem fér, néhány
óra, de főleg a mérlegek már más-
hol kaptak helyet, hiszen azokból is
van ötven-hatvan darab, az olasztól
a magyarig, „korban” 1910-től
1960-ig, szép, érdekes, antikolt da-
rabok.
A múltat gyűjti a jövőnek

Nem mindegy, hogy mit és
mennyiért vásárolunk meg – hívja
fel a figyelmet a gyűjtő. Hiszen
ugyanazt a könyvet vagy lámpást az
egyik helyen harminc-, a másik vá-
sárban ötvenezer forintért kínálják,
míg az órák, lámpák között is van-
nak néhány euróstól a félezerig
rúgó darabok is. Maga a gyűjtés
szenvedélye és a kutatás izgalma a
fontos – hangoztatja, és elmondja,
sok helyen keresi és szerzi be gyűj-
teménye egy-egy újabb darabját.
Számos tárgykereső internetes elér-
hetőség van, ezenkívül hazai és kül-
földi műkincsgyűjtők értesítést
küldenek neki, ha olyan darabokra
bukkannak, amelyek számára is ér-
dekesnek tűnhetnek. Felkeresi a vá-
sárokat is, évente kétszer megfordul
Feketetón, de havonta kétszer van-
nak magyarországi régiségvásárok,
gyakran kiutazik Egerbe, Mis-
kolcra, Budapestre. Nem mindig jár
sikerrel, mert nem mindig talál ér-

tékes, érdekes darabot, de ha igen,
akkor az árért jól meg kell izzadni
néha… az alkudozásban.

Lassan nemcsak egymást szorít-
ják ki a lakásból a tárgyak, hanem a
ház lakóit is, ezért más helyszínt
kell találnia a gyűjteménynek, vi-
szont még nem akadt kellően tágas
és biztonságos helyiségre. Jól meg
kell fontolni a lépést, mert nem kis
értékről van szó – taglalja Nemes
András. 

A hatvanéves gyűjtő öt éve
hódol ennek a nem olcsó szenve-
délynek. Kezdetben családja na-
gyon elámult, amikor egy-egy
darabbal hazatért, és nemcsak azon,
hogy mit vásárolt, hanem, hogy
mennyit volt hajlandó azért fizetni.
Pedig ő határozottan vallja ma is:
aki kikeresi az árát, az költsön ilyen
darabokra. 

Hogy honnan is ered ezen szen-
vedélye, maga sem tudja, de a
múltra mindig kíváncsi volt, a pia-
cokon, vásárokon pedig rádöbbent,
a múlt mennyi darabja hever szer-
teszét, amelyekből egy kis felújítás-
sal ismét értéket lehet teremteni.
Aztán az évek során ez valósággal
az élete részévé vált, így a minden-
napi munka mellett más elfoglaltsá-
got, többletet nyer ebben.
Harmincnyolc évig dolgozott a
gyulakutai hőerőműnél, nyugdíja-
zása óta vándorméhészettel tölti el
idejét, és különös tárgyak beszerzé-
sére költi el a mellőzhető pénzét.
Egyelőre még mindig csak vásárol,
gyűjt, egy-egy darab értékesítése
még csak eszébe sem jutott. Gyara-
pítja a múltat a jövőnek.

ADÁSVÉTEL

SZÁRAZ TŰZIFA eladó. Tel.: 0749-
707-713. (sz-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel.: 0751-
551-466. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Halálának 21. évfordulóján emlé-
kezünk édesapánkra, BODÓ 
LAJOSRA (Laci bácsi). Fia,
menye, három lánya, vejei és hét
unokája. Soha nem felejtünk,
drága tata! Nyugodj békében!
(5858)

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen és szerényen. Drága lel-
ked, fáradt tested nyugodjon
békében!
Fájó szívvel emlékezünk január
6-án a drága feleségre, édes-
anyára, szeretett nagymamára,
testvérre, ismerősre, DÁVID
IDÁRA (született Gábos) halálá-
nak első évfordulóján. Kegyelet-
tel őrzi emlékét szerető családja.
(5908-I)

Szívemben a helyedet nem pó-
tolja semmi, őrzöm emléked,
nem foglak feledni. A bánat, a fáj-
dalom örökre megmarad, mindig
velem leszel, az idő bárhogy is
halad.
Mély szomorúsággal emlékezem
drága testvéremre, SZÉKELY
MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának
2. évfordulóján. Nővére, Piri.
(5907-I)

Elvitted a derűt, a fényt, a mele-
get, csak egy sugarat hagytál itt,
az emlékedet. Bennünk él egy
arc, a végtelen szeretet, amit tő-
lünk soha, de soha senki el nem
vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálunk élni nélküled.
Mély fájdalommal emlékezünk
drága édesanyánkra, SZÉKELY
MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának
2. évfordulóján. Lányai: Magdi,
Márti, Edit és családjuk. (5907-I)

Nem halnak meg, akik szívünk-
ben élnek, hiába szállnak, repül-
nek az évek.
Fájó szívvel emlékezünk január
5-én a mezőfeketei születésű 
BARABÁSI GYULÁRA halálának
ötödik évfordulóján. Nyugodjon
békében! Emléke legyen áldott!
Szerető felesége, Ilonka és két
fia: Tibor és Szabolcs. (5903)

Mély fájdalommal emlékezünk ja-
nuár 6-án egy éve elhunyt édes-
anyánkra, nagymamára,
BARABÁSI ROZÁLIÁRA. Emléke
legyen áldott, nyugodjon béké-
ben! Jóságát őrzik emlékezetük-
ben lányai és unokái. (4/5906-I)

Szomorú szívvel emlékezem fér-
jemre, MIHÁLYDEÁK GYULÁRA
halálának 8. évfordulóján. Le-
gyen áldott és békés pihenésed!
Feleséged, Bözsike. (5882-I)

Anya, hogyha hallasz, látod
könnyes szemem, gyere vissza,
kérlek, fogd meg mindkét kezem.
Fájó szívvel és kegyelettel emlé-
keztünk január 3-án a drága jó fe-
leségre, édesanyára, nagyma-
mára, SIMON ILONÁRA szül.
György halálának 12. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(5872-I)

ELHALÁLOZÁS

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel. De ben-
nünk él egy arc és a végtelen
szeretet, amit tőlünk soha senki
el nem vehet. Telhetnek hóna-
pok, múlhatnak évek, szívből
szeretünk, s nem felejtünk téged. 
Mély fájdalommal, összetört szív-
vel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, anyós, nagymama,
anyatárs, rokon, barát, ismerős, 

özv. FEIGL KATALIN 
szül. Csécs 

életének 88. évében örökre meg-
pihent. Temetése január 7-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5930-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, nagymama,
dédmama, rokon és jó szom-
széd, a harasztkeréki születésű 

MELEG ERZSÉBET 
szül. Szöcs 

életének 89. évében, 2020. január
4-én hirtelen elhunyt. Drága ha-
lottunk temetése január 7-én 14
órakor lesz a maroskeresztúri te-
metőben, református szertartás
szerint. Emlékét őrzi két lánya,
veje, négy unokája, azok csa-
ládja, hat dédunokája. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5931-I)

Örökre sebzett szívvel, mélyen
megrendülve búcsúzunk a drága
jó nagymamától, dédmamától, 

MELEG ERZSÉBETTŐL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Nagyon sok szeretettel,
Sanyika, Noémi, és dédunokái,
Sándorka és Sámuel. (5931-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk
nagymamától és dédmamától, 

MELEG ERZSÉBETTŐL. 
Nyugalma legyen csendes! 
Emlékét őrzi unokája, Erika, férje,
Levente és dédunokája, Edina.
(5931-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa, 

VARGA ISTVÁN 
a Constructorul szövetkezet 

volt dolgozója, 
életének 75. évében örökre meg-
pihent. Temetése január 7-én 14
órakor lesz a meggyesfalvi teme-
tőben. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki Bordi 
Rózsikának ÉDESANYJA elvesz-
tése miatt. A Hunedoara utcai
21/A lépcsőház lakói. Nyugodjon
békében! (5929-I)

Nemes András öt év alatt több száz értékes tárgyat vásárolt fel, lassan már nem férnek 
a lakásban Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László
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A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Pénzét, szabadidejét áldozza erre
Nemes szenvedéllyel gyűjti a múltat



Maros Megyei Tanács

A Maros Megyei Tanács közli,

hogy versenyvizsgát szervez, toborzás révén, a megüresedett főépítészi vezető
köztisztviselői állás betöltésére a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tar-
tozó Területrendezési és Urbanisztikai Igazgatóságra. 

A köztisztviselői állás megnevezése: 
Főépítész, I. osztály, II. fokozat, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tar-
tozó Területrendezési és Urbanisztikai Igazgatóságon. 
A Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó Területrendezési és Urbanisz-
tikai Igazgatóságon üresen álló főépítészi vezető köztisztviselői állás betöltésére
szervezett versenyvizsga lebonyolítása:
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám
alatti székhelyén kerül sor.
Az írásbeli vizsgát február 6-án 11 órától tartják, az interjút az írásbeli vizsga
időpontjától számított legtöbb 5 munkanapon belül. Az interjú pontos időpontját
az írásbeli vizsga eredményeivel együtt függesztik ki. Az iratcsomókat január 6–
27. között lehet benyújtani a Maros Megyei Tanács Győzelem tér 1. szám alatti
székhelyén. 
1. A Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó Területrendezési és Urba-
nisztikai Igazgatóságon üresen álló főépítészi vezető köztisztviselői állás betöl-
tésére szervezett versenyvizsgán való részvétel feltételei:
Hogy részt vehessenek a versenyvizsgán, a jelentkezőknek meg kell felelniük
azon feltételsornak, amelyet a közigazgatási módszertanra vonatkozó 2019. évi
57-es sürgősségi kormányrendelet 465. cikkelyének 1. bekezdése előír: 
a) legyen román állampolgár és romániai lakhelye
b) ismerje az írt és beszélt román nyelvet
c) alsó korhatár: 18. életév
d) teljes értékű munkaképesség
e) egészségi szempontból legyen megfelelő köztisztviselői állás betöltésére. Az

egészségi állapotot a családorvos által végzett szakvizsgálat alapján kiállított
bizonylat kell tükrözze

f) tegyen eleget a végzettségre vonatkozó, 2-es pontban szereplő előírásoknak,
valamint a szakterületen rendelkezzen legkevesebb 7 év szolgálati idővel,
ahogyan az a közigazgatási módszertanra vonatkozó 2019. évi 57-es sürgősségi
kormányrendelet 468. cikkelye 2-es bekezdésének b pontjában szerepel 

g) tegyen eleget a 2-es pontban szereplő sajátos feltételeknek, a főépítészi köz-
tisztviselői állás munkaköri leírásának megfelelően

h) nem volt elítélve az emberiség, az állam, valamint a hatóságok ellen elkövetett
bűncselekmény miatt, korrupciós vagy hivatali bűntények, illetve olyanok
miatt, amelyek akadályozzák az igazságszolgáltatás végrehajtását, csalás vagy
olyan szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amely által összeférhe-
tetlenség állna fenn egy köztisztviselői állás betöltésével, kivételt képeznek
azok a helyzetek, amikor sor került a rehabilitációra, amnesztiára vagy meg-
szüntették a tett büntethetőségét

i) ne legyen végleges bírósági végzéssel megtiltva, hogy köztisztviselői állást tölt-
sön be, vagy hogy gyakorolja a hivatását, amelynek végzése során előzőleg
törvénybe ütköző tettet követett el

j) ne legyen menesztve köztisztviselői állásból, vagy ne legyen megszüntetve a
munkaszerződése fegyelmi okokból az elmúlt három évben

k) nem dolgozott a titkosrendőrségnek, nem is működött együtt azzal, a külön-
leges törvénykezésnek megfelelően.

2. Az állás betöltésének sajátos feltételei:
a) felsőfokú végzettség licencoklevéllel a következő szakterületeken – a 2019.

évi 326-os kormányhatározat értelmében – vagy ennek megfelelője, az egye-
temek struktúrájának és szakirányainak megfelelően: 
– diplomázott mérnök vagy urbanisztikai szakember
– licencezett és mesterizett mérnök vagy urbanisztikai szakember, vagy egye-
tem utáni tanulmányok az urbanisztika és területrendezés terén

b) mesteri fokozatú egyetemi tanulmányok a közigazgatás, menedzsment terén,
vagy a köztisztviselői állás betöltéséhez szükséges szakirányok terén

c) legyen engedélyezett szakember a romániai urbanisztikai szakemberek regisz-
terében

d) rendelkezzen legkevesebb 7 év szolgálati idővel az állás betöltéséhez szüksé-
ges szakterületeken.

Az érdeklődők részletekért a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó hu-
mánerőforrás-osztályhoz fordulhatnak – 61-es iroda, telefonszám: 0265-263-211,
1234-es belső, kapcsolattartó: Doina-Teodora Radu, vagy e-mailen: 
cjmures@cjmures.ro 

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és kör-
nyéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és kör-
nyéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.
0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312), Rozália, tel.
0756-128-310. (64225-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A Zöldek megszavazták 
a kormánykoalíciót 

az Osztrák Néppárttal
Megszavazták szombaton a
Zöldek rendkívüli kongresz-
szusukon az Osztrák Néppárt-
tal (ÖVP) való kormány-
koalíciót, így létrejöhet Auszt-
ria első ilyen kormánykoalíci-
ója nemzeti szinten.

„Eljött az osztrák Zöldek ideje”
– hangoztatta Werner Kogler a
kongresszus nyilvános ülését meg-
nyitó beszédében, amelyben arra
buzdította párttársait, hogy szavaz-
zanak igennel a néppárti–zöld kor-
mánykoalícióra.

A koalíció megkötését a 276
küldött 93 százaléka hagyta jóvá
a Salzburgban tartott tanácskozá-
son.

A szavazást megelőző vitában a
küldöttek dicséreteket és bírálatokat
is megfogalmaztak a kormányprog-
rammal kapcsolatban. Többen a
kompromisszum szükségességét
hangsúlyozták, mondván, a tárgya-
lássorozat nem „kívánságműsor”
volt. Mások úgy vélték, hogy a kor-
mányprogramban nem kaptak kellő
hangsúlyt a Zöldek által támogatott
elképzelések. Egyetértettek ugyan-
akkor abban, hogy bár a kormány-
program nem nevezhető
„ideálisnak”, támogatni kell a koa-
líció megkötését.

A Zöldeknél hagyomány, hogy a
fontosabb kérdésekben csak a párt-
kongresszus megkérdezése után
hoznak végleges döntést.

A Zöldek országos elnöksége
pénteken egyhangúlag szavazta

meg a néppárti–zöld kormánykoa-
líció létrehozását.

Az új kormányt az ÖVP vezetője,
Sebastian Kurz fogja vezetni, és
várhatóan kedden lép hivatalba. Az
alkancellár a Zöldek vezetője, Wer-
ner Kogler lesz.

A Zöldek mostani szavazásával
elhárult az utolsó akadály az elől,
hogy megalakulhasson Ausztria
első konzervatív–zöld kormányko-
alíciója nemzeti szinten.

Sebastian Kurz leendő kancellár
a szavazást követően gratulált Wer-
ner Koglernek az egyértelmű siker-
hez.

„Örülök a közös kormányzati
munkának” – fogalmazott.

Az új kormánykoalíció célja,
hogy Ausztria úttörő szerepet tölt-
sön be Európában, nem utolsósor-
ban az éghajlatváltozás terén: a
kormánykoalíciós megállapodás ér-
telmében az ország elkötelezte
magát amellett, hogy 2040-re klí-
masemlegessé válik. A tervek kö-
zött szerepel továbbá a
repülőjegyárak növelése, valamint
– az arcot teljesen elfedő kendő –
burka viselésének tilalma a 14 éves-
nél fiatalabb lányok számára.

Ausztriában tavaly szeptember
végén előre hozott választásokat
tartottak, miután a Kurz vezette
ÖVP felmondta a koalíciót a radi-
kális jobboldali Osztrák Szabadság-
párttal (FPÖ), majd a bécsi
parlament megvonta a bizalmat
Kurz kormányától. (MTI) 
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Buszos 
körutazások 

2020.április22–29.
BelgiumésHollandia,

550euró/fő

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

2020.szeptember
2–10.

LaBellaItalia,
480euró/fő

Indulás 
Marosvásárhelyről 
+ 25 euró/fő. 

A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

* Időszakos járat

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

* Időszakos járat 

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 20 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből 17.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 110 lej, 
menet–jövet 200 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
(18 éves korig) 

190 lej.


