
Szombaton hajnalban leégett a héderfájai református gyü-
lekezet műemlék jellegű haranglába. Az eset mögött szán-
dékos gyújtogatást vélnek a helyiek, ugyanis már előzőleg
volt két hasonló incidens. A hatóságok néhány óra alatt le-
szűkítették a gyanúsítottak körét, és előállítottak egy helyi
fiatalt. Azonban még nem biztos, hogy ezzel megoldódik a
faluban közel három hónapja fennálló feszült helyzet.

Szombaton hajnali 2 óra után csaptak fel a lángok a falu fölötti dom-
bon, a temetőkertben álló haranglábnál, és pillanatok alatt elborították a
falu jelképének számító faépítményt. A közelben lakó Szász Rozália
mondta el lapunknak: negyed három táján nagy világosságra ébredt, és
arra, hogy nagyon ugatnak a kutyák. Rájuk is kiáltott dühösen, amiért
éjszakai álmát zavarják – ekkor vette észre, hogy lángol a harangláb.
Perceken belül felriadt a falu, értesítették a hatóságokat, amelyek a di-
csőszentmártoni tűzoltókat rendelték a helyszínre, de az autóval nehezen
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Gligor Róbert László

Székelyföld
gazdasági kapuja

Marosvásárhelyen tartották a hét
végén az első Kárpát-medencei vállal-
kozói konferenciát, melyen közel 300
vállalkozó, cégvezető és meghívott
vett részt Erdélyből, a Vajdaságból,
Felvidékről és Magyarországról. 

____________4.
Történelmi 
időutazás 
Dr. Madaras Sándor szudáni beszá-
molójának második részében az or-
szág majdnem félmillió éves
múltjának emlékhelyeiről olvashatunk,
úgy, ahogy egy régész idegenvezető-
vel turistaként látták.

____________6.  
Brexit – 
én maradok! 
Február elsejétől az Egyesült Király-
ság nem tagja az Európai Uniónak. Ez
a döntés nem csak az országban élő
angol állampolgárokat, az ott dolgozó
vendégmunkásokat érinti, hanem azo-
kat is, akik az unióban – így Romániá-
ban is – dolgoznak vagy letelepedtek. 

____________10.(Folytatás az 5. oldalon)

Csak üszkös gerendák maradtak a falu jelképének számító építményből Fotó: Gligor Róbert László

Második Lajos-kormány
Csökönyös az államfő. Már-már diktátori megszállottsággal ra-

gaszkodik hatalmi elképzeléseihez. Miután kormánybukásba ker-
gette a maga alá gyűrt néppárti karámba tartozó liberális álcájú
nemzeti pártot, újfent a kezes bárány Ludovicot bízta meg látszat-
kormányalakítással. Természetesen csak azt követően, hogy magá-
hoz rendelte a parlamenti pártokat konzultációs színjátékra.
Megértjük mi, hogy teher lehet a demokrácia a pátriárkaallűrű fi-
zikatanárnak, aki országvezetői képesítését a helyi kiskirályok ön-
kényligájában szerezte, de a látszat kedvéért néha legalább
álcázhatná hatalomvágyát. Természetes, hogy a kormányzás szálait
is kézben szeretné tartani, amolyan rejtett elnöki diktatúra módján.
Még mielőtt megköveznének, gyorsan leírom, hogy a teleormani
funkcionális analfabéták regnálása még ennél is károsabb volt az
országnak és a népnek. Nemcsak a szocdem pártot vitték a szakadék
szélére, hanem a megalapozatlan közszférai bérnöveléssel és a
fenntarthatatlan nyugdíjemelési ütemtervvel az ország gazdasági
egyensúlyát is veszélybe sodorták. És erre mit lépett az első Ludovic
Orban-kormány?! Megígérte, hogy betartja a törvényalkotás játék-
szabályait, és nem él a sürgősségi kormányrendeletek eszközével,
a munkahelyteremtő közberuházásokat felpörgeti, karcsúsítja az ál-
lami bürokratikus rendszert, meneszti az állami alárendeltségű in-
tézményekből a politikai alapon kinevezett vezetőket, 

(Folytatás a 3. oldalon)

Felbolydult a csendes falu

Tűz martaléka lett 
a héderfájai harangláb

Karácsonyi Zsigmond



A marosvásárhelyi Smaranda Enache emberjogi aktivista és Szász Attila újságíró a Zebra vendégei hétfőn, ma este
8 órakor. A műsor témája: az erdélyi társadalom reagálása a ditrói helyzetre. Kövessék az Erdélyi Magyar Televízió
műsorait ezen a héten is!

Könyvbemutató 
Marosszentgyörgyön

Február 12-én, szerdán 18 órakor a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében bemutatják
Székely Ferenc Aranypénz – Születésnapi beszélgeté-
sek című kötetét (interjúalanyok: Balázs Lajos, Deé
Nagy Anikó, Farkas Árpád, Horváth Arany, Kilyén Ilka,
Kristó Tibor, Kuti Márta, Soó Zöld Margit, Székely-Ben-
czédi Endre, Székely Szabó Zoltán). Közreműködik az
egyházközség Szent György kórusa, a Kolping Család
és a Soli Deo Gloria kórus. A könyvet a rendezvény 
házigazdája, Baricz Lajos ismerteti.

László Attila önálló estje 
Erdélyi turnéja keretében Én és a zongorám címmel
László Attila önálló estjére kerül sor a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában február 22-én este 8 órai kezdettel.
Jegyek a Kultúrpalota jegypénztáránál kaphatók, érdek-
lődni a 0758 133 617- es telefonszámon hétfőtől vasár-
napig 15-21 óra között. 

Dr. Zacher Gábor Marosvásárhelyen 
Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, Ma-
rosvásárhelyen is előadást tart februárban dr. Zacher
Gábor népszerű magyarországi toxikológus. Vásárhe-
lyen február 28-án 19.30-tól a Maros Művészegyüttes
termében hallgathatja meg a közönség legújabb előadá-
sát, amelyben a popkultúra bálványainak életén és ad-
dikcióin át mutatja be a tudatmódosítók veszélyes
világát. 

10.,hétfő
A Nap kel 

7 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 40 perckor. 
Az év 41. napja, 

hátravan 325 nap.

Jogi tanácsadás
Február 12-én, szerdán délután 4 órától jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket
kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Ékszerkészítés kávékapszulákból
Hétfőn, ma 17.30–19.30 óra között a Női Akadémia szere-
tettel várja a Divers Egyesület Avram Iancu utca 29. szám
alatti székházába az Ügyes Kezű Nők csoport hétfő dél-
utánonként heti rendszerességgel megszervezett tevé-
kenységére azokat a 16 éven felüli lányokat, asszonyokat,
akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeret-
nék elsajátítani. Ezúttal kávékapszulákból lehet készíteni
ékszereket, Tóth Csilla vezetésével. A résztvevők vigyenek
kávékapszulákat (kimosva), a szervezők biztosítanak min-
den további anyagot. Öt lej adományt köszönettel elfogad-
nak, az összegyűlt adományokat a tevékenységeken
használt alapanyagra és a Játéktárra szánják a szervezők.
A tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as telefon-
számon lehet naponta 18–19 óra között. 

A Szent Márton Borlovagrend 40.
borversenye

Február 15-én, szombaton 17 órától Dicsőszentmártonban,
a Három Fenyő vendéglőben kerül sor az Alsó-Kis-Küküllő
menti 40. borversenyre. A Szent Márton Borlovagrend által
megszervezett díjkiosztási ceremónián muzsikál a szász-
csávási cigányzenekar, fellép a Kökényes néptáncegyüttes
és a marosvásárhelyi Tűzvarázs régizene-együttes, ugyan-
akkor lesz tombolahúzás is, a nyertes borokat pedig árve-
résre bocsátják. A verseny és a díjkiosztó ünnepség
részleteiről Orbók Ferenc nyújt bővebb felvilágosítást a
0721-093-402-es telefonszámon.

Láncok az időben
Február 11-én, kedden 18 órától a marosvásárhelyi vár ku-
polatermében mutatják be Csata Éva pszichológus Láncok
az időben című regényét. A szerzővel Szőcs Blanka be-
szélget, meghívott dr. Lukács Márton Réka pszichológus.
A könyv a Bookman Kiadó gondozásában jelent meg. 

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

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

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ELVIRA, 
holnap BERTOLD és 
MARIETTA napja.

IDŐJÁRÁS
Változékonyidő
Hőmérséklet:
max.90C
min.00C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

10, 3, 38, 24, 5 + 20 NOROC PLUS: 1 4 9 4 3 6

31, 11, 21, 22, 33, 20 SUPER NOROC:  6  4  5  5  5  6

44, 6, 3, 11, 15, 33 NOROC: 5 2 9 4 2 5 8

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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A ditrói helyzetről az Erdély TV hétfői műsorában

A következő, 2020–2021-es tanév szeptember 1-
jén kezdődik, és 2021. augusztus 31-éig tart, de
a tanulók számára szeptember 14-én kezdődik a
tanítás, derül ki a Hivatalos Közlönyben megje-
lent rendeletből.

Az összesen 34 hétből álló tanévet két egyenlő, 17-17
hetes félévre osztják: az első félév szeptember 14-étől
2021. január 29-éig, a második félév 2021. február 8-ától
június 18-áig tart.

A húsvéti ünnepekre való tekintettel az oktatási minisz-
térium a tavaszi vakáció felosztása mellett döntött.

A miniszteri rendelet
értelmében a következő-
képpen alakulnak az isko-
lai vakációk: téli vakáció
2020. december 23-a és
2021. január 10-e között,
félévközi vakáció 2021.
január 30-a és február 7-e
között, tavaszi vakáció
első része (nyugati ke-
reszténység húsvétja)
2021. április 2. és 11. kö-
zött, tavaszi vakáció má-
sodik része (keleti
kereszténység húsvétja)
2021. április 30-a és
május 9-e között, nyári
vakáció 2021. június 18-a
és szeptember között (a
2021–2022-es tanév kez-
detétől függően, ennek
pontos időpontját azon-
ban még nem lehet tudni).

Az óvodások és elemi

osztályosok emellett 2020. október 24. és november 2. kö-
zött is vakációt kapnak.

A végzősök számára csak 32 hetes lesz a tanév, és 2021.
június 4-én ér véget.

A nyolcadikosok tanéve 33 hetes lesz, és 2021. június
11-éig tart.

A teológiai osztályok (kivéve a végzősöket) és szakosz-
tályok 37 hetet járnak iskolába a következő tanévben.

Az Iskola másként hetet október 5-e és június 4-e között
kell lebonyolítani, ennek időszakát az iskola vezetőségének
hatáskörében áll megszabni. (Agerpres)

Megjelent a 2020–2021-es tanév ütemterve
Szeptember 14-én kezdődik a tanítás

Rendőrségi közlemények
Hajtási nélkül vagy hamisítvánnyal a közutakon

Maros megyében is egyre gyakrabban buknak le
a közúti ellenőrzések során olyan gépjárműveze-
tők, akik érvényes vezetői engedély nélkül közle-
kednek a közutakon, és mások életét, testi
épségét veszélyeztetik, annak ellenére, hogy a
felelőtlen cselekedetükkel bűncselekményt kö-
vetnek el. 
Hamis jogosítvánnyal vezetett

Február 5-én, szerdán 12.50 órakor a dicsőszentmártoni
rendőrséghez tartozó 11-es vidéki rendőrőrs munkatársai
Ádámos község területén igazoltattak egy 24 éves gépko-
csivezetőt, akiről kiderült, hogy érvényes hajtási jogosít-
vány nélkül vezetett a 107-es megyei úton. A férfi egy
Belgiumban kiállított jogosítványt mutatott fel a rendőrök-
nek, azonban az ellenőrzés során kiderült, hogy hamisít-
ványról van szó. Hajtási jogosítvány nélküli vezetés és
okirat-hamisítás vádjával bűnügyi dossziét állítottak ki a
nevére, az ügy kivizsgálása folyamatban van.

Vezetői engedély nélkül a városközpontban
Február 6-án, csütörtökön 19 órakor a segesvári rendőrök

igazoltattak egy 25 éves gépjárművezetőt Segesváron. Róla
is kiderült, hogy jogosítvány nélkül ült volán mögé, ezáltal
veszélyeztetve a közúti forgalomban részt vevők életét. Az
ellenőrzés során kiderült, hogy a fiatalembernek egyetlen
járműtípusra érvényes hajtási jogosítványa sincs, így bűn-
cselekmény elkövetése miatt vizsgálják az ügyet.
Öt nap alatt 670 bírság

Február 1–5. között a Maros megyei rendőrség munkatár-
sai 303 alkalommal avatkoztak be, közülük 279 esetben a
112-es sürgősségi hívószámon való riasztást követően. A pol-
gárok biztonságát veszélyeztető cselekedetekről tudomást
szerezve 85 bűncselekményt állapítottak meg, 15 személyt
pedig tetten értek; 670 bírságot róttak ki, összesen 234.000
lej értékben. A közúti rendőrség ellenőrzései során 55 vezetői
engedélyt tartottak vissza, és nyolc forgalmi engedélyt vontak
be olyan gépjárművezetőktől, akik veszélyeztették a közúti
forgalomban részt vevők biztonságát. (szer)



Kisiklott a Fogaras nemzetközi
gyorsvonat mozdonya

Nagyszeben közelében kisiklott szombat reggel a
Budapestre tartó Fogaras nemzetközi gyorsvonat
mozdonya, a balesetben senki sem sérült meg – kö-
zölte az Agerpres hírügynökség. A katasztrófavéde-
lem Szeben megyei egységének az illetékese
elmondta: az IR 74-es gyorsvonat két vagonnal és
ötven utassal tartott Budapest felé, amikor a Szeben
megyei Szelistye és Nagyapold közötti hegyvidéken,
viszonylag kis sebességgel haladva, kisiklott a moz-
dony egyik tengelye. A román vasúttársaság azt kö-
zölte, hogy pótmozdonyt küldtek a szerelvény után,
amely visszavontatta a vagonokat a nagyszebeni ál-
lomásra. Onnan egy másik útvonalon: Kiskapus,
Gyulafehérvár és Alvinc érintésével indították el a vo-
natot. A román vasúttársaság tudakozójának illeté-
kese az MTI kérdésére elmondta: a vonat több mint
négyórás késéssel folytatta útját.

Másfél méteres hóréteg 
a Bâlea-tónál 

Péntek reggel a Bâlea-tónál 141 centiméteres volt a
hóréteg, ez lévén a legvastagabb, amit a meteoroló-
giai állomások közelében mértek. A Fogarasi-hava-
sokban, 2.000 méteren található tónál azonban
fokozott a lavinaveszély, az 1-től 5-ig terjedő skálán
3-as szintű, tájékoztatnak a Szeben megyei meteo-
rológusok. A tavat ebben az időszakban csak a drót-
kötélpályás felvonóval lehet megközelíteni, és csak
akkor, ha az időjárási körülmények ezt megengedik.
Gépkocsival csak a Bâlea-vízesésig lehet felmenni a
transzfogarasi úton, innen indul a felvonó a Bâlea-tó
melletti menedékházhoz. (Agerpres)

Földrengés volt vasárnap éjjel
A Richter-skála szerinti 3,3-es erősségű földrengést
észleltek vasárnap 1 óra 11 perckor Vrancea megyé-
ben. Az országos földfizikai intézet tájékoztatása sze-
rint a földmozgás 88 kilométeres mélységben
következett be, Brassótól 80, Ploieşti-től 96, Bákótól
98 kilométerre. Ebben a hónapban négy kisebb, a
Richter-skála szerinti 2,7–3,3-es közötti erősségű
földrengés történt Vrancea szeizmikus térségében.
Az év eddigi legnagyobb, 5,2-es erősségű földren-
gése január 31-én következett be. Az elmúlt év leg-
nagyobb földrengése a Richter-skála szerinti 4,7-es
erősségű volt, és május 18-án történt Suceava me-
gyében. (Agerpres)

Több légitársaság törölte 
brüsszeli járatait 

Mintegy hatvan járatot töröltek vasárnap a brüsszeli
repülőtéren a Chiara téli vihar miatt – olvasható a re-
pülőtér sajtóközleményében. A belga főváros repülő-
terének szóvivője szerint további járatok törlése és
késések várhatók. A repülőtér kezdetben még csak
a „késések lehetőségével” számolt, a járatok törlésé-
ről a légitársaságok később hozták meg a döntést.

A Wizz Air megszünteti Buda-
pest–Frankfurt járatát

Április 30-tól nem közlekedik a Wizz Air Budapest–
Frankfurt járata – erősítette meg a diszkont légitársa-
ság az MTI érdeklődésére. Közölték: a foglalással
rendelkező utasokat automatikusan, a lehető legha-
marabb átfoglalják egy alternatív útvonalra. 
A wizzair.com oldalon vagy a légitársaság mobilalkal-
mazásában foglaló utasok íméles értesítést kapnak
majd, amelyben három lehetőséget kínálnak fel szá-
mukra: az ingyenes átfoglalást, a teljes viteldíj vissza-
térítését, illetve a teljes viteldíj 120 százalékának
visszatérítését az érintett utasok Wizz Air számla-
egyenlegére. A légitársaság a jelenlegi piaci igényhez
alakította hálózatát, és úgy döntött, hogy frankfurti ka-
pacitását más útvonalakon fogja hasznosítani – kö-
zölték. 

az egészségügyi és oktatási rendszereket a huszonegye-
dik századi elvárások szintjére emeli. És mit kaptunk he-
lyette? Két tucat sürgősségi kormányrendeletet egyetlen
éjszakába nyúló „pókerpartin”. Köztük olyant is, amely
alkotmányjogilag kifogásolható. Más esetben vitatott a
közpénzfelhasználás. Az állami alárendeltségű vállala-
tokból és intézményekből valóban kirúgták a szocdem
kötődésű vezetőket, és helyettük liberálisokat ültettek a
bársonyszékekbe. Sajátos módja ez a vízügy vagy az ok-
tatás és az egészségügy politikamentesítésének. Magya-
rán: szemrebbenés nélkül hazudtak, amikor az ellenzéki
pártok parlamenti támogatását kérték az első Lajos-
kormány megszavazásakor. Most ugyanazzal a kor-
mányfőjelölttel, változatlan programmal és kabinettel,
amelyet néhány napja bizalmatlansági indítvánnyal
megbuktatott a törvényhozás, újbóli parlamenti megbí-
zatásért kuncsorog az államfő kedvenc csapata. Tudjuk,
a nyíltan hangoztatott szándék az, hogy a második
Lajos-kormány is elbukjon, ezáltal közelebb kerülünk
az előre hozott parlamenti választásokhoz. Érthető a li-
berálisok sietsége, mert őszre elfogyhat a maradék hi-
telük is, főleg ha a törvénybe foglalt nyugdíjemelést
elhalasztják – amint a pénzügyminiszter már tett erre
utalást –, és újabb sürgősségi kormányrendeletekkel te-
szik még kiszámíthatatlanabbá megélhetésünket. A ma-
gyar közösség kíváncsian várja, hogy most mit fog lépni
Kelemen Hunor csapata.

Második Lajos-kormány

Ország – világ
Romániának a költségvetési tárgyalások körülmé-
nyeitől függetlenül több európai uniós forráshoz
kell majd jutnia a kohéziós és a közös agrárpolitika
keretében az előző időszakhoz képest – jelentette
ki Klaus Iohannis államfő pénteken Brüsszelben,
miután Charles Michellel, az Európai Tanács elnöké-
vel találkozott.

Iohannis és Michel megbeszélései központjában az Európai
Unió 2021 és 2027 között érvényes hétéves költségvetése állt,
két héttel a témában február 20-ra összehívott csúcstalálkozó
előtt.

A román elnök azt mondta, nehéz tárgyalásokra számít, de
kész tervekkel érkezett, és elkötelezett amellett, hogy a hété-
ves közösségi büdzsé kohéziós és agrárpolitikai forrásaiból
több támogatást szerezzen Romániának.

„Elvárásaink vannak a kohéziós politikával kapcsolatban,
mivel ebben a kategóriában több nélkülözhetetlen forrás ta-
lálható a felzárkózás elfogadható szintjének lehető leggyor-
sabb eléréséhez” – fogalmazott.

Fontosnak nevezte, hogy a környezetbarát, zöldgazdaságra
való átmenetet segítő csomag ne legyen része a kohéziós ala-
poknak, hanem attól teljesen független tételként szerepeljen a
költségvetésben. Aláhúzta, a tárgyalások folyamán azon fog

dolgozni, hogy több forrás legyen hozzáférhető a kohézió és
a közös agrárpolitika mellett a zöldmegállapodás számára, va-
lamint az új kihívások kezelésére is.

Kijelentette, Románia támogatja az Európai Bizottság ja-
vaslatát, amelynek alapján a költségvetés a Nagy-Britannia
európai uniós tagságának megszűnése után bennmaradó 27
tagország bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,114 százalé-
kát tenné ki a jelenlegi 1,16 százalék helyett.

„Reálisnak kell lennünk, az egyenlet ugyanis bonyolult.
Kétféle tagállam létezik: egyesek többet fizetnek, mint ameny-
nyit kapnak, mások pedig többet kapnak, mint amennyit fi-
zetnek. A két csoport között rendkívül nehéz megegyezésre
jutni” – közölte.

Nyilatkozatában „meglehetősen bonyolultnak” nevezte az
uniós alapokon keresztül történő finanszírozás összekapcso-
lását a jogállamisági elvárásokkal. Azt mondta azonban, hogy
Románia nem ellenzi egy ilyen mechanizmus létrehozását.

„Egyetértünk azzal, hogy az uniós pénzeszközök odaítélé-
sét összekapcsolják a jogállamiság tiszteletben tartásával, de
az illetékeseknek még nagyon sok tennivalójuk van, amíg egy
pontosan körülhatárolt és alkalmazható kritériumrendszerrel
állnak elő. Ha egyértelmű eljárást sikerül létrehozni, elfogad-
juk” – tette hozzá Iohannis. (MTI)

Továbbra sem a magyar kormányon múlik, hogy
visszatérjenek a jó magyar–ukrán viszonyhoz – írta
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
szombaton Facebook-oldalán az ukrán nyelvtörvény
ügyében.

A miniszter arra reagált, hogy Hanna Novoszad ukrán ok-
tatási miniszter pénteki kijevi találkozójuk után azt közölte,
egyik javaslatot sem tartja kivitelezhetőnek azok közül, ame-
lyeket Szijjártó Péter tárgyalásukon ismertetett vele.

Szijjártó Péter a közösségi oldalon azt írta, az ukrán oktatási
miniszter pénteken több tanú – köztük az ukrán külügyminisz-
ter – előtt megígérte, hogy hamarosan találkozik a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetőségével, és egyez-
tet velük a javaslatokról. „Remélem, tartja a szavát. A jó vi-
szonyhoz való visszatérés tehát továbbra sem rajtunk múlik”
– hangsúlyozta a bejegyzésben.

Szijjártó Péter kijevi látogatásán az ukrán nyelv kisebbségi
oktatására és a kárpátaljai magyarok anyanyelve egyidejű
megőrzésének lehetőségére vonatkozó magyar javaslatról tá-
jékoztatta ukrán tárgyalópartnereit.

Az ukrán miniszter tájékoztatása szerint a magyar kül-
ügyminiszter két javaslatot tett. Az egyik az volt, hogy Uk-
rajna sorolja be a kárpátaljai magyar kisebbséget is a területén

élő őshonos nemzetiségek csoportjába; az őshonos nemzeti-
ségiek iskoláiban ugyanis a diákok az első osztálytól az érett-
ségiig anyanyelvükön tanulhatnak minden tantárgyat. A másik
javaslat pedig úgy hangzott, hogy ne egyes tantárgyak okta-
tásában térjenek át az ukrán nyelvre fokozatosan, növelve
ezzel az ukrán nyelv részesedését az oktatásban, hanem az uk-
ránnyelv-órák számát növeljék.
Belpolitikai vihart okozna, ha az ukrán kormány
visszalépne a nyelvtörvény ügyében

Nem akar engedni Ukrajna az oktatási és a nyelvtörvény
ügyében, ennek egyik oka, hogy ez a lépés nagy belpolitikai
vihart okozna – mondta Fedinec Csilla, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának
tudományos főmunkatársa az M1 aktuális csatornán szomba-
ton.

A szakértő kifejtette: az elmúlt 25 évben nem volt – az „uk-
ránosítás tekintetében” – olyan törvény, mint a mostani okta-
tási, illetve a nyelvtörvény. Ha a kérdésben az ukrán kormány
visszakozna, ez olyan súlyos belpolitikai helyzethez vezetne,
amely akár egy harmadik forradalmat is okozhat.

Ezért, ha van egyáltalán mozgástere a magyar kormánynak,
hogy az ukrajnai magyar kisebbség ügyét segítse, akkor csakis
a jelenleg hatályban lévő törvény keretein belül – tette hozzá.
(MTI)

Ukrán nyelvtörvény 
A jó viszony továbbra sem 
a magyar kormányon múlik

Washington kész akár 100 millió dollárral is segíteni
a koronavírussal küzdő országokat – jelentette be
Mike Pompeo amerikai külügyminiszter pénteken.

Az amerikai diplomácia irányítója közleményt adott ki,
amelyben tudatta: a felajánlás „tanúsítja az Egyesült Államok
erőteljes vezető szerepét a fertőzés elleni küzdelemben”.

A tárcavezető ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az ame-
rikai magánszektorból szintén jelentős, megfogalmazása sze-
rint „nagylelkű” adományokat ajánlottak fel a járvány
leküzdésére. A közlemény több száz
millió dolláros felajánlásokról tett
említést.

Közben Alex Azar, az egészség-
ügyért és emberi erőforrásokért fe-
lelős minisztérium vezetője közölte:
Washington még mindig nem ka-
pott zöld fényt Pekingből ahhoz,
hogy egészségügyi szakembereit
útnak indíthassa a koronavírusos
megbetegedések epicentrumaként
emlegetett Vuhan városába.

Azar leszögezte: az Egyesült Ál-
lamokban változatlanul nincs ok a
pánikra, és a minisztériumnak, va-
lamint a járványügyi szerveknek
egyelőre nincs szükségük a kong-
resszus által megszavazandó újabb
anyagi forrásokra.

Az Egyesült Államokban 12 pá-
ciensnél azonosították a koronaví-
rust, de a Vuhanból különgépekkel
hazavitt és karanténban elhelyezett
amerikai állampolgárok vizsgálata
még mindig tart.

Kínában jelenleg több mint 31

ezer ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal, és a
halálos áldozatok száma már 636-ra emelkedett. Megbetege-
déseket regisztráltak Hongkongban, Makaón, Tibetben, Taj-
vanon, Japánban, Dél-Koreában, Kambodzsában,
Malajziában, a Fülöp-szigeteken, Szingapúrban, Thaiföldön,
Vietnámban, Indiában, Nepálban, Srí Lankán, Kanadában és
hét európai országban – Belgiumban, Finnországban, Fran-
ciaországban, Németországban, Itáliában, Spanyolországban
és Svédországban – is. (MTI)

Washington kész segíteni a koronavírussal küzdő
országokat

(Folytatás az 1. oldalról)
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Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke évértékelő saj-
tótájékoztatón számolt be a
tanács elmúlt évi megvalósí-
tásairól, majd ismertette a
2020. évi várható költségve-
tést és a megkezdett projek-
tek folytatását. 

– Tavaly, az év elején ígértem,
hogy 2019-ben az egészségügyi és
a közúti infrastruktúra fejlesztési
beruházásait prioritásként fogjuk
kezelni. Szavatartó ember vagyok,
ezért minden erőfeszítést megtet-
tünk annak érdekében, hogy a ter-
vezett munkálatokhoz szükséges
összegeket megszerezzük, felhasz-
nálva minden finanszírozási forrást,
amely egy önkormányzat rendelke-
zésére áll. Így a tavalyi beruházása-
inkat európai uniós és kormányzati
alapokból, valamint saját forrásaink
felhasználásával valósítottuk meg.
Tavaly 30%-kal sikerült növelnünk
a beruházásokra elkülönített pénz-
keretet. Összesen 175,86 millió lejt
fordítottunk Maros megye fejlesz-
tésére 2019-ben. Emellett már az év
elején biztosítottuk a megyei tanács
és minden alárendelt intézménye
számára az egész évi működési
költségeket, amelyek összértéke
meghaladta a 325 millió lejt –
emelte ki beszámolójában Péter 
Ferenc tanácselnök. 
26,6 millió lej a klinikai kórház
korszerűsítésére

A Maros Megyei Klinikai Kór-
ház tavaly 26,6 millió lejt fordított
beruházásokra, az összeg kormány-
zati alapokból, a megye költségve-
téséből, valamint a kórház saját
bevételeiből tevődött össze. A
Maros Megyei Tanács 2019-ben
10,6 millió lejt utalt a megyei kór-
ház beruházásaira, és további 2,6
millió lejt javítási munkálatokra. A
rendelkezésére álló alapokból a me-
gyei kórház 74 új, korszerű orvosi
eszközt és berendezést vásárolt a
különböző klinikák számára. Az in-
gatlanberuházások terén az új su-
gárterápiás bunker felépítése, illetve
az onkológiai klinika felújításának

elkezdése a két legfontosabb meg-
valósítás.

– Nagyon fontos beruházásnak
tartjuk a sugárterápiás bunkert,
amely száz százalékban elkészült, s
arra várnak, hogy beszereljék az
egészségügyi minisztérium által
megvásárolt radioterápiás gépet. A
létesítményt minél előbb át kellene
adni, hogy segíteni lehessen azo-
kon a betegeken, akik kezelésre
szorulnak. Szintén az onkológiai
klinikán elkezdődött a felújítás,
ami őszig tart, ekkor adjuk át a tel-
jesen felújított épületet. A bunker-
rel együtt olyan egységet fog
alkotni, ahol magas színvonalú el-
látást lehet biztosítani. A klinikai
kórház életében nem volt olyan év,
amikor ilyen sok orvosi eszközt vá-
sároltak volna, mint tavaly. A kór-
házi kezelést igénybe vevő betegek
érzékelhetik, hogy vannak jó irá-
nyú változások. Persze további be-
ruházásokra van szükség, amit a 16
épületben meg kell valósítani, de
megteszünk mindent, hogy az elkö-
vetkező években egyre jobb körül-
ményeket biztosítsunk a
betegeknek – fogalmazott a megyei
tanács elnöke.
120 kilométer utat sikerült 
leaszfaltozni 

A megyei utak karbantartására,
javítására és korszerűsítésére a
Maros Megyei Tanács 2019-ben
140.893.000 lejt különített el,

amelyből 66,8 millió lej a karban-
tartási és javítási munkálatok ke-
rete, 74 millió lej pedig a
beruházásokra fordított összeg. A
tavalyi év folyamán 120 km megyei
útra került új aszfaltszőnyeg, és to-
vábbi 14 útszakasz modernizálása
volt folyamatban, illetve egyes
munkálatok be is fejeződtek. Az
említett projektekből két európai
uniós alapból, négy az országos
helyi fejlesztési program (PNDL)
keretében nyert finanszírozást.
Ezekről bővebben számoltunk be
egy múlt heti lapszámunkban. 

A tanácselnök példátlannak ne-
vezte ezt a teljesítményt, hiszen a
megyei tanács életében egy évben
sem sikerült ilyen volumenű aszfal-
tozást elvégezni. 

– A tanács szakemberei már 2018
végén felkészültek arra, hogy bein-
dítsuk a versenytárgyalásokat, s alá-
írt szerződésekkel várjuk a 2019-es
esztendőt. Emellett sikerült akkora
összegeket elkülöníteni, hogy a be-
ruházásokat megvalósítsuk. A részt
vevő cégek is komolyan álltak
hozzá, jól haladtak, és befejezték a
munkát – mondta Péter Ferenc. 
Uniós projektek 

A Maros Megyei Tanács tavaly
folytatta a korábbi években elindí-
tott európai uniós finanszírozású
projektek kivitelezését, és egy új fi-
nanszírozási szerződést is kötött,
amely az urbanisztikai engedélyek

online kibocsátására vonatkozik. A
megyei önkormányzat 2019-ben
összesen 7 uniós finanszírozású
projekt megvalósításán dolgozott,
amelyek összértéke eléri a 280 mil-
lió lejt. Az ISO 9001: 2015 minő-
ségbiztosítás a Maros Megyei
Tanács tevékenységében és a
Nemet mondunk a korrupcióra! el-
nevezésű projektek le is zárultak a
múlt év végén.
30 ezer néző 
a motorsportpályán

A 2019-es év egyik fontos ered-
ménye, hogy ez volt az első év, ami-
kor működött a Transilvania Motor
Ring. A Csergedi-tetőn lévő mo-
torsportpálya tavaly a Román Au-
tósport-szövetségtől megkapta a
hivatalos minősítést arra, hogy a pá-
lyán autóversenyeket lehessen szer-
vezni, és elkezdődött a pálya
nemzetközi minősítésének folya-
mata is. A Transilvania Motor Rin-
gen tavaly összesen 31 versenyt,
illetve céges és magánrendezvényt
tartottak, amelyeken mintegy 30
ezer néző vett részt.
Bővítik a kifutópályát, 
korszerűsítik az utasterminált 

– A marosvásárhelyi repülőtér ki-
futópályája a 2018-ban befejezett
teljes körű felújítás után tavaly már
az egész év folyamán működött, és
összesen mintegy 180 ezer utast
szolgált ki. Folytatni akarjuk a re-
pülőtér fejlesztését, és ennek érde-
kében elkészítettük a kifutópálya
meghosszabbításához, a repülőgép-
parkolók bővítéséhez, valamint az
utasterminál korszerűsítéséhez, bő-
vítéséhez szükséges szaktanulmá-
nyokat és műszaki terveket. A
beruházások megvalósítására idén
uniós pályázatot fogunk benyújtani.

Örvendetes, hogy nagy sikere
van a napi budapesti járatnak, tele
gépek repülnek Budapestre. Ez iga-
zolja, hogy szükség van erre a já-
ratra. Folytatjuk a tárgyalásokat a
Tarom légitársasággal, hiszen szük-
ség van a bukaresti járatra is. Ha a
kormányválságok megszűnnek, re-
méljük, lesz akivel tárgyalni s ezt az
ügyet megoldani – fogalmazott az
elnök. 

858 pályázatot támogatott a
megyei tanács 

Több olyan rendezvényt is szer-
veztek, amelyekkel Maros megyét
és a megyei tanács tevékenységét
népszerűsítették. Ezek közül a leg-
fontosabbak: a Visit Mures turiszti-
kai mobilalkalmazás és weboldal
bemutató eseménye, a Maros, Har-
gita és Kovászna megyei turisztikai
szereplők találkozója a marosvásár-
helyi repülőtéren, a megyei tanács
nyílt napja, valamint a Maros me-
gyei helyi termelők vására.

A Maros Megyei Tanács 2019-
ben 7,5 millió lej értékben nyújtott
vissza nem térítendő támogatást
civil szervezeteknek megyei jelen-
tőségű programok szervezésére. A
megyei önkormányzat összesen 858
kulturális, szociális, egyházi, sport-
és ifjúsági projekt megvalósítását
támogatta.

A megyei tanács partnere volt a
megye legnagyobb kulturális ese-
ményeinek: az Awake fesztiválnak,
a VIBE fesztiválnak, a Virginia
Zeani operafesztiválnak, a Bookfest
könyvvásárnak, a Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásárnak, a Har-
monia Cordis nemzetközi klasszi-
kusgitár-fesztiválnak, az Alter-
Native filmfesztiválnak és számos
más kulturális eseménynek. A me-
gyei önkormányzat kiemelt támoga-
tást nyújtott a multisport triatlon-
Európa-bajnokság szervezéséhez is,
amelyet első alkalommal szerveztek
Románia területén.
Százmillió lejes hiány a szociális
igazgatóság költségvetésében 

– Politikai szempontból a 2020-
as esztendő választási év. Nagy a
politikai bizonytalanság, egy biztos:
semmi sem biztos! Ennek tudatában
kezdődik az év. Sokkal kisebb jöve-
delemmel rendelkezünk, mint előző
években. Újból megváltoztatták a
finanszírozási képletet, s ezzel a
Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság 100 millió lejes költségve-
tési hiánnyal kezdi az évet. A
kormány azt ígérte, hogy a nyári
költségvetés-kiegészítésnél megol-
dódik a helyzet. Ugyanúgy várjuk a
kulturális intézményekre szánt ösz-
szegeket is. A legfontosabb, hogy az
elkezdett beruházásokat folytatni
tudjuk, az új beruházások esetében
csak a költségvetés engedte határo-
kon belül dolgozhatunk – mondta
az elnök. 

Mezey Sarolta

Tavaly 175,8 millió lejt fordítottak Maros megyei fejlesztésekre
Idén kisebb lesz a költségvetés 

Fotó: Nagy Tibor
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Marosvásárhelyen tartották a
hét végén az első Kárpát-me-
dencei vállalkozói konferen-
ciát, melyen közel 300
vállalkozó, cégvezető és meg-
hívott vett részt Erdélyből, a
Vajdaságból, Felvidékről és
Magyarországról. A szervezők
– a CED Közép-európai Gaz-
daságfejlesztési Hálózat Non-
profit Kft. és a St. Georgius
Manager Club – hagyomány-
teremtő szándéka az volt,
hogy valamennyi sikerágazat
képviselve legyen.

A házigazdák köszöntőbeszéde-
ikben Marosvásárhely, Maros
megye szerepét hangsúlyozták. A
meglévő potenciálok és fejlesztési
lehetőségek a térség kapuja szere-
pének felvállalását teszik lehetővé.
Péter Ferenc, a megyei önkor-
mányzat elnöke köszöntőjében
hangsúlyozta: a lassan, de fejlődő
infrastruktúra, beleértve a repülőte-
ret is, ahonnan naponta indul járat
Budapestre, a Kárpát-medencei

gazdasági kapcsolatok gyors felfu-
tását biztosítja, amit támogat az
anyaország is. Farkas Balázs csík-
szeredai konzul felszólalásában azt
mondta: a magyar kormány egysé-
ges gazdasági téren gondolkozik. A
nemzetrészek felvirágoztatása nem
képzelhető el gazdasági fejlesztés
nélkül. Az oktatási és kulturális
programok mellett nagy hangsúlyt
kapnak a gazdaságiak is. Az össze-
fogás nemcsak a politikai, hanem a
gazdasági szférában is meg kell va-
lósuljon.

A fentiekkel összecsengve
Kozma Mónika, a Pro Economica
Alapítvány elnöke hangsúlyozta: a
cél az, hogy hosszú távon olyan
Kárpát-medencei árualapot hoz-
zunk létre, amelynek meghatározó
szerepe lesz nem csak az európai pi-
acokon. A pénzen kívül a kapcsola-
tok a legfontosabbak, és ebben
kovász akar lenni az általa vezetett
alapítvány.

A részt vevő vállalkozókkal be-
szélgetve kiderült, hogy korántsem
elégedettek a helyi gazdasági körül-
ményekkel. A rendezvénynek helyt
adó Kultúrpalota házigazdájaként

felszólaló Soós Zoltán is keserűen
megjegyezte: száz év után is abból
élünk, amit Bernády György és me-
részet álmodó csapata egy évszá-
zada megvalósított. Reménykedett,
hogy az idei helyhatósági választá-
sokon ezen radikálisan változtatni
lehet.

A román jegybank igazgatótaná-
csának volt tagja, Nagy Ágnes a je-
lenlegi hazai és nemzetközi
gazdasági kilátásokat elemezve fel-
hívta a vállalkozók figyelmét, hogy
a partneri kapcsolatok felértékelőd-
tek az utóbbi években. Figyelembe
kell venni a felnövekvő generációk
fogyasztási szokásait. A kormá-
nyok egyre jobban eladósodnak,
alacsonyak a költségvetési bevéte-
lek, kevesebb jut beruházásokra,
mivel nőnek a jóléti kiadások. Az
eddigi multilaterális kapcsolatok
helyett bilaterális kapcsolatok jön-
nek létre.

Besenyei Sarolta, a CED maros-
vásárhelyi igazgatója és egyben a
rendezvény egyik főszervezője a
konferenciát záró sajtótájékoztatón
megelégedetten állapította meg,
hogy már az első két nap után sike-

resnek mondható kezdeményezé-
sük, hisz nemcsak naprakész infor-
mációkat kaptak a romániai piacról
a résztvevők, hanem több konkrét
megállapodás is született. A háló-
zatépítés megkezdődött, a helyi cé-
geknek pedig lehetőségük adódott
együttműködést kötni a Kárpát-me-
dence más régióiban tevékenykedő
vállalkozásokkal.

A rendezvény másik pillére az
alig két éve létrehozott St. Georgius

Manager Club. Szathmáry Zsolt
elnök azt hangsúlyozta, hogy szán-
dékuk volt a marosvásárhelyi si-
kersztorikat reflektorfénybe
helyezni, ezzel is bizonyítva azt a
szellemi potenciált, amire lehet épí-
teni. Külön kiemelte a Wizz Air-
alapító, a cég volt kereskedelmi
igazgatójának, Abrán Györgynek és
a Multinvest Kft. vezérigazgatójá-
nak, Gogolák-Hrubecz Zsoltnak az
előadását.

I. Kárpát-medencei vállalkozói konferencia
Székelyföld gazdasági kapuja

Karácsonyi Zsigmond
Szathmáry Zsolt és Besenyei Sarolta Fotó: Karácsonyi Zsigmond



megközelíthető helyszín miatt azok
nehezebben boldogultak – végül si-
került eloltani a lángokat, és virra-
datra már a bámészkodó tömeg is
hazavonult. 

Déltájban azonban „zarándoklat”
indult, egymást követték a temető-
kertbe kilátogató helyiek és elszár-
mazottak, de csak egy halom
üszkös gerenda, néhány tetőfedő
lemez és a tűzben megolvadt haran-
gok tartószerkezete mutatta a „to-
rony” helyét, amire annyira
büszkék voltak a héderfájaiak. Az
emberek szánalommal és halk szó-
val idézték fel emlékeiket a romok
körül, és a fiatalok is bevallották:
kedvenc helyük volt a harangláb,
ahová gyakran kijöttek leülni, be-
szélgetni.

A hetedik tűzeset három
hónap alatt

A megrendítő látvány hatására
valósággal sírtak az éjszaka folya-
mán a felnőttek a lángoló faépít-
ménynél – mondta el Nagy Csaba
lelkipásztor –, még az ő lábából is
elment az erő. Reggel a hatóságok
nagy erővel kezdték a szálakat fel-
göngyölíteni: kihallgatták a helyie-
ket, az éjszakai járőröket,
visszaforgatták a köztéri megfigye-
lőkamerák felvételeit. A járőrök az
éjszaka folyamán felmentek a teme-
tőkertig, majd a faluban tett kör

után a központban megállva észlel-
ték, hogy füst száll fel a harangláb-
nál, és rögtön lángba borul az
építmény. Az iskolánál elhelyezett
kamera is rögzítette a harangláb
meggyulladását. A tűz gyors terje-
déséből arra következtettek, hogy
az elkövető benzinnel locsolta le a
fát, mielőtt meggyújtotta volna.

Már utunk közben kiderült: na-
pokkal ezelőtt is volt egy tűzeset a
faluban, a helyszínen pedig az em-
berek azt mondták, hogy egy elme-
bajos élhet közöttük, hiszen
november elejétől ez volt a hetedik
eset: kétszer is meggyújtották a
gondnok fóliasátrát, kétszer próbál-
koztak a haranglábbal is, az elmúlt
napokban egy melléképület kapott
lángra a faluban, továbbá a nem
messze álló, a helyiek által palotá-
nak, kastélynak nevezett udvarház
udvarán egy műanyag víztartály,

majd egy ugyanilyen anyagból ké-
szült árnyékszék lobbant lángra – a
két méter magas lángok kis híján az
épület tetőszerkezetébe is belekap-
tak. Szombaton hajnalban pedig
ismét – immár harmadszorra – a ha-
ranglábat vette célba valaki.

Szerencse a szerencsétlenségben,
hogy a harangláb a templomtól tá-
volabb állt: az ellenreformáció ko-
rában, 1758-ban építtette az
istenházát gróf iktári Bethlen Sá-
muel, de kőtorony nem épülhetett
hozzá. Akkor már létezett harang-
láb, amelyet a 19. században átépí-
tettek: Héderfája és a mai falu felső
részének nevezett Malomfalva kö-
zött állították fel, hogy mindkét he-
lyen jól lehessen hallani a harangok
szavát. Mindkét harang elnémult
szombat éjszaka: a kisebbik 150, a
nagyobbik – a 2012-ben újjáöntött
– 350 kilogrammot nyomott. Mivel
nem volt harangozó, öt éve villamo-
sították a harangokat, amelyek óra-
műpontossággal működtek – tudtuk
meg a lelkésztől.

Újrakezdeni a küzdelmet
Az 560 fős református gyüleke-

zet nemrég fejezte be a ravatalozó
építését, tavaly hatalmas munkabe-
fektetéssel szinte teljesen megújult
a parókia épülete is. Már csak a ta-
nácsterem épülete maradt hátra,
aztán következhetett volna egy
csendesebb időszak, amikor nem a

tervezés, pályázat, munkálatok ve-
zetése, elszámolás kötötte volna le
őket – mondta el a lelkész. Az eset
azonban mindent megváltoztatott,
átírt, új fejezet kezdődik a gyüleke-
zet életében: a harangláb újjáépí-
tése. A napokban várják a biztosítót,
hogy kiderüljön, számíthatnak-e
kártérítésre. Ha a biztosító fizetne,
talán abból a harangláb újjá is
épülne, ami már önmagában nagy
lépés volna, bár emellett rengeteg
költségbe kerül majd a tervezés, a
kivitelezés és az új harangok be-
szerzése. Ha viszont a biztosító nem
fizet, akkor az egyházkerület és az
egyházmegye véleményétől füg-
gően gyűjtést is indíthatnak, vagy
más források után kell nézniük. A
lelkész számítása szerint 50 ezer
eurós kár érte a gyülekezetet, a pol-
gármester ennek kétszeresét sac-
colja.

Állandó rettegésben
A folyamatos gyújtogatások

miatt november eleje óta állandó
rettegésben élnek a helyiek, az ad-
digi csendes élet teljesen megválto-
zott. A lelkész az egyházi épületeket
féltve azt is számba vette, hogy
volt-e valakivel olyan konfliktusa,
ami ilyen bosszúálláshoz vezethe-
tett volna. A temető nagy székely
kapujának szárnyait kinyittatta,
hogy a parókiáról bármikor láthassa
a két reflektorral jól megvilágított
haranglábat, volt olyan éjszaka,
amikor autóval is felment a templo-
mig, de sosem látott senkit ott ólál-
kodni. A temetőkapu mindig nyitva
volt, éjjel-nappal bárki bejárhatott
oda és a szomszédos baptista teme-
tőbe: ez lett a vége – állapította meg
halkan a lelkész, aki már azt is fon-
tolóra vette: ha kiderül, hogy a gyü-
lekezet egyik tagja a gyújtogató, ő
más településre távozik.

Küküllőszéplak polgármestere, a
héderfájai Szakács Béla hasonlóan
számolt be a helyzetről: az utóbbi
hetekben annyira fokozódott a fe-
szültség, hogy alig lehetett már ke-
zelni. Bevonták a rendőrséget, a
prefektust is értesítették, a lakosság
is járőrözést tervezett, végül ezt
csak a megerősített rendőrségi állo-
mány végezte a falvakban. Azt is
elemezték, hogy az egyház vagy a
faluközösség ellen irányuló esetle-
ges bosszúállásról lehet-e szó. Az
elöljáró igencsak elégedett a rend-

őrség hozzáállásával és azzal, aho-
gyan az ügyet kezelte, de a lakosság
is nagymértékben együttműködött a
hatósággal. Az utóbbi hetekben ka-
merákat vásároltak, hogy minden
kis utcát figyelni tudjanak. Persze,
ez nem ment könnyen, mert amíg
Kínában nyolc nap alatt kórházat
építenek, addig a romániai közbe-
szerzési eljárások miatt egy kamera
beszerzése is két hetet vesz igénybe
– mutatott rá. Ettől függetlenül a
kameráknak és a lakosságnak kö-
szönhetően sikerült már szombaton
néhány óra alatt leszűkíteni a gya-
núsítottak körét. Abból kiindulva,
hogy benzint használhatott az elkö-
vető, ellenőrizték a község minden
kamerájának felvételét és a falubeli
benzinkútét is, hogy kiderüljön, ki
vásárolt hordozható edényben
üzemanyagot az utóbbi napokban.

Délre már a rendőrség előállított
egy helyi 18 éves fiatalembert, és
kivizsgálás indult az ügyben. A lel-
kész és a polgármester összecsen-
gően úgy véli, hogy ha az illető
bevallja minden gyújtogatás fele-
lősségét, akkor lecsendesedhetnek
a kedélyek a faluban, de még egyál-
talán nem biztos, hogy az illető-e az
elkövető vagy sem, valamint az
sem, hogy van-e más gyújtogató is
a háttérben. A polgármester min-
denképp nyugalomra inti a lakossá-
got, és kihangsúlyozta a rendőrség
messzemenően kiemelkedő hozzá-
állását, amitől azt reméli, hamaro-
san fény derülhet az ügy részleteire.
Az előállított gyanúsított egy helyi
gyökerű, négy éve Dicsőszentmár-
tonból visszaköltözött család tagja,
aki a baptista, és nem a református
gyülekezetet látogatta – derült ki.

Tűz martaléka lett a héderfájai harangláb

Így nézett ki a harangláb Fotó: Lisztes László/archív

Nagy Csaba lelkész (jobbra) szerint ha pénz lesz, akkor sem elég egy év az újjáépítéshez
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Február 3-i lapszámunkban dr.
Madaras Sándor Szudánban tett
látogatásáról számolt be,
arról, hogy milyen veszélyt je-
lenthet a nyugati civilizációra,
ha a sivatag közeli országban
kimerülnek a természeti for-
rások. Beszámolójának máso-
dik részében az ország
majdnem félmillió éves múlt-
jának emlékhelyeiről olvasha-
tunk, úgy, ahogy egy régész
idegenvezetővel turistaként
látták. 

Több ezer éves eszközök 
a homokban 

Az emberiség hajnalán a Nílus
völgyének a mai Szudán területére
eső szakaszán megfelelők voltak a
körülmények gyűjtögető, vadászó
őseinknek. A régészek szerint itt
egyfajta zöldfolyosó volt, ahol az
évezredek során a parton vándorol-
tak észak felé, amikor a jégkorsza-
kot követően érezhetően
felmelegedett a Föld hőmérséklete.
Ez az út követhető a régészeti lele-
tek által, és igazolható, hogy az alsó
paleolitikum idejéből főként a sza-
kócák különböző változatai marad-
tak fenn. Ezeknek a nyomai a

sivatagban a mai napig fellelhetők.
Dr. Madaras Sándor hozott is né-
hány pattintott kődarabot, amelye-
ket csak úgy felemelt a homokból. 

– Csak úgy megcsillantak a va-
kító napfényben. Felemeltem egy
ilyen követ, megmutattam a régész
idegenvezetőnknek, hiszen láttam,
hogy nem természetes módon ero-
dálódott. Ő azonnal rábólintott,
hogy mintegy 200.000 éves munka-
eszközt tartok a kezemben. Aztán
egy kicsit figyelmesebben kutatva,
megbolygatva a homokágyat, tíz
perc alatt több hasonló követ talál-
tunk. „Ezek voltak a rossz, selejtes
darabok, azért dobták el készítőik”
– mondta az idegenvezetőnk. Akkor
még nem tudtuk, hogy ez lesz uta-
zásunk kiindulópontja, ahonnan el-
indulva végigkövethettük az
emberiség történetének fontos állo-
másait. 

Időutazásunk következő állo-
mása Kerma volt, ahol megismer-
kedhettünk az i.e. 3500–2700
közötti időszakban létezett pre-
Kerma, majd a Kerma-kultúra ha-
gyatékával. Abból a korszakból
nagyméretű, kerek alaprajzú házak-
ból álló települést tártak fel. Meg-
tudtuk, hogy hajdanán a Kerma
Királyság irányította a korabeli ke-
reskedelmet, amelynek útvonala a
területén haladt át, Belső-Afrikából
a Földközi-tenger felé itt szállítot-
ták az akkor is luxuscikknek szá-
mító elefántcsontot, állatbőröket,

tömjént, aranyat, a rabszolgákat.
Műhelyeikben kézművesterméke-
ket állítottak elő. Érdekes volt látni,
hogy milyen impozáns épületeik
voltak, amelyeket mintegy 5000
évvel ezelőtt húztak fel. 

Az óriási agyagtéglákból készült,
kúp alakú építményekhez képest a
mai emberek vályogházakban lak-
nak. A létesítményeket összehason-
lítva elképzelhettük, milyen
emberfeletti erő kellett ahhoz, hogy
i.e. 3000 évvel ilyent építsenek. A
környéken, ahol helyenként ásatá-
sokat folytatnak, csak úgy a földön
temérdek cserépdarab hever. Ezek-
ből többdombnyit ástak ki, egyese-
ken rajzolatok, minták vannak,
mások pedig kúp alakúak. Idegen-
vezetőnk felvilágosított, hogy az
utóbbiból azért lehet még most is
nagyon sokat találni, mert ezekben
sütötték a kenyeret. Ezek az agyag-
edények amfora alakúak, úgy kell
elképzelni, mint amilyen alakú pa-
pírzacskót sodornak a sült geszte-
nyét árusítók. A kermai „pékek” az
edény falára tették a kenyértésztát,
megsütötték, az agyagedényt pedig
eltörték, ezért maradt annyi az utó-
kornak, hogy még nekünk is jutott
belőle. 

A Kerma-kor virágzásának az
Új-birodalom fáraóinak hódítása
vetett véget, akik i. e. 1550-től fo-

kozatosan meghódították Núbiát. A
fáraók hatalmas mennyiségű
aranyat, drágakövet és elefántcson-
tot szállítottak Egyiptomba. Az új
tartományban domborművekkel és
hieroglifákkal díszített kőtemplo-
mok épültek az egyiptomi istenek
tiszteletére. A núbiai harcosokat
pedig mai szóhasználattal beépítet-
ték saját hadseregükbe. 

Jártunk még Ó-Dongolában, a
szolebi templomot, az egyik legis-
mertebb, homokkőből épített isten-
házát kerestük fel. Hagyományos
elrendezésben épült, óriási oszlop-
csarnokkal. Az i.e. mintegy 4000-
ben épített templomot a régészek
visszaállították romos állapotába.
Az elv az, hogy megtalált állapo-
tukban kell megőrizni ezeket az
építményeket. Így is óriási a komp-
lexum, lenyűgöző volt. 

Virágzó kereskedelem, 
méhen keresztüli hódítás 

Érdekes volt látni, hogy a keres-
kedelmi útvonalat őrző birodalmak
miként tartották ellenőrzés alatt az
egykori karavánokat. Tombosban
egy gazdag régészeti lelőhelyen
mutattak egy határkövet, amelyet az
óegyiptomi állam állított fel, falá-
ban egy 1x1 méteres kartusban mai

napig is látható hieroglifákkal. A
felirat arra figyelmezteti a kereske-
dőket, hogy csak vámfizetés után
lehet továbbmenni. 

Felkerestük Amon isten szülőhe-
lyét és a fekete fáraók nyughelyeit.
A Dongola–Karima sivatagi út
mentén van Dzsebel Barkal. Ez a
magányos sziklatömb a fáraókat vé-
delmező ureuszkígyó alakjában tet-
szeleg, a környező templomok
faragott kövei istenek és uralkodók
hőstetteit suttogják. A 250 méter
magas természetes sziklatömb
egyik részének fallikus a formája,
tetejét egykor bevonták arannyal.
Ez Egyiptom legszentebb helye.
Mélyében barlangtemplom volt,
amelyet később fedeztek fel. Falait
szépen megmaradt, színes óegyip-
tomi freskók díszítik, és itt található
Baál isten egyetlen ábrázolása,
ahol, eltérően az akkori szokástól,
szembenéz velünk az istenség. A
szikla tetejéről látszottak a fekete
fáraók piramisai. Egy-egy nemze-
dékhez tartozóan egyik helyen 50
van, míg a másikon 30-at számlál-
tunk. A sírkamrákat kirabolták. Ki-
sebbek ugyan, mint a gízai
piramisok, de formáik lépcsőzete-
sek, ezek voltak az első ilyen épít-
mények, amelyek talán az
elkövetkezendő évezredekben épí-
tettek modelljeiként szolgáltak. A
környéken ma is beszélik Jézus
nyelvét, az arámit. 

Az egykori Meroé piramisainak
egy részét elhordták építőanyagnak,
nagy részüknek a teteje hiányzott,
olyanok voltak, mint egy-egy
csonka gúla. Idegenvezetőnk el-
mondta, az egyik olasz kutató egy-
szerűen lerobbantotta a tetejüket,
aranyat keresve. Azt gondolta, hogy
fentről könnyebben bejut a sírkam-
rákba. Nem talált semmit, mert az

évezredek során mindegyiket kira-
bolták. Csupán maradandó kárt
okozott kapzsiságával. Tudni kell
még, hogy Meroé királyai felügyel-
ték a belső-afrikai kereskedelmet,
feliratokkal és reliefekkel díszített
kőtemplomaik, palotáik és pirami-
saik nagy gazdagságról tanúskod-
nak. A monumentális kőépítészet, a
kerámiafestés és más művészeti
ágak mellett fontos kulturális vív-
mány volt, hogy a meroéi írnokok
az i. e. 2. században sajátos ábécén
alapuló írásrendszert hoztak létre
nyelvük leírására. Ez a meroita írás
fokozatosan átvette a korábbi
egyiptomi nyelvű feliratok helyét.

A következőkben megismerked-
tünk az i. sz. 300–900 között fenn-
álló meroita királyság
hagyatékával. Ez egy monoteista
keresztény közösséget alkotó biro-
dalom volt, amely 600 évig tartott.
Érdekessége, hogy a birodalmat
körülvették a muszlimok, és nem
erőszakkal, hanem a „méhen ke-
resztül hódították meg”, vegyes há-
zasságok révén fokozatosan
eltűntek a keresztények. A történet
talán intő jel lehet ma is a migrá-
ciós, kisebbségi ügyeket rendezők-
nek, mert a történelemben nincs új
a nap alatt. A keresztény királysá-
gok lakói egészen a 14. századig
megtartották vallásukat, amikorra
az utolsó királyuk is felvette a mo-
hamedán hitet. 

A meglátogatott régészeti lelőhe-
lyek nagy részénél még mindig ása-
tások zajlanak. Szudánban nem
őrizték meg szigorúan a leleteket,
így az itt feltárt műtárgyak közül
rengeteg került nyugati országok
múzeumaiba. Ami maradt, azt a
kartúmi nemzeti múzeumban gyűj-
tötték össze. Az utóbbi évtizedek-
ben már szigorúan felügyelik a
műemlékeket, s erre egy jó példát
mesélt idegenvezetőnk. A meroita
királyság egykori székvárosában
van egy fal, ókori feliratokkal,
ahova még a fáraók idején is bevés-
ték jeleiket az arra járók. A régész
egy másik magyarországi csoport-
nak is megmutatta a helyet, és az
egyik turista úgy gondolta, emléket
hagy a falon. A helybéliek észrevet-
ték, a csoportot bekísérték a rendőr-
ségre, és tíz napig nyilatkoztak
arról, hogy ki tette. Persze nem de-
rült ki, de majdnem diplomáciai
botrány lett belőle, a magyarországi
turistákat ki akarták tiltani Szudán-
ból. 

*
Szerencsésen megjártuk, emlé-

kekkel, élményekkel tértünk haza.
Nagy utazás volt időben és térben,
néhány nap alatt betekinthettünk az
emberiség történetébe, fénykorába,
és talán párhuzamot vonva a jelen-
nel, jövőnk egyféle tükrét is láthat-
tuk – foglalta össze szudáni
élményeit dr. Madaras Sándor. 

Vajda György

Történelmi időutazás 

Kartúmi bazár Fotó: dr. Madaras Sándor

„Modern” szállítóeszköz

A fáraó portréja



A MOL Fehérvár FC – hátrány-
ból fordítva – két távoli lövésből
szerzett góllal 2-1-re nyert a ven-
dég Mezőkövesd ellen a labdarúgó
OTP Bank Liga 20. fordulójában.

A forduló rangadóján, a harma-
dik helyen álló Mezőkövesd kezdett
jobban és egy szép ellentámadás
végén Berecz Zsombor révén meg-
szerezte a vezetést. Nem sokáig ve-
zettek a vendégek, miután Elek
Ákos távoli lövése Armin Hodzicon
irányt változtatva jutott a kapuba. A
folytatásban felváltva veszélyeztet-
tek a csapatok, a tabellán második
Fehérvár pedig egy újabb távoli lö-
véssel előnybe került: Lyes Houri
védhetetlenül bombázott a kapu
jobb felső sarkába.

Budu Zivzivadze érvénytelen
találata vezette fel a második fél-
időt, majd Funsho Bamgboye feje-
sét nagy bravúrral fogta Szappanos
Péter. Húsz perccel a vége előtt
Bamgboye ziccert rontott, a túlol-
dalon Nagy Dániel lőtt lesgólt. A
Mezőkövesdnek újabb lehetősége
már nem volt a gólszerzésre, így a
Fehérvár megnyerte a találkozót.

Egy góllal legyőzte a Sepsi OSK
a Jászvásári CSM Politehnicát a
labdarúgó 1. liga 24. fordulójában,
vasárnap délután.

Iramosan indult a mérkőzés, és
elsőként a vendégek jutottak hely-
zetbe Andrei Cristea révén, aki 10
méterről Niczulyt találta el a 6. perc-
ben. A Sepsi OSK fokozatosan át-
vette az irányítást, és három jó
gólszerzési lehetőséget is elhibáztak
a háromszéki csapat játékosai: kettőt
Safranko, egyet Gál-Andrezly. Szü-
net után a két csapat igyekezett
meghiúsítani a másik gólszerzési
próbálkozásait, ez nagyrészt sikerült
is, mert bár a házigazdák többet já-
ratták a labdát, építkezésük rendsze-
rint már az ellenfél kapujától távol

elakadt. Hogy mégsem 0-0-ra zárult
az összecsapás, abban Safranko a
„ludas”: a szlovák légiós szemfüle-
sen lecsapott a labdára, amelyet
Fülöp Loránd hosszú sarokra tartó
lövését követően az elvetődő Târno-
vanu tévesen a kapu előterébe tolt,
és közelről a hálóba emelt. A máso-
dik félidőben gyakorlatilag helyzetig
sem jutó jászvásáriak egyenlíthettek
volna a hajrában, ha a tévesen meg-
ítélt kezezésért kedvező helyről
megítélt szabadrúgást értékesítik.
Chacana lövése azonban kapu mellé
szállt a harmadik hosszabbításperc-
ben, így megmaradt a Sepsi OSK
minimális előnye, és az ezzel a győ-
zelemért járó három pontot otthon
tudták tartani a házigazdák.

Továbbra is az Egyesült Arab
Emírségekben, az al-Ain labdarú-
gócsapatában folytatja pályafutását
a 108-szoros válogatott Dzsudzsák
Balázs – számolt be pénteken a ma-
gyar szövetség (MLSZ) honlapja.

A 33 éves szélsőtől a napokban
vált meg korábbi klubja, az al-Itti-
had Kalba, amely helyi beszámolók
szerint szakmai okokra hivatkozva
hozta meg döntését. „Nagyon bol-
dog vagyok, hogy néhány nappal
azután, hogy az eddigi klubom úgy
döntött, nem számol velem a jövő-
ben, egy olyan csapathoz igazoltam,
amely egyértelműen előrelépést je-
lent előző csapatomhoz képest” –
idézte őt az mlsz.hu oldal. 

Dzsudzsák kiemelte, hogy az al-
Ain jelenleg is harcban van a baj-
noki címért, ahogy az ázsiai
Bajnokok Ligájában (BL) is érde-
kelt, így a héten már ott is meccsük

lesz. „A bajnokság és a BL, úgy
érzem, kitűnő lehetőséget ad arra,
hogy a válogatott előtt álló komoly
kihívásokra is a lehető legjobban
felkészülhessek” – tette hozzá
Dzsudzsák, aki 2016 nyara óta fut-
ballozik az Egyesült Arab Emírsé-
gekben. Előbb az al-Vahda
együttesében játszott, majd 2018
szeptemberében igazolt az al-Itti-
had Kalbához, amelyben a másfél
idény alatt 36 meccsen kilenc gólt
szerzett, miközben 52 alkalommal
hozta helyzetbe társait.

Dzsudzsák menedzsere, Vörös-
baranyi József elmondta: az általa
képviselt labdarúgó olyan klubhoz
került, amely sokkal nevesebb és
jobb, mint ahonnan távozott, így
minden szempontból jónak minősíti
a váltást. Hozzátette: Dzsudzsák
szerződése fél évre szól, további két
évre szóló opcióval.

A tabella
1. Ferencváros       18       13          4         1         35-15         43
2. Fehérvár FC      20       12          4         4         35-19         40
3. Mezőkövesd      20       10          5         5         26-18         35
4. Puskás AFC       20       8            7         5         31-23         31
5. Honvéd              20       8            5         7         22-22         29
6. Debrecen           19       8            3         8         32-32         27
7. Diósgyőr           20       8            2         10       24-29         26
8. Újpest                19       7            4         8         25-29         25
9. Kisvárda            20       7            3         10       25-29         24
10. Paks                 20       7            2         11       25-35         23
11. Zalaegerszeg   20       4            6         10       25-30         18
12. Kaposvár         20       3            1         16       19-43         10

Eredményjelző
Casa Liga 1, 24. forduló: Gyurgyevói Astra – Chindia Târgoviște 

1-2, Medgyesi Gaz Metan – Kolozsvári CFR 0-0, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Jászvásári CSM Politehnica 1-0.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 24. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Jász-

vásári CSM Politehnica 1-0 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, vezette: Ionuț Coza.
Gólszerző: Safranko (84.).
Sárga lap: Fülöp István (10.), Florin Ștefan (90+2.), illetve Breeveld

(6.), Klimavicius (11.), Chacana (23.), An. Radu (68.)
Sepsi OSK: Niczuly – Csiszér, Bouhenna, Tincu, Fl. Ștefan – Fülöp

István (46. Deaconu), Vașvari, Achahbar (70. Fülöp Loránd) – Gál-And-
rezly (80. Carnat), Safranko, Ștefănescu.

CSM Politehnica: Târnovanu – Grădinaru, Frăsinescu, Klimavicius,
An. Radu – De Iriondo, Breeveld – Horșia (82. Onea), Omoh, Chacana
– An. Cristea (56. Luckassen).

A fehérvári Tavares Dos Santos (j) és a mezőkövesdi Aliaksandr Karnitski (k) az OTP Bank
Liga 20. fordulójában játszott MOL Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó-mérkőzé-
sen a székesfehérvári MOL Aréna Sóstó stadionban 2020. február 8-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Dzsudzsák Balázs az al-Ain
labdarúgócsapatában folytatja

Két távoli lövéssel verte a Fehérvár 
a Mezőkövesdet

Fülöp Lorándtól indult a Sepsi
OSK győztes gólja

Négy és fél év külföldi játék
után visszatért a MOL Fehérvár FC
labdarúgócsapatába Nikolics Ne-
manja. A 32 éves, 27-szeres válo-
gatott csatár érkezését csütörtökön,
hivatalos honlapján jelentette be a
székesfehérvári egyesület.

„Hatalmas öröm számomra,
hogy újra Fehérváron futballozha-
tok, és lehetőségem lesz befejezni
azt, amit 2015 nyarán félbehagy-
tam” – nyilatkozta Nikolics, hoz-
zátéve, hogy nagyon motivált, ég

benne a bizonyítási vágy, és újabb
nagy sikerekhez akarja segíteni a
csapatot.

A klub pénteki sajtótájékoztató-
ján kijelentette: két és fél éves szer-
ződést kötött, de ennél hosszabb
távra tervez Székesfehérváron,
mert onnan szeretne visszavonulni.
Még 24 gól hiányzik neki ahhoz,
hogy az együttes történetének leg-
jobb góllövője legyen, ezt is cél-
ként tűzte ki maga elé. A magyar
válogatottság lemondásával kap-

csolatban kijelentette: nehéz dön-
tést hozott korábban, amelyen
azóta sem változtatott.

A csatár először 2010-ben, Ka-
posvárról igazolt Székesfehérvárra,
ahol öt és fél éven át meghatározó
tagja volt az együttesnek. Nikolics
két bajnoki címet, két Szuperkupát
és egy Ligakupát nyert a csapattal,
háromszor pedig az OTP Bank
Liga gólkirálya is volt. Ezután a
lengyel Legia Varsóban futballo-
zott 2015-ben és 2016-ban, majd

aláírt az egyesült államokbeli
Chicago Fire csapatához, ahon-
nan tavaly, a szezon végén távo-
zott.

„Olyan játékos érkezik vissza
Fehérvárra, aki néhány társával
együtt a legnehezebb pillanatok-
ban is utat mutathat a többiek-
nek, a fiatalabbak pedig
rengeteget tanulhatnak tőle –
mondta Nikolicsról Kovács Zol-
tán sportigazgató. – A klub tulaj-
donosának köszönhetően ez az
igazolás üzenet is egyben, ho-
gyan kell közösséget és csapatot
építeni” – tette hozzá.

Kiemelte, Nikolics leigazolá-
sával sikeresebbek lehetnek,
mint az elmúlt években. Szerinte
a csatár jó fizikai állapotban van,
de kilencven percre még nem áll
készen (ennek megfelelően cse-
rejátékosként mutatkozott be a
bajnokságban, a Mezőkövesd el-
leni, szombati mérkőzésen – a
szerk.).

Nikolics Nemanja négy és fél év után 
visszatért Fehérvárra

Eredményjelző
Öt pontra nőtt a kieső helyen álló Zalaegerszeg hátránya a tabellán

a magyar labdarúgó OTP Bank Liga NB I huszadik fordulójának
szombati játéknapján. A 11. helyen álló újonc egerszegiek 2-0-ra ki-
kaptak a Budapest Honvéd vendégeként, a Kisvárda viszont házigaz-
daként 5-3-ra legyőzte a sereghajtó Kaposvárt, így megelőzte a Paksot,
amely kettős emberhátrányban 2-0-ra kikapott odahaza a Puskás Aka-
démiától. A szabolcsiak ezzel megelőzték a tolnaiakat a tabellán, utób-
biaknak öt pont az előnyük a ZTE-vel szemben.

Eredmények:
* 19. forduló: Debreceni VSC – MOL Fehérvár FC 1-1, ZTE FC –

Kisvárda Master Good 1-1, Kaposvári Rákóczi FC – Paksi FC 0-3,
Puskás Akadémia FC – Diósgyőri VTK 2-2, Ferencvárosi TC – Bu-
dapest Honvéd 0-0, Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 2-2;

* 20. forduló: MOL Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1,
Paksi FC – Puskás Akadémia FC 0-2, Kisvárda Master Good – Ka-
posvári Rákóczi FC 5-3, Budapest Honvéd – ZTE FC 2-0, Diósgyőri
VTK – Debreceni VSC 1-2. Az Újpest FC – Ferencvárosi TC mérkő-
zést elhalasztották.

Ranglista
1. CFR                  24          14         6             4         49-16       48
2. FCSB                23          13         3             7         35-26       42
3. Craiova             23          12         4             7         34-23       40
4. Astra                 24          13         4             7         34-25       40
5. Viitorul             23          11         5             7         43-27       38
6. Medgyes           24          10         7             7         30-28       37
7. Botoşani            23          9           9             5         31-28       36
8. Sepsi OSK        24          7           11            6         28-23       32
9. Dinamo             23          9           4             10       34-37       31
10. Nagyszeben    23          5           9             9         23-38       24
11. Târgoviște       24          6           6             12       27-44       24
12. Jászvásár         24          5           7             12       23-33       22
13. Clinceni          23          4           8             11       28-44       20
14. Voluntari         24          2           6             16       16-43       12

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga

NB I, 20. forduló: MOL Fehér-
vár FC – Mezőkövesd Zsóry FC
2-1 (2-1)

Mol Aréna Sóstó, 2716 néző,
vezette: Solymosi.

Gólszerző: Hodzic (18.),
Houri (37.), illetve Berecz (16.).

Sárga lap: Juhász R. (93.), il-
letve Katanec (66.), Berecz
(67.).

Fehérvár: Kovácsik – Fiola,
Juhász R., Vinícius (80. Mus-
liu), Stopira – Pátkai, Elek –
Houri, Kovács I., Petrjak (44.
Bamgboye) – Hodzic (73. Ni-
kolics).

Mezőkövesd: Szappanos –
Farkas D., Neszterov, Pillár,
Katanec – Karnyicki (73.
Pekár), Berecz – Cseri, Besiro-
vic, Jurina (73. Nagy D.) – Ziv-
zivadze.

Tudnivalók az al-Ain klubról
Háromszor (2003, 2005, 2016) játszott döntőt az ázsiai labdarúgó Baj-

nokok Ligájában, egyszer (2003) meg is nyerte a kupasorozatot. 2018-
ban a klubvilágbajnokságon a fináléig menetelt, míg otthon 13 bajnoki
címmel és hét kupagyőzelemmel büszkélkedhet. A mostani szezonban
is bajnoki címet szeretne szerezni, és az ázsiai BL-ben is a lehető legto-
vább igyekszik jutni. Jelenlegi vezetőedzője a portugál Pedro Emanuel,
aki korábban a Ciprusi Limasszollal kupát és Szuperkupát is nyert.

A fehérvári Nikolics Nemanja (b) és a mezőkövesdi Farkas Dániel az OTP Bank Liga 20. fordu-
lójában játszott MOL Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó-mérkőzésen a székesfe-
hérvári MOL Aréna Sóstó stadionban 2020. február 8-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor



Kerékpárszak-
osztályt hozott létre
a Marosvásárhelyi
CSU, az egyetemi
sportklub. Ponto-
sabban egy kész
csapatot vett át és
igazolt le a klub ke-
retében egy kölcsö-
nösen előnyös
megállapodás ré-
szeként. A további-
akban a CSU
színeiben a
ScottCycling ver-
senyzői indulnak
majd különböző
versenyeken, a csa-
pat két legismertebb neve Tudor Oprea, aki
a londoni olimpián Romániát képviselte he-
gyikerékpározásban, és Lucian Logigan, a
marosvásárhelyi Mureșul klub, Berekméri
Csongor edző neveltje, aki szintén nagyon
közel állt az olimpiai részvételhez, és több
rangos nemzetközi versenyen vett már részt
marosvásárhelyi színekben. 

Mint a nevekből is látható, elsősorban a
hegyikerékpározás szakágára összpontosít a
csapat, amely az egyetemi klub keretében
használja a CSU irigylésre méltó infrastruk-
túráját felkészülésre, edzések utáni rekupe-
rációra, illetve a közeli Somostető ösvényeit,
a klub pedig büszkélkedhet azokkal az ered-
ményekkel, amelyeket majd a sportolók szál-
lítanak. A keret vélhetően később más helyi

kerékpárosokkal is bővül, akik az utóbbi
években, a Mureșul szűkös lehetőségei miatt
az ország különböző csapataiba szóródtak
szét.

Az új szakosztály máris bejelentette:
május végére megszervezi a MOGYTTE ke-
rékpáros napokat, amelyen népes részvételre
számítanak. A profi kerékpárosoknak olim-
piai hegyikerékpár-viadalt szerveznek, emel-
lett félprofi vagy amatőr versenyeket is
kiírnak, többek között elektromos kerékpár-
versenyt is szerveznek, igaz, ezen a leigazolt
bringások indulása tilos. Az úgynevezett csa-
ládi versenyben a gyerekeket felnőtt család-
tagjuk kíséri végig a kijelölt távon. A
MOGYTTE kerékpáros napokra május 30-
31-én várják az indulókat. (b.zs.)

Nem tudta megszerezni a győzel-
met a Marosvásárhelyi CSM női ké-
zilabdacsapata az A osztály D
csoportját vezető Köröskisjenői
Crișul ellen, ami azt jelenti, hogy az
Arad megyeiek őrzik négypontos elő-
nyüket a tabella élén. Ha feltételez-
zük, hogy mindkét csapat megnyeri a
maradék mérkőzéseit a többi ellenfél-
lel szemben, a CSM már egy aradi 
sikerrel sem tudja megelőzni a riváli-
sát, azaz gyakorlatilag eldőlt az első
hely sorsa. Igaz, mindkét csapat szá-
mára a rájátszás jelenti majd a nagy
kihívást.

Az ősszel a marosvásárhelyi keret-
ből a két fél közötti, döntetlenre vég-
ződött mérkőzésen két fontos
alapember hiányzott, akik most jelen
voltak a melegítéskor, ez pedig re-
ménykedésre adott jogot, azonban
hiába tért vissza Stângu a csapatba, a
kihagyás nagyon meglátszott a telje-
sítményén. Annál nagyobb a megle-
petés, hogy miután a hazai kispad az
első félidő közepén lecserélte az
addig jól teljesítő, de egy hibát vétő
Moldovant, a pályán felejtette a befe-
jezésig, noha ezzel gyakorlatilag ki-
kapcsolta a játékból a csapat bal
szélét. Az őszi meccshez képest pedig
visszatért Târșoagă is, ő azonban tíz
perc és két gól után sántikálva hagyta
el a pályát, és noha rövid ideig még
pályára lépett a második félidő elején,
rá sem lehetett többet számítani ezen
a meccsen.

Ennek ellenére a házigazda csapat-
nak jó esélye lett volna a győzelemre,
ha kicsit jobban összpontosít a kulcs-
momentumokban. Azonban mindkét
félidő azonos időszakában (a 17. és
26. perc között) elfelejtettek gólt dobni
Mihaela Evi tanítványai. Dicsérhetjük

az ellenfél kapusát, Năstasăt, azonban
az az igazság, hogy a lövések nagyon
vérszegények voltak. Különösen a
második félidőben volt ez fájdalmas,
amikor háromgólos előnyből kevéssel
a vége előtt kétgólos hátrányba került
a csapat. 21-23-ról tehát nagy bravúr
volt döntetlenre menteni a találkozót,
kár, hogy ez az eredmény Kisjenőnek
kedvez valójában.

Volt néhány döntése a marosvásár-
helyi kispadnak, amelyeket nehezen
tudunk értelmezni. Egyrészt a már
említett makacsság, amivel Stângu a
pályán maradt, noha jól láthatóan
nincs formában. Továbbá Darie he-
lyett alig használták Ghemeșt beállós
poszton, pedig elég hamar megmutat-
kozott, hogy a kisjenői védőket csak
gyorsasággal lehet meglepni, Darie
fizikai erejével nehezen. Az pedig,
hogy az utolsó percben, egygólos hát-
ránynál ne legyen a pályán a csapat
kezdő (és ifjúsági válogatott) irányí-
tója, Bărăbaș, teljesen érthetetlen.

Szerencsére Bucint szabálytalanul ál-
lították meg, így Bărăbaș hétméterest
dobhatott. (Amit kihagyott az első fá-
zisban, de a kipattanót a hálóba
küldte.)

A találkozóra Bukarestből küldtek
nemzetközi játékvezetőket, ez azon-
ban nem jelentett minőségi bírásko-
dást. Néha egészen elemi hibákat
vétettek az ítészek, az is igaz, hogy
mindkét irányban…

A női kézilabda A osztály a jövő
hét végén szünetel, a CSM három já-
tékosa, Bărăbaș, Ugran és Târșoagă
(utóbbi esetében a mostani sérülését
követően kérdőjellel) az ifjúsági vá-
logatott összetartásán vesz részt. Az
itthon maradó keret február 16-án,
vasárnap 11 órától a MOL Virágok
Ligájában harmadik helyezett nagy-
bányai Minaurral játszik barátságos
találkozót. A következő bajnoki mér-
kőzést két hét múlva rendezik, akkor
a CSM a nagybányai Martához láto-
gat.

A londoni olimpián is részt vett Tudor Oprea (k) marosvásárhelyi színekben teker a továb-
biakban Fotó: Zile si nopti

Noha papíron nem tűnik lényegesen erősebbnek, s még kevésbé
a Sirius-Mureșul által legyőzött Konstancai Phoenixnél, a kézdi-
vásárhelyi KSE harmadszorra tudott nyerni az idényben a maros-
vásárhelyi csapat ellen.

Az alsóház két veretlen csapata találkozott a kézdivásárhelyi
sportcsarnokban, ahol az értékcsoport első helye volt a tét. Ionel
Brustur együttese azonban már az első negyedben átengedte a kez-
deményezést a házigazdáknak, aztán pedig csak annyit tudott el-
érni, hogy megpróbálja korlátozni a vereség arányát. A KSE két
amerikai légiósát nem tudták megállítani, a helytállásban pedig el-
sősorban Dunbarra számított a kispad, hiszen Smelser mindössze
13 percet játszott ezen a mérkőzésen (is), annak ellenére, hogy ha
nem is klasszis játékos, de jól ismeri az amerikai kosárlabdaiskola
alapjait. Mivel Mobley-nek a palánk alatt nem volt hozzá mérhető
ellenfele, a Sirius-Mureșulnak pedig a távoli dobások sem mentek
(a tripláiról ismert Gál Emese egyetlen pontot sem szerzett), ebből
logikusan következett a végeredmény. 

Valamivel több lepattanót gyűjtött a KSE, és néhánnyal több
labdát veszített dobás nélkül a Sirius-Mureșul, a különbséget azon-
ban a dobások pontossága határozta meg, a marosvásárhelyiek ré-
széről az idény egyik legszerényebb teljesítménye volt ilyen
szempontból (38% a kétpontosok, 15% a triplák esetében).

A 7. fordulóban a Sirius-Mureșul szabadnapos volt. A közép-
szakasz felénél az együttes a 2. helyet foglalja el, ami a liga össze-
sítésében a 8. helynek felel meg, és a célkitűzése az lehet, hogy
ezt őrizze is meg a 7-13. helyért zajló rájátszás előtt. Az első fel-
adat szerdán vár a csapatra, amikor a sereghajtó nagyváradi CSU
Rookies együttesét várják 18 órára a Ligetbe.

Gyakorlatilag eldőlt az első hely sorsa

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D cso-
portjának 13. fordulójában a kö-
vetkező eredmények születtek:
Nagybányai Marta – Temesvári
Universitatea 31-33, Marosvásár-
helyi CSM – Köröskisjenői Crișul
23-23, Nagyváradi CSU – Resica-
bányai CSU 26-23.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 13. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Köröskisjenői Crișul 23-23 (12-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1100 néző. Vezette: Radu Iliescu (Bu-
karest), Doru Manea (Bukarest).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran – Târșoagă 2 gól, Ola 1, Munteanu 4, Bucin
1, Darie 2, Moldovan 2 (Bărăbaș 9, Ghemeș, Lăcătuș 1, Radu, Stângu 1).
Crișul: Năstasă (Nehoianu, Corha) – Klimek 7, M. Vrabie 2, Petrușe 2,
Boldor 4, Vezentan 3, Golunsin 1 (Cherecheși 2, Gaiu, C. Vrabie 2, Hajdú,
Snakovszki)

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga:
* felsőház, 5. forduló: Brassói Olimpia – Aradi FCC 66:77,
CSM Târgoviște – Kolozsvári U 71:54; 6. forduló: Kolozsvári
U – Szatmárnémeti CSM 63:73, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC –
Brassói Olimpia 83:64.
* alsóház, 6. forduló: Nagyváradi CSU Rookies – CSM Ale-
xandria 51:95, Kézdivásárhelyi KSE – Marosvásárhelyi Sirius-
Mureșul 75:50, Bukaresti Agronomia – Konstancai Phoenix
71:66; 7. forduló: Bukaresti Rapid – Nagyváradi CSU Rookies
87:42, Konstancai Phoenix – Kézdivásárhelyi KSE 72:47, CSM
Alexandria – Bukaresti Agronomia 77:53.

Kerékpárszakosztályt indított 
az egyetemi sportklubMárcius közepéig nem játszik hivatalos

mérkőzést a Marosvásárhelyi CSU Medicina
női röplabdacsapata, amely a rendkívül szel-
lős bajnoki programot annak köszönheti,
hogy megnyerte a Nyugati csoportot, és
mivel csak hat együttes iratkozott be az idén,
játék nélkül jutott a csoport döntő tornájára,
a rájátszás első fordulójában ellenfél nélkül
maradt.

A megyeszékhelyi csapat mellett a Nagy-
váradi CSU a második együttes, amely játék
nélkül került a legjobb négy közé. A hétvégé-
től a harmadik helyet is betöltötte a SCM U
Craiova, amely egymást követő két napon
kétszer győzte le 3:0-ra a Máramarosszigeti
CSM-t, miután utóbbi lemondott a pályavá-
lasztói jogáról. A négyes döntő tornán, ame-

lyet a négy részt vevő csapat egyikének ott-
honában rendeznek – és minden esély adott
arra, hogy ez Marosvásárhely legyen –, még
egy hely kiadó. Ennek a megszerzésére a Tor-
dai CS Volei a nagy esélyes, miután szomba-
ton 3:0-ra nyert a Temesvári Politehnica ellen,
és két esélye van a továbbjutás bebiztosítá-
sára. Ha jövő hét végén a tordaiak idegenben
is nyernek, a negyedik kiadó hely kérdése is
eldől, mégis csak további három hét után ren-
dezik meg a döntő tornát. Utóbbin körmérkő-
zéses formában játszanak, és az első két
alakulat a Keleti csoport legjobb két együtte-
sével kvalifikációs tornán vesz végül részt,
amelyről a legjobb kettő szerez jogot a rész-
vételre az A1 osztályos bajnokságban, a
2020-2021-es idénytől. (bálint)

Még egy hely kiadó a döntő tornára
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Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsóház, 6. forduló: Kézdivásár-
helyi KSE – Marosvásárhelyi Sirius-Mureșul 75-50 (22-11, 23-
15, 14-11, 16-13)
Kézdivásárhely, sportcsarnok, 230 néző. Vezette: Andrei Răi-
leanu (Focșani), Ștefan Atomulesei (Brassó), Vlad Potra (Ko-
lozsvár). Ellenőr: Romi Stănciulescu (Bukarest).
KSE: Mobley 24 pont, Vega 20 (2), Debreczi 14, Dănălache 7
(1), Bara-Németh 5 (1), Holinka-Miklós 3 (1), Domokos 2,
Czimbalmos, Bandi, Kozma, Ardelean, Bitai.
Sirius-Mureșul: Dunbar 13 (1), Mészáros 10 (1), Smelser 10,
Feiseș 8 (1), Badi 4, Bobar 3, Pálfi 2, Gál, Ignat-Kleemann,
Bokor.

Bálint Zsombor

Kézdivásárhely a mumus
Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor

Meglepő döntéseket hozott a marosvásárhelyi kispad, a vereségben ezek is szerepet játszottak 
Fotó: Nagy Tibor (archív)
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A marosvásárhelyi és Maros
megyei sport két kiválóságát díjaz-
zák egy keddi nyilvános gála ke-
retében, 11 órakor, a Kultúrpalota
kistermében. A Maros Megyei Ta-
nács legmagasabb kitüntetését, az
ALAE-díjat Szőcs Bernadette-nek
és post mortem Klosz Péternek
ítélte oda a testület még novem-
berben, az átadást azonban mind-
addig halasztották, amíg Szőcs

Bernadette személyesen is megje-
lenhetett az díj átvételén.

A megyei önkormányzat sajtó-
irodájának tájékoztatása szerint a
díjakat a megyei sportélet előmoz-
dításáért ítélték oda.

Szőcs Bernadette jelenleg a vi-
lágranglista tanúsága szerint Romá-
nia legjobb női asztaliteniszezője,
csapatban többszörös Európa-baj-
nok, illetve 2018-ban megnyerte az

Európa Top 16 versenyt is. Szá-
mos jó helyezése van a legna-
gyobb világversenyeken, néhány
napja szerzett részvételi jogot a
tokiói olimpián, ahová nagy re-
ményekkel utazik.

A novemberben elhunyt
Klosz Péter elsősorban sport-
szervezőként szerzett elévülhe-
tetlen érdemeket. A Román
Triatlonszövetség elnökeként
Marosvásárhelyt néhány évig a
sportág egyfajta európai főváro-
sává változtatta. A korábbi kvázi
ismeretlenségből a triatlont tö-
megsporttá emelte, az Európai
Triatlonunió egyik legelismer-
tebb sportvezetőjeként tartotta
számon. A post mortem elisme-
rést a testvére és a Master
Ski&Bike Sportklub elnöke,
Klosz Viktor veszi át.

A díjakat Péter Ferenc me-
gyei tanácselnök adja át. 
(bálint)

Lemondott a Magyar Teniszszö-
vetségnél (MTSZ) betöltött főtitkári
tisztségéről Richter Attila. A sport-
vezető a csütörtöki, rendkívüli el-
nökségi ülésen közölte döntését. A
főtitkári tisztséget az elnökség dön-
tése értelmében Juhász Gábor, az
MTSZ korábbi sportigazgatója tölti
be.

Richter Attila tájékoztatta az el-
nökséget, hogy vállalja az erkölcsi
felelősséget a februári Hungarian
Ladies Open WTA-torna elmaradá-
sáért, illetve a verseny kapcsán ki-
alakult helyzetért. Hangsúlyozta,
hogy minden ezzel kapcsolatos
döntést a jogi és szerződéses kere-
teken belül, a magyar tenisz és a
magyar női teniszezők érdekeit
szem előtt tartva, illetve a kormány-
zati szándéknak megfelelően hozott
meg, abból a célból, hogy 2020-ban
is lehessen Magyarországon WTA-
tornát rendezni. Miután a WTA
2019. decemberi döntése – valamint
azt megelőző több korábbi döntése
– nyomán egyértelművé vált, hogy
Márky Jenő tornáját nem lehet
megtartani Magyarországon, ezért

a februári Hungarian Ladies Open
lett volna erre az egyetlen lehetőség
– közölte a szövetség.

Richter Attila lemondását azzal
indokolta, hogy a magyar tenisz
soha nem látott sikerek kapujában
áll – áprilisban rendezik meg az
első Fed-kupa-döntőt Budapesten,
márciusban pedig a Davis-kupa-vá-
logatott játszik a döntőbe kerülésért
–, és nem szeretné kockáztatni,
hogy a sikereket botrányok, széthú-
zás és sárdobálás árnyékolja be.

Arról is tájékoztatta az elnöksé-
get, hogy amellett, hogy az MTSZ-
nek január végéig nem volt
érvényes szerződése a Hungarian
Ladies Open jogtulajdonosával, az
IMG-vel, egy sürgős döntést
igénylő helyzetben, belső konzultá-
ciókat követően, a magyarországi
WTA-torna megrendezése érdeké-
ben, soron kívül, elnökségi egyez-
tetés és jóváhagyás nélkül írta alá a
közelmúltban a három évre vonat-
kozó lízingszerződést a szervezet-
tel. Kiemelte, hogy a torna februári
elmaradása eredményeként a meg-
állapodás további évekre vonatkozó

automatikus kötelezettségekkel
nem jár.

Ami az előzményeket illeti, a
magyar szövetség múlt szombaton
jelentette be, hogy nem tudja meg-
rendezni a február 17-23-ra kiírt
WTA-tornát. Márky Jenő, a Római
Teniszakadémia (RTA) vezetője és
a júniusi – 2014 óta Bukarestben
zajló – salakpályás verseny jogtu-
lajdonosa Richter Attilát nevezte
meg a kialakult helyzet felelősének.
Kifejtette, hogy a szövetség teljes
vezetését fel kell függeszteni, és
válságkezelő ügyvezető kinevezé-
sére van szükség.

A magyar kormány tavaly hatá-
rozatban adott támogatást Márky
Jenőnek ahhoz, hogy a bukaresti vi-
adalt visszaköltöztesse a magyar fő-
városba, ám az erre vonatkozó
kérvényét a WTA éppen a februári
magyarországi viadal miatt utasí-
totta el. Ez utóbbi visszamondása
után Márky Jenő szerdán benyúj-
totta a hivatalos amerikai fórumo-
kon az eredeti dokumentumokat a
WTA elutasító határozatának tör-
lése érdekében.

ALAE-díjak a sport 
előmozdításáért

Lemondott a Magyar Teniszszövetség főtitkára

Rasovszky Kristóf lett az elmúlt év legjobb nyílt vízi úszója a vizes
sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél (FINA).

A szervezet pénteki tájékoztatása szerint a 22 éves magyar versenyző
az egész éves teljesítményt értékelő kritériumrendszer alapján lett a leg-
jobb. Az előre kihirdetett pontértéktáblázat alapján a dél-koreai világ-
bajnokságon öt kilométeren szerzett aranyérme mellett – amely a szakág
történetének első magyar vb-diadala volt – tíz kilométeren elért negye-
dik, illetve a csapatversenyben szerzett hatodik helye, valamint az össze-
tett világkupa-győzelem okán nagy fölénnyel végzett az első helyen.

Rasovszkynak ez már a második nagy egyéni elismerése a tavalyi
esztendő alapján, legutóbb az európai szövetség (LEN) szavazásán lett
a legjobb.

Az Európában első, illetve 2018-ban a FINA-nál is győztes Hosszú
Katinka ezúttal második lett Sarah Sjöström mögött a női úszók között
– itt a rövid pályás Eb-n elért aranyérmek semmit sem nyomtak a latban,
kizárólag a FINA-eseményeken szerzett érmek, illetve a világkupa ösz-
szetettje számított, valamint alapvető kritérium volt a világbajnoki
aranyérem.

A győztesek a trófeák mellett 10 ezer dolláros jutalmat kapnak, ame-
lyet várhatóan a decemberi, Abu-Dzabiban rendezendő rövid pályás vb
gáláján vehetnek át, mivel a WADA Oroszországot elmarasztaló döntése
miatt a mostani, Moszkvába tervezett eseményt le kellett mondani.

Rasovszky Kristóf 
a FINA-nál is az év legjobbja, 

Hosszú Katinka második

Oroszország Romániát kiejtve kvalifikált 
a Fed-kupa budapesti döntőjére

Oroszország 3-2-re legyőzte Romániát a kolozsvári
arénában játszott női tenisz Fed-kupa-találkozón, és
így bejutott az áprilisban Budapesten zajló tizenkettes
fináléba.

Szombaton 1-1-es állásról folytatódott a párharc, mi-
után egy nappal korábban Jekatyerina Alekszandrova
(WTA-28.) 6:1, 6:4-re verte Gabriela Rusét (WTA-
166.), majd Ana Bogdan (WTA-90.) 6:3, 6:7 (5), 6:1
arányban legyőzte Veronika Kudermetovát (WTA-38).

A második játéknap első egyéni találkozóján Jeka-
tyerina Alekszandrova 7:5, 3:6, 7:5-re nyert Ana Bog-
dan ellen, az első Fed-kupa-mérkőzésén pályára álló
Jaqueline Cristian (WTA-197.) azonban kiegyenlítette
az állást, miután – nagy meglepetésre – 7:5, 6:3-ra le-
győzte Veronika Kudermetovát.

Így a páros mérkőzés döntött a továbbjutásról, ezen
Romániát Jaqueline Cristian és Gabriela Ruse, Orosz-
országot pedig Anna Blinkova és Anna Kalinszkaja
képviselte. Utóbbiak végig uralták a mérkőzést, és 6:3,
6:2-re nyertek, kijuttatva ezzel Oroszországot a Fed-
kupa Budapesten rendezendő döntő tornájára.

A címvédő Győr kilenc góllal győzött Romániában

A címvédő Győri Audi ETO KC
29-20-ra nyert a SCM Râmnicu
Vâlcea otthonában a női kézilabda
Bajnokok Ligája középdöntőjének
harmadik fordulójában, szombat
délután.

Jobban kezdtek a románok, az
ETO a tizedik percben vezetett
először. A Vâlcea az első félidő
utolsó nyolc percében nem talált
be, ezt a Győr egy 4-0-s sorozattal
használta ki. A pontatlan lövések
miatt alacsony volt a színvonal, a
hazaiak tíz, a vendégek 15 lövést
rontottak, mégis utóbbiak vezettek
10-6-ra.

Az első felvonás utolsó két gól-
ját, majd a második félidő első

három győri találatát is a norvég
Veronica Kristiansen szerezte, ve-
zérletével tartotta előnyét az ETO.
Kiss Éva a folytatásban is jól védett,
erre alapozva a címvédő 22-15-re
elhúzott, és végül kilenc góllal nyert
idegenben.

A mezőny legeredményesebb já-
tékosa Kristiansen volt kilenc talá-
lattal.

A két csapat 15. alkalommal ját-
szott egymással, hat román siker és
egy döntetlen mellett nyolcadszor
nyert a Győr.

Az egyik kitüntetett post mortem Klosz Péter, aki
elsősorban sportszervezőként szerzett elévülhe-
tetlen érdemeket. A Román Triatlonszövetség el-
nökeként Marosvásárhelyt néhány évig a
sportág egyfajta európai fővárosává, a triatlont
pedig a korábbi kvázi ismeretlenségből tö-
megsporttá változtatta. Fotó: Forbes

Eredményjelző
Női tenisz Fed-kupa, Világcsoport, selejtező:

Egyesült Államok – Lettország 3-2, Belgium – Ka-
zahsztán 3-1, Brazília – Németország 0-4, Szlovákia
– Nagy-Britannia 3-1, Románia – Oroszország 2-3,
Hollandia – Fehéroroszország 2-3, Svájc – Kanada
3-1, Spanyolország – Japán 3-1.

Eredményjelző
Női kézilabda Bajnokok Ligája, középdöntő, 3. forduló
* 1. csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria – Rosztov-Don 31-35 

(14-19), Kristiansand – Bukaresti CSM 23-25 (12-11), 
A csoport állása: 1. Rosztov-Don 9 pont, 2. Metz 8, 3. Esbjerg 8, 4.

Bukaresti CSM 7, 5. Kristiansand 5, 6. Ferencváros 3.
* 2. csoport: SCM Râmnicu Vâlcea – Győri Audi ETO KC 20-29 

(6-10), Buducnost – Ljubljana 30-28 (17-12).
A csoport állása: 1. Győr 13 pont, 2. Brest 11, 3. Buducnost 8, 4. Râm-

nicu Vâlcea 4, 5. Savehof 2, 6. Ljubljana 2.

FINA – Év sportolói 2019
* úszás: férfiak: Caeleb Dressel (amerikai), nők: Sarah Sjöström

(svéd)
* nyílt vízi úszás: férfiak: RASOVSZKY KRISTÓF, nők: Ana Mar-

cela Cunha (brazil)
* műugrás: férfiak: Hszie Szi-ji (kínai), nők: Si Ting-mao (kínai)
* óriás-toronyugrás: férfiak: Gary Hunt (brit), nők: Rhiannan Iffland

(ausztrál)
* szinkronúszás: férfiak: Alekszandr Malcev (orosz), nők: Szvetlana

Romasina és Szvetlana Kolesznyicsenko (oroszok, holtversenyben)
* vízilabda: férfiak: Olaszország, nők: Egyesült Államok

Fotó: Lead

Fotó: NLC
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Brexit – én maradok! 

Február elsejétől az Egyesült
Királyság nem tagja az Euró-
pai Uniónak. Ez a döntés nem
csak az országban élő angol
állampolgárokat, az ott dol-
gozó vendégmunkásokat
érinti, hanem azokat is, akik
az unióban – így Romániában
is – dolgoznak vagy letele-
pedtek. Andrew David Hockley
2004-ben családot alapított,
Csíkszeredában telepedett le.
Arról kérdeztük egyebek mel-
lett, hogy miként látja a 
Brexitet. 

– Miért választotta befogadó or-
szágának Romániát?

– A szerelem hozott ide. Ezenkí-
vül szép ország. Szeretem az élet
lassúbb folyását, itt még néha érzé-
kelhető, hogy van lehetőség fejlő-
désre, de lehet, hogy ezt nekem
könnyebb észrevenni, mint azok-
nak, akik egész életükben itt éltek.

– Bizonyára követte a Brexitet
megelőző eseményeket. 

– Igen, és egy hatalmas téves po-
litikai lépésnek tartom. A nemzetek
közösségének tagja lenni, együtt
dolgozni, ötleteket megosztani, ta-
pasztalatot cserélni, kutatni és fej-
leszteni, és így járulni hozzá az
általános társadalmi-gazdasági fej-
lődéshez és a népek közötti béké-
hez, szerintem nagy érték.
Természetesen az Európai Unió
nem tökéletes, vannak gondok,
mivel sokféle érdeket, nézetet, ide-
ológiát kell egyeztetni, de még min-
dig gyönyörű álom, amiben
hinnünk kell. Egy rendszer tagja-
ként, részeként be kell tartani a
közös szabályokat, amelyek néha
megkötésekkel járnak. Egyesek
ezen szabályok megszűnését előny-
ként látják. Most Angliának új part-
nerkapcsolatokat kell kiépítenie és
működtetnie, ami kompromisszu-
mokkal jár. Azzal, hogy az Egyesült
Királyság kilépett az unióból, nyert
ugyan valamit, de sokkal többet ve-
szített. 

– Mennyiben érinti a magánéle-
tét e nagypolitikai döntés?

– Rövid távon nem hiszem, hogy
befolyásolná. Hosszú távon sem
igazán, azonban lehet, hogy nehe-
zebben tudok majd az Európai Unió
országaiba utazni. Részt vettem Bu-

karestben a román külügyminiszté-
rium és Nagy-Britannia bukaresti
nagykövetsége által e témában szer-
vezett találkozón, ahol azzal bátorí-
tottak, hogy egyelőre a Brexit nem
jelenthet számunkra gondot. Ez
csupán akkor lesz az, ha az angol
kormány a későbbiekben úgy dönt,
hogy másként viszonyul az ország-
ban élő román állampolgárokhoz.
Akkor lehet, hogy Romániának is
ehhez mérten bizonyos megszorító
intézkedéseket kell hoznia a velem
hasonló helyzetben levő angol ál-
lampolgárokkal szemben. A találko-
zón azt is megtudtam, hogy
Romániában körülbelül 2750 brit
állampolgár él. 

– Amint kiderült, a személyes
érintettség tükrében is jobb lett
volna Angliának, ha az unióban
marad. Akkor ez tényleg olyan rossz
döntés volt? 

– Igen. Földrajzilag távolabbról
szemlélve, de a politikai döntés ala-
kulását követve úgy gondolom,
hogy félelem és idegengyűlölet által
felajzott, iszonyúan rossz döntés
volt a Brexit. A kampányban több
politikus az idegenektől való félel-
mének adott hangot, hogy ezáltal
növelje hatalmát és befolyását.
Ezzel győzték meg az angolok
többségét, hogy szavazzanak a Bre-
xit mellett. Az ilyesfajta gondolko-
dásmód áll a sajnálatos ditrói eset
mögött is. 

Mindezek ellenére azon kellett
volna elgondolkodni, hogy milyen
gazdasági előnyökkel vagy hátrá-
nyokkal jár a kilépés. Miben mér-

hető mindez. A gazdasági téren elért
szabadságok mindenképpen a gaz-
dagabbaknak kedveznek, mert ezál-
tal gyarapíthatják vagyonukat.
Anglia viszont arra kényszerül,
hogy átrendezze kereskedelmi kap-
csolatait, és annak a tudata, hogy
szüksége van újabb kapcsolatokra,
hiszen az uniós tagságból származó
előnyök megszűnnek, nem biztos,
hogy előnyös tárgyalási pozíciót je-
lent. Az átlagember életében – akár
gazdasági vonatkozásban is – hosz-
szú távon előnytelen, negatív követ-
kezményei lehetnek a Brexitnek. 

– Úgy tudom, hogy nemsokára
leteszi a román állampolgársági
esküt. Ezt követően uniós polgár
marad. A Brexit tükrében ez egy-
fajta megoldás arra, hogy az unió
által biztosított előnyök megmarad-
janak?

– Igen, szeretnék európai állam-
polgár maradni, és a román állam-
polgárság ebben segítene. Részben,
mivel európai polgárnak érzem
magam, és napról napra inkább
annak, mint angolnak. Az EU szá-
mos előnyt jelent számomra, pél-
dául szabad utazás, oktatás, kutatás,
szakmai együttműködési lehetőség
és sok más téren. Álmodozó va-
gyok, azt hiszem, hogy együtt erő-
sebbek, jobbak vagyunk, mint
szétszaggatva. Hiszek abban, hogy
van közösségi gondolkodás, ami a
szűk látókörű, egyéni érdekek fölött
áll. Úgy gondolom, ha elzárjuk ma-
gunkat a világtól, elvonulunk az er-
dőbe vagy kerítések mögött élünk,
nem a jó utat választottuk.

Százharminc éve, 1890. feb-
ruár 10-én született Borisz
Leonyidovics Paszternak
Nobel-díjas orosz költő, író, a
Zsivago doktor című regény
szerzője. Az MTVA Sajtóadat-
bankjának portréja:

Moszkvai művész-értelmiségi
családból származott, apja festőmű-
vész, a képzőművészetek profesz-
szora, anyja tehetséges
zongoraművésznő volt. Otthonuk-
ban gyakran vendégeskedtek világ-
hírű művészek, megfordult náluk
mások mellett Tolsztoj, Gorkij,
Rilke, Rahmanyinov is. A gyermek
Borisz először a képzőművészetek
iránt érdeklődött, apja vezette be a
festészet műhelytitkaiba. Kamasz-
ként már anyja és a neves zene-
szerző, Szkrjabin hatására zenei
pályára készült, zeneelméletet és
zeneszerzést is tanult a moszkvai
konzervatóriumban. Tizenkilenc
évesen aztán hátat fordított a művé-
szeteknek, történelem-filozófia
szakra iratkozott be a moszkvai
egyetemre, majd a németországi
Marburg egyetemén hallgatott filo-
zófiát. Közben verseket írt, amelyek
először egy antológiában jelentek
meg.

Kezdetben a szimbolizmus ra-

gadta magával, 1913-as első kötete,
az Iker a felhőkben is ezt a hatást
tükrözte. Nem sokkal ezután a
Centrifuga futurista csoporthoz
csatlakozott, ekkor kezdődött barát-
sága Majakovszkijjal. A futuristák
között a legmérsékeltebbekhez tar-
tozott, elvetett minden túlzást, s las-
san, fokozatosan kialakította a
hagyományokból és a forradalmi
újításokból ötvöződő, egyéni hangú
költészetét.

Az első világháború idején, mint-
hogy a katonai szolgálatra egész-
ségi okokból alkalmatlan volt, egy
uráli vegyi üzemben dolgozott,
majd az 1917-es bolsevik forrada-
lom után a szovjet oktatásügyi nép-
biztosság könyvtárában kapott
állást. 1921-ben szülei és testvérei
Németországba távoztak, ám Pasz-
ternak nem tartott velük. A követ-
kező évben megjelent a forradalom
alatt keletkezett verseinek gyűjte-
ménye Nővérem, az élet címmel,
ezzel népszerű és elismert költő lett.
Noha üdvözölte és ünnepelte a for-
radalmat, annak politikai tartalmát
sohasem értette meg, egész lelki al-
katában liberális polgári értelmiségi
maradt, aki mindenkor távol tartotta
magát a nyílt politikai állásfoglalás-
tól.

A húszas években egyre inkább a
történelmi tematika s a próza felé
orientálódott, előbb Luvers gyer-
mekkora című művével, majd Men-
levél című önéletrajzi regényével. A
harmincas évek első felében – noha
ekkor már érezhető volt a sztáliniz-
mus nyomasztó légköre – még elis-
mert és méltányolt alkotó maradt.
1934-ben az Írószövetség megala-
kulásakor Buharin a szovjet költők
élvonalába sorolta, 1935-ben az an-
tifasiszta írók párizsi kongresszusán
a hivatalos küldöttség tagja volt.
1936-tól azonban egyre több táma-
dás érte, amiért úgymond eltért a
szocialista realizmus és a pártos
költészet normáitól. Paszternak be-
zárkózott, jobbára műfordítással
foglalkozott. A második világhá-
ború alatt, 1943-ban ismét kötete je-
lent meg, irodalmi esteket tartott a
katonáknak, s hazafias verseket írt.

A világháború befejeződése után
tíz évig írta az addigi életművét ösz-
szegző, a tolsztoji, turgenyevi ha-
gyományokat folytató Zsivago
doktor című nagyregényét. Műve
1903-tól 1929-ig követi a főhős,
egy tipikus orosz értelmiségi életét,
aki egyszerre orvos és költő, a test
és a lélek bajainak gyógyítója. (A

műből 1965-ben Doktor Zsivágó
címmel nagy sikerű amerikai film
készült, Omar Shariffal a főszerep-
ben.) Anna Pasternak, az író unoka-
húga 2017-ben megjelent Lara –
Zsivago doktor eltitkolt szerelme
című könyve szerint a regénybeli
szerelmi háromszög Paszternak
saját élményein alapult: javában nős
volt, amikor találkozott a nála húsz
évvel fiatalabb Olga Ivinszkajával,
akivel szeretők lettek, de az író nem
akarta feleségét, Zinajdát elhagyni,
a két nő között őrlődött. Olga meg-
járta a gulágot is, ahonnan 1953-
ban szabadult, és amikor a
Paszternak házaspár Moszkvából
Peregyelkinóba költözött, Olga is
utánuk ment. Az író naponta több-
ször is meglátogatta: a „nagy ház-
ban” élt feleségével, a „kis házban”
lakott a szeretője, aki kéziratait gé-
pelte és nem hivatalos irodalmi
ügynöke lett.

A hatalmas ívű regény kéziratát
az író 1956-ban elküldte a Novij
Mir folyóirat szerkesztőségébe, de
ott visszautasították, mert „rágal-
mazó módon ábrázolja az októberi
forradalmat, a forradalmárokat és a
Szovjetunió társadalmi rendszerét”.
A művet Paszternak ezután átadta

egy olasz ismerősének, aki kijuttatta
Olaszországba, ahol az 1957-ben
előbb olasz, majd orosz nyelven is
megjelent. 1958-ban már 18
nyelvre fordították le, és a svéd aka-
démia abban az évben Paszternak-
nak ítélte az irodalmi Nobel-díjat.

A döntést követően a Szovjetuni-
óban rágalomhadjárat indult az író
ellen, akit a szovjet rendszer és a
nép árulójának kiáltottak ki. Ő ezek
után a svéd akadémia elnökének írt
táviratában lemondott a díjról, de
helyzetén ez nem sokat változtatott:
kizárták a szovjet írószövetségből,
megfosztották megélhetésétől, ki-
utasítását követelték. Paszternak
nyílt levélben fordult Hruscsov
pártfőtitkárhoz, kifejtve, hogy hazá-
jának elhagyása a halállal volna
számára egyenlő, így végül marad-
hatott, ám ettől kezdve a rákkal és
szívbajjal küszködve, visszavonul-
tan élt peregyelkinói otthonában,
egészen 1960. május 30-án bekö-
vetkezett haláláig.

Paszternakot a hosszú elhallgatás
után 1987-ben a szovjet írószövet-
ség posztumusz visszafogadta tagjai
közé, megindult teljes rehabilitáci-
ója, s 1988-ban a Szovjetunióban is
megjelent a Zsivago doktor. 1989-
ben a svéd akadémia törölte az író
elutasítását, és a díjat ünnepélyes
keretek között átadták fiának.

Velencei karnevál
A Canal Grande csatornáján
rendezett hajós felvonulás-
sal szombat este megkezdő-
dött az idei velencei karnevál ,
amely Játék, szerelem, bolond-
ság címmel több százezer lá-
togatót vár február 25-ig.

Húszezren tolongtak a velencei
rakpartokon, ennél is többen a csa-
tornákra néző ablakokban, tera-
szokon és tetőkön a farsangi
időszakot megnyitó esti hajós fel-
vonuláson. A kivilágított hajók, az
óriási világító gömbök és a palo-
tákra vetített fényjáték szokás sze-
rint csodálatos hangulatot
teremtett a velencei karnevál első
estéjén. Több mint háromszáz jel-
mezes artista vett részt a vízen
mozgó farsangnyitó előadáson.

Vasárnap délelőtt a szintén ha-
gyományos nappali hajós menet
következett a velencei gondolák-
kal az élen. A menetet az óriáspat-
kánnyá átalakított első ladik
vezette: a papírból készített pat-
kány a vízen élő Velence városa és
a tréfás karneváli időszak jelképé-
nek számít.

Hétköznap ezer, hétvégenként
több tízezer látogatót vár a velen-
cei önkormányzat. Luigi Brugnaro
polgármester a karnevált megnyitó
nemzetközi sajtótájékoztatón az
MTI-nek elmondta, hogy az idei
farsangot a városvezetés, az ide-
genforgalomban dolgozók és a ve-
lencei lakosok is
„újjászületésként” élik meg: a no-
vember 12-i rendkívüli árvíz után,
amikor 187 centiméteren az utóbbi
száz év második legmagasabb víz-
szintjét mérték, és az új koronaví-
rus miatti félelem közepette
ugyanis az utóbbi hetekben jelen-
tősen visszaesett az ilyenkor meg-
szokott látogatók száma.

A február 25-re eső húshagyó-
keddig Velencében 150 farsangi
program követi egymást nemcsak
a történelmi városközpontban,
hanem majdnem minden szigeten,
múzeumban, színházban egészen
a szárazföldi Mestréig. Sokan csak
a Szent Márk téren sétálnak egyet
a jelmezesek, álarcosok színes so-
kaságát fényképezve, mások házi-
lag készített vagy bérelt
kosztümben érkeznek. A szállo-
dákban és palotákban bálokat ren-
deznek, amelyek között a
legpompásabbnak az úgynevezett
dózse bálja számít, ötszáz váloga-
tott vendéggel az egész világ-
ból.

A polgármester tájékoztatója
szerint a karneválra érkezők teljes
biztonságra számíthatnak. A város
több száz pontját videokamerák
ellenőrzik, valamint a tömeg lét-
számát és mozgását is elemzik –
túltelítettség esetén különböző út-
vonalakra terelik az embereket. A
Szent Márk térre egyszerre 
mintegy 20-25 ezer embert enged-
nek be. A készültség ellenére a
szombat esti farsangnyitóra érke-
zett tömeg miatt több ponton moz-
dulni sem lehetett, várakozni
kellett, miközben a sárga mellé-
nyes szervezők terelni igyekeztek
az embereket.

A biztonságot növeli az is, hogy
civilbe öltözött rendőrök vegyül-
nek el a turisták között, és szükség
szerint azonnal beavatkoznak, il-
letve kiszűrik a zsebtolvajokat és
a drogkereskedőket.

A legtöbb látogatót e hét végére
várják, február 16-án az Angyal
repülésére, amikor a Szent Márk
téri harangtorony tetejéről Velence
legszebb lánya ereszkedik le köté-
len. (MTI)

Vajda György

130 éve született Borisz Paszternak Nobel-díjas író 



MINDENFÉLE

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

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünk őrzi drága, szép emléke-
det.
Szomorú szívvel és a hiányérzet
örök küzdelmével emlékezünk
február 10-én a drága jó férjre,
édesapára, rokonra, barátra, kol-
légára, RÁCZ FERENCRE halálá-
nak 4. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Bánatos szerettei. (6456)

A temető csendje ad neki nyugal-
mat, emléke szívünkben örökké
megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk február
10-én GÁLFI LUDOVICRA halálá-
nak második évfordulóján. Nyu-
godj békében! Emlékét megőrzi
felesége, gyermekei, menye és
veje. (6460)

Szívünk mély fájdalmával, köny-
nyezve emlékezünk drága jó szü-
leinkre február 10-én és 11-én, a
szeretett édesanyára és édes-
apára, özv. SZÉKELY GYÖRGY-
NÉRE szül. Borbély Ilonka és
SZÉKELY GYÖRGYRE, akik 21,
illetve 48 éve, hogy eltávoztak
közülünk. Jóságukat, szeretetü-
ket soha nem felejtjük el. Isten
őrködjön pihenésetek felett! Sze-
rető gyermekeik: Magdus, Ági és
Jóska, családjukkal együtt. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagy-
apa, testvér, sógor, rokon és
szomszéd, a mezőmadarasi szü-
letésű 

özv. SZÁSZ ISTVÁN
marosvásárhelyi lakos, életének
80. évében hosszas betegség
után február 7-én elhunyt. 
Temetése február 11-én 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben, református szer-
tartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (6566-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon és jó szom-
széd,

TÓTH ROZÁLIA
szül. Demeter

életének 92. évében február 7-én
csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése feb-
ruár 10-én, hétfőn 13 órakor lesz
a református temetőben, refor-
mátus szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (6567-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratába belenyugodva tudatjuk,
hogy a mezőcsávási

KISS ANNA (Nusi)
nyugdíjas tisztviselőnő

szeretett testvér, unokatestvér,
sógornő, keresztmama, életének
85. évében rövid, de súlyos szen-
vedés után 2020. február 7-én
csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése 2020.
február 10-én, hétfőn délután 2
órakor lesz a mezőcsávási sír-
kertben.
Nyugalma legyen csendes!

Húga, Hajni. (6568-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk, hogy
kedves barátunknak, Csegzi
Attilának elhunyt a testvére,
CSEGZI FERENC. Békés
nyugodalmat kívánunk az
elhunytnak, hozzátartozóinak,
testvérének átérezzük a
fájdalmát, vigasztalódást
kívánunk.
Marosszék Székely Tanácsa (-I)

Megrendüléssel értesültünk volt
igazgatónk, KLÓSZ BÁLINT
eltávozásáról az élők sorából.
Illesse őt az örök életben is
köszönet és hála emberségéért.
Nyugodjon békében!
Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak.
A volt 3-as Számú Általános
Iskola régi munkaközössége.
(6498)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Tel. 0756-
128-310, Rozália. (64487-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, melyet reménykedve viseltél
magadban. Kegyetlen volt a sors, el-
vett tőlünk, de a szíved jóságos em-
léke, szereteted örökre itt marad
velünk.
Szomorú szívvel emlékezünk a bedei
BUKUR JÁNOSRA halálának 15. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos fele-
sége, Rozi, három gyermeke és azok
családja. (6352)

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben megmarad emléked és a
szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk február 10-én 
RUS GYÖRGYRE
halálának 6. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (6503-I)

Most tizenhét éve, hogy összetört szívvel, visszafojtott köny-
nyekkel, tehetetlenül álltunk betegágyad mellett. 
Tudtuk, hogy beteg vagy, hogy fáj az életed, láttuk, hogy titko-
lod, nem mondod senkinek. Panaszszó nélkül, befelé könnyez-
tél, búcsúzás nélkül, csendesen elmentél. Bárhogy is akartál
velünk maradni, nem tudtunk rajtad segíteni. 
Elment közülünk, mint lenyugvó nap, de szívünkben él és
örökké megmarad. Akármerre nézünk, te vagy előttünk, han-
godat halljuk,  mindig keresünk. 
Szomorú az út, melyen hozzád járunk, de még szomorúbb,
hogy néma sírodra találunk. 
Fájdalommal és megtört szívvel emlékezünk az utolsó pillana-
tig a gyógyulásban reménykedő MAGÓ RÓBERT-ISTVÁNRA,
akit február 10-én 17 éve 28 évesen ragadott el a kegyetlen
halál. 
Emlékét fájó szívvel őrzi bánatos édesanyja, édesapja, két
öccse, leánytestvére és családjuk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Nyugodj békében, ROBIKA! (6444)

A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL
alkalmaz POSTAI KÉZBESÍTŐT Nyárádkarácsonba 6 órás

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

a Cariere címszónál. (sz.-I)

Tudta? A téli időszak végére a lakosság 90 százaléka 
D-vitamin-hiányossá válik. Ennek veszélyei a csontritkulás

és számos egyéb betegség kialakulása.

EZÉRT AJÁNLJUK A D-VITAMIN-
MEGHATÁROZÁST, és ha szükséges,
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOT

MOST  30%-os
ÁRCSÖKKENTÉSSEL!

Kérjen időpontot! – DORA MEDICALS
Marosvásárhelyen: 0733-553-970 

vagy Szászrégenben: 0733-553-971. (sz.-I)

Felhívás az önkormányzati
választás jelöltállítására

Az RMDSZ Maros megyei szervezete Területi Állandó Tanácsának
(TÁT) döntése értelmében 2020. február 6-tól lehet jelentkezni községi
és városi polgármester-, valamint tanácsosjelöltnek.

Jelentkezni a települési, községi, valamint városi RMDSZ-szerve-
zeteknél lehet, minden esetben az alábbi dokumentáció leadásával:

• A jelölt egyéni fejlesztési elképzeléseit tartalmazó dokumentum a
következő négyéves időszakra

• A jelöltségét támogató aláírásokat tartalmazó dokumentum
– A polgármesterjelöltnek az adott településen a magyarok

3%-ával megegyező számú aláírást kell összegyűjtenie.
– A helyitanácsos-jelöltnek az adott településen a magyarok

1%-ával megegyező számú aláírást kell összegyűjtenie.
– A megyeitanácsos-jelöltnek az adott megyében élő ma-

gyarok 1%-ával megegyező számú aláírást kell összegyűj-
tenie.

• Ugyanennyi európai polgári kezdeményezést támogató aláírást fel-
mutatni

• Jelölési nyilatkozat – bizonylat, amely alapján igazolják, hogy ele-
get tettek az előző mandátumuk alatt a szervezettel szembeni pénzügyi
kötelezettségeiknek

• Önéletrajzi adatlap kitöltve
• Politikai nyilatkozat kitöltve
• Előválasztási nyilatkozat kitöltve
• Azon polgármester- és tanácsosjelölteknek, akik újabb mandátu-

mért indulnak, tevékenységi beszámoló is szükséges.
Azon települések esetében, ahol urnás előválasztásra kerül sor, a je-

löltségeket legkésőbb 2020. február 16-ig lehet iktatni.
Azon településeken, ahol RMDSZ választmányi üléseken vagy je-

lölőgyűléseken döntenek a jelöltek rangsorolásáról, legkésőbb február
27-ig iktathatók a jelölési iratcsomók.

A jelöltek kiválasztásának módozatáról a helyi szervezeteknél kell
érdeklődni, ugyanott igényelhetik a szükséges formanyomtatványokat.

A megyeitanácsos-jelöltek a Maros megyei RMDSZ titkárságán ik-
tathatják jelöltségüket legkésőbb február 27-ig. A jelöltek rangsorolá-
sáról a Területi Képviselők Tanácsa dönt legkésőbb március 6-ig.

A marosvásárhelyi tanácsosjelöltek szintén február 27-ig jelentkez-
hetnek a marosvásárhelyi RMDSZ irodájában. A jelöltek rangsorolá-
sáról a Területi Állandó Tanács dönt legkésőbb március 6-ig, a városi
RMDSZ-körzetekkel folyatott előzetes konzultációt követően.

A megyeitanács-elnökjelölt és a marosvásárhelyi polgármesterjelölt
személyéről korábban már döntött a megyei küldöttgyűlés, így ezen
tisztségekre nem szervez rangsorolást a megyei szervezet.

AMarosmegyeiRMDSZ



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. 
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A Marosvásárhelyi
Helyi 

Közszállítási Rt. 
alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmény:
–autó-villanyszerelőiszakképe-
sítés
–előnyt jelentazautó-villany-
szerelőiszakismeretéstapaszta-
lataszakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
SOFŐRÖKET

Követelmények:
–D kategóriás hajtási jogosít-
vány
–érvényesszakmaitanúsítvány
(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,avég-
zettség/szakképzés,hajtásijogo-
sítványésaszakmaitanúsítvány
(attesztát)másolatával,esetleges
ajánlásokkalacégMarosvásár-
hely, Béga utca 2. szám alatti
székhelyén,atitkárságonnyújt-
hatóbehétfőtől péntekig 9–15
óra között. Tel. 0265/269-077
vagy0733-090-691.

Aközszállításivállalat
vezetősége

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják 
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra 
között. 

Várjuk Önöket!


