
A tanintézmények vezető tisztségeinek a betölté-
sére szervezett versenyvizsga nyomán váltás tör-
tént a Bolyai Farkas Elméleti Líceum élén is. Január
9-től dr. Bálint István igazgatótól Mátéfi István
matematikatanár veszi át az iskola irányítását,
Horváth Gabriella aligazgatót pedig Hajdu Zoltán
történelemtanár követi az igazgatóhelyettesi tiszt-
ségben. Pénteken délelőtt a kémiakatedrára visz-
szatérő aligazgatóval és az iskola új vezetőivel
beszélgettünk múltról és jövőről, megvalósítások-
ról és elképzelésekről.

Horváth Gabriellát csomagolás közben arról a jelképes
bőröndről kérdeztem, amiben közel két évtized viharos vagy
nyugodtabb történései kerültek.

– Nehéz lesz elképzelni, hogy ne lássuk az aligazgatónőt
a mindig nyitott ajtajú irodában, ahol minden kérdésre azon-
nal feleletet kapott az érdeklődő. Egy-egy új törvény megje-
lenésekor nem lehetett olyan korán érdeklődni, hogy ne tudta
volna a pontos választ. A pedagógusszövetség megyei szer-
vezetének vezetőjeként pedig rálátása volt nemcsak az iskola
és a város, hanem a megye oktatásügyi helyzetére is.

– Az elmúlt 18 év alatt igyekeztem mindig napirenden
lenni azzal, ami a munkám elvégzéséhez fontos volt. Az első
években nem éreztem könnyűnek, de rájöttem, hogy csak így
tudok válaszolni az iskolát és az iskolán kívüli eseményeket

érintő kérdésekre. A pedagógusszövetségi munka hozzáse-
gített a szélesebb látószöghöz, ezért hívtak más iskolából is
a kollégák, hogy tanácsot, segítséget kérjenek. Szívesen tet-
tem, s mivel nincsen egyéb elfoglaltságom, minden időmet
ennek tudtam szentelni. 

– Mindez hány órát jelentett naponta?
– Reggel 7 óra előtt jöttem munkába, és estefelé mentem

haza. A napokban mondtam is az egyik kolléganőmnek, hogy
olyan időszak következik az életemben, amikor nappal is
fogom látni a lakásomat. Mindig arra törekedtem, hogy a
kollégáknak előkészítsek mindent, segítsem őket abban,
hogy az oktatási folyamat zökkenőmentes legyen. Pillanat-
nyilag furcsa érzés, hogy 18 év után teljes munkaidőben
fogok tanítani. Bár ez idő alatt is megtartottam a kötelező né-
hány órát, utána vissza kellet térnem a szervezési munkához. 

– Az eltelt közel két évtized alatt hogyan alakult a Bolyai
középiskola helyzete?

– Sokat változott, attól kezdve, hogy 1998 novemberében
Bálint István kollégámmal együtt beiktattak a tisztségbe. Ve-
gyes tannyelvű iskola vezetését vettük át, amelyben nem volt
alsó tagozat. Az önállósodásra való törekvés mellett lakos-
sági igényként fogalmazódott meg, hogy teljes körű oktatást
kellene nyújtson a Bolyai, akárcsak hajdanában. Az a tény,
hogy újra magyar nyelvű iskolává vált, nem elsősorban a mi
érdemünk, de az iskola élén messzemenően hozzájárultunk
ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Időközben az osztálytípusok

„Erdély hiteles 
szóvivői vagyunk”
Felejthetetlen élményben volt részük
azoknak, akik szombaton este részt
vettek a zsúfolásig telt Kultúrpalotában
a Haáz Sándor karnagy által vezetett
Szentegyházi Gyermekfilharmónia
koncertjén, amelyre a madéfalvi 
veszedelem 253. évfordulójára szer-
vezett megemlékezés alkalmából ke-
rült sor.

____________4.
A díszkovács
ínyencsége
A kézművesség iránti érdeklődésem
okán terepútjaimon kerestem az alkal-
mat, hogy beüssem magam a még
működő kovácsműhelyekbe, amiből
mára egyre kevesebb van, mondhatni,
szinte csak mutatóban. 

____________6.
Fagyos csönd
Öt forduló maradt hátra az alapsza-
kaszból, és ha ezeken a mérkőzése-
ken sikerül elkapni a fonalat és netán
9-10 pontot gyűjteni, akkor a ráját-
szásban még marad esély a bennma-
radás biztosítására.

____________7.
Elfogadhatatlanok
Trump korábbi 
kijelentései a nőkről
Theresa May kijelentette, hogy ő is el-
fogadhatatlannak tartja a következő
amerikai elnök e kijelentéseit. Hozzá-
tette ugyanakkor, hogy Donald Trump
már bocsánatot kért, és maga is elfo-
gadhatatlannak minősítette saját ko-
rábbi szavait.

____________10.

Néhány évvel ezelőtt jó hecc-
nek indult, mára már hagyo-
mánnyá vált, hogy a
marosvásárhelyi „kemény”
fiúk és lányok – nemzetiség-
től és vallási hovatartozástól
függetlenül – vízkereszt nap-
ján, léket vágva a befagyott
Maroson, alámerülnek a
vízbe. 

Pénteken délután – a megszokott
módon – a szervezők sátorral és
egy kis tábortűzzel, no meg, ahogy
felénk szokás, zsíros kenyérrel és
pálinkával várták azokat a bátrakat,
akik vízkeresztkor – fenntartva a
hagyományt – megmártóznak a
Marosban. A jégréteg vastagsága
meghaladta a 20 cm-t, így a kivá-
gott tömbökből, ahogy a tavaly,
„pihenőhelyet” alakítottak ki azok-
nak, akik még elidőztek egy kicsit

fürdés után. Mi több, falétrát is
hoztak azoknak, akik nem akartak
hirtelen beugrani a vízbe. Persze a
hegyimentők is készenlétben vol-
tak, ha netán valamilyen gond állna
elő, netán valaki elkukkanna a jég
alatt. Szerencsére nem volt gond,
és délután 4 óra körül már érkeztek
is a bátor fürdőzők. Nézőkből is
akadt bőven, nem csak az „első ke-
resztségen” átesők szurkolótábora
duzzasztotta nagyobbra a szalaggal

elkerített területet, hanem azok a
kíváncsiskodók is, akik hol sajnál-
ták, hol pedig gratuláltak azoknak,
akik vállalták a megmérettetést. 

Sajtósokból is volt bőven. Egy
óra leforgása alatt mintegy 30-an
ugrottak be a jeges vízbe. Volt aki
néhány másodpercet, mások akár
két-három percet is ültek a vízben.
Volt aki bibliával és kereszttel, az
Úristent dicsőítve merült alá, s oda

„Kiverte 
a biztosítékot”

Zárt ajtók mögött iktatták be Románia 17. oktatásügyi
miniszterét, aki egy olyan szerelvényt vesz át, amelyről le-
kapcsolták a tudományos kutatás vagonjait. Hogy jó-e ez
vagy sem, megoszlanak a vélemények róla. Egyesek sze-
rint az újonnan kinevezett miniszternek több ideje jut majd
a romániai oktatásügy számtalan gondjának a megoldá-
sával foglalkozni, mások szerint egyetemi szinten az okta-
tás és kutatás annyira összetartozik, mintha a fejüknél
összenőtt sziámi ikrek lennének, ezért nem lehet őket szét-
választani.

Hogy ki is az új miniszter? Nos, természetesen egyetemi
professzor, a Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetem
volt rektora, aki két egyetemi szakot – matematika és köz-
gazdaság – végzett, kibernetikából doktorált, s a közgaz-
dasági egyetemen az ügyviteli és vagyonkezelési
informatikakatedrát vezette. Meghallgatásán a szakokta-
tás, s ezen belül a duális képzés fontosságát hangsúlyozta,
valamint azt, hogy nem mindenki képes az érettségi vizsga
követelményeinek eleget tenni. Pavel Năstase professzor
egyetértett a tantervek egyszerűsítésének szükségességével,
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Múlt és jövő, megvalósítások és elképzelések 
Vezetőváltás a Bolyai élén 

Fotó: Vajda György 

Bodolai Gyöngyi 

Közel 30-an mártóztak meg a befagyott Marosban 

Vízkereszt Marosvásárhelyen 

Vajda György 

Bodolai Gyöngyi
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PR-parti a Jazz Clubban
A marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai Jazz Clubban
január 10-én, kedden este 10 órától PR-partit tartanak.
A rendezvény tematikája A tél katonája című mozifilm-
hez kapcsolódik. Lemezlovas: dj Andris, a belépő 8 lej.
A vendégeknél legyen személyi igazolvány. Asztalfog-
lalás a 0724-400-322-es telefonszámon. Bővebb tájé-
koztatás a rendezvényről a Jazz Club
Facebook-oldalán található.

Bemutató a Nemzetiben
Az év első bemutatójára készül a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Adi Iclen-
zan rendezésében Jon Fosse Szép című színművét
január 11-én, szerdán este fél 8-tól a színház Kister-
mében mutatja be a társulat, melyre érvényesek a
Bernády György-mecénásbérletek. Ezt követően 12-
én, csütörtökön ugyancsak 19.30-tól tekinthető meg
az előadás román nyelvű feliratozással a színház Kis-
termében.

Gardénia – a Spectrumban
Január 9-én, ma délután 5 órától, valamint 15-én, va-
sárnap délben 12 órától adják elő a Spectrum Színház
legújabb darabját, a Gardénia címet viselő kortárs drá-
mát. Négy különböző generáció, anyák és lányaik ke-
resik a boldogsághoz vezető utat, miközben végigélik

a huszadik század szinte teljes történetét. Elżbieta
Chowaniec lengyel drámaírónő Gardénia című darab-
ját Török Viola viszi színre. Szereplők: Márton Ka-
tinka, Czikó Juliánna, Szász Anna, Nagy Beáta.
Jegyvásárlás a www.biletmaster.ro oldalon, vagy a
helyszínen naponta 9.30-11.30 óra között, illetve
előadás kezdete előtt. Telefonos helyfoglalás a
0744-301-875-ös számon lehetséges naponta 9-14
óra között.

Ha betéved – nem téved!
A népszerű Hahota színtársulat a Ha betéved – nem
téved! című legújabb zenés szilveszteri kabaré-elő-
adásával folytatja marosvásárhelyi előadás-sorozatát
január 13-án, pénteken, 14-én, szombaton és 15-én,
vasárnap este 7 órától a Maros Művészegyüttes elő-
adótermében. Jegyek elővételben a Maros Művész-
együttes jegypénztáránál. Műsorrend a www.hahota.ro
honlapon.

Bartók kivirágzott fái
Január 17-én, jövő kedden a Spectrum Színház és a
budapesti Hagyományok Háza szervezésében a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában a Bartók kivirágzott fái
című hangversenyen először szólalnak meg Bartók
Béla népzenei feldolgozásaiban a népdalok úgy,
ahogy azokat a zeneszerző is hallhatta a gyűjtések
során. A hangversenyt Bartók Béla zeneszerző halálá-
nak 70. évfordulóján a budapesti Zeneakadémián is
bemutatták.

Jogi tanácsadás
Molnár Loránd ügyvéd január 11-én, szerdán délután 4
órakor tartja előfizetőinknek az idei első jogi tanácsadást
szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kér-
jük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Közösségépítő és jótékonysági bál
A marosvásárhelyi RMDSZ-nőszervezet Női Akadémiája
január 14-én 19 órakor közösségépítő és jótékonysági bált
szervez a Blue Pearl étteremben. A cél támogatni a Női
Akadémia tevékenységét, tanfolyamok, kézművesrendez-
vények szervezését. Zenél Ábrám Tibor és zenekara, éne-
kel Buta Árpád, Trozner Kincső és Koszika. Asztalfoglalás
a 0722-318-605 és 0742-082-260-as telefonszámokon,
hétfőtől szombatig 11–20 óra között.

Pótszilveszter
Az Erdélyi Magyar Baloldal pótszilveszteri mulatságot
szervez január 13-án, pénteken 18 órai kezdettel. Érdek-
lődni Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám
alatt, az első emeleten, vagy a 0744-928-299-es telefon-
számon 9–18 óra között.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra keddenként kerül sor
18 órától óvodások (3–6 év), 19 órától kisiskolások (7–10
év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt 2-es
számú, Dózsa György utca 11. szám) tornaterme. A részt-
vevők vigyenek magukkal cserecipőt.

Rövid féktávolság miatt ütközött 
Január 5-én a Maros megyei Göcs külterületén egy Kolozs
megyei 28 esztendős fiatalember az előírt féktávolság be
nem tartása következtében beleszaladt az előtte szabá-
lyosan közlekedő személygépkocsiba, amelyet egy 36
éves, ugyancsak Kolozs megyei gépjárművezető vezetett.
A balesetben két személy enyhébb sérüléseket szenve-
dett.

Kiskorú sofőrködött, koccant 
és lebukott

A segesvári közrendészeket január 5-én éjjel 3 óra körül
Hétur lakótelep övezetébe riasztották, ahol gépkocsiveze-
tők igazoltatása nyomán a közúti rendőrség megállapí-
totta, hogy egyikük 16 éves, kiskorú, aki amellett, hogy
nem rendelkezett hajtási jogosítvánnyal, szeszes italt is fo-
gyasztott, az alkoholszonda 0,52 mg/l értéket mutatott az
általa kilélegzett levegőben. A rendőrségi kivizsgálást haj-
tási jogosítvány nélküli és szeszes ital fogyasztása utáni
vezetés bűntette miatt folytatják. Ugyanakkor az ellen a
személy ellen is büntetőeljárást kezdeményeztek, aki jár-
művét a kiskorúra bízta, aki közutakon vezetett engedély
nélkül. 

Tiltott eszközökkel horgászott
Január 5-én a déli órákban a kutyfalvi rendőrőrs munka-
társai a Ránta és Marosdátos közötti összekötőúton meg-
állítottak egy Volkswagen személygépkocsit. Annak
átvizsgálását követően a rendőrök a csomagtartóban két
olyan horgászhálót találtak, amelyek használata nem en-
gedélyezett, felfújható gumicsónakot, kézi pumpát és közel
tízkilónyi halat (harcsát és márnát). A rendőrök bűnügyi
jegyzőkönyvet állítottak ki, és elkobozták a törvény által til-
tott halászati eszközöket – áll a rendőrség sajtóközlemé-
nyében.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma MARCELL, 
holnap MELÁNIA napja. 9., hétfő

A Nap kel 
8 óra 5 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 53 perckor. 

Az év 9. napja, 
hátravan 356 nap.
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IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. -100C           min. -200C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
23, 21, 10, 34, 27 + 4 NOROC PLUS: 5 5 4 9 0 3

36, 30, 29, 22, 9, 10 SUPER NOROC: 1 7 9 3 0 6

16, 5, 18, 28, 43, 30 NOROC: 7 5 6 9 0 8 4

Vízkereszt Marosvásárhelyen
tévedt Iron Man is, aki sível érkezett és
majdhogynem úgy is landolt a folyóban.
Visszatérő megmártózónak számított töb-
bek között Gustav Mircea Robert, az akció
kezdeményezője, Gáspár András Zoltán he-
gyimentő, Fábián Károly Pál operatőr,
Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió al-
igazgatója, Gáspárik Attila, a Nemzeti Szín-
ház igazgatója, aki stílusosan,
nyakkendőben és fürdőnadrágban vetette
magát a vízbe. 

Mindazok, akik „túlélték” a fürdőzést, azt
nyilatkozták, hogy egyáltalán nem fáztak, a
víz melegebbnek tűnt, mint a levegő, edzett
fizikumuknak és lelki hozzáállásuknak kö-
szönhetően kibírták a „vízkeresztséget”. A
sátorban hamar felöltöztek, s aki fázott, az a
tábortűz mellett kívülről és egy korty pálin-
kával belülről átmelegedhetett. Az már nem
is volt kérdés, hogy jövőre megszervezik-e
a vallási indíttatású, de világivá lett maros-
vásárhelyi vízkereszti fürdőzést, hiszen a je-
lenlét is igazolta, hogy egyre népszerűbb a
kezdeményezés. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Újabb hófúvások voltak Románia keleti felében és
Erdély egyes részein vasárnap: ezek miatt sárga (el-
sőfokú) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai
szolgálat, miközben még mindig nem sikerült 
teljesen helyreállítani a közlekedést azokban a dob-
rudzsai térségekben, ahol pénteken hóvihar tom-
bolt.

Románia egész területén sárga jelzésű fagyriadó van ér-
vényben kedd reggelig a mínusz 10-16 foknál nem magasabb
nappali hőmérséklet és az akár mínusz 25 fokot is elérő éjsza-
kai lehűlés miatt. Ugyanakkor további havazásra és viharos
szélre, óránként 70-75 kilométeres sebességű széllökésekre fi-
gyelmeztető sárga riasztás van érvényben vasárnap este 22
óráig Románia keleti felében (Hargita és Kovászna megye
hegyvidéki részét is beleértve), vasárnap pedig az Erdélyi-szi-
gethegységtől délkeletre fekvő térségre (Gyulafehérvár, 
Szászsebes, Alvinc) is sárga figyelmeztetést adtak ki 18 óráig,
az óránként 55-65 kilométeres széllökések és az 50 méter alá
csökkent látótávolság miatt.

A zord időjárás halálos áldozatokat is követelt már Romá-
niában: szombaton két idős ember fagyott meg, vasárnap dél-
előtt pedig egy 43 éves nőt találtak holtan saját udvarán az
ország délkeleti részén.

A pénteki hóvihar a Bărăgan-síkságon és a dobrudzsai me-
gyékben több méteres hótorlaszokat emelt – még mindig jár-
hatatlan 16 országút és a Bukarestet a tengerparttal összekötő
A2-es autópálya jelentős része, három másik főutat pedig csak
részlegesen nyitottak meg: a 7,5 tonnásnál nehezebb teherau-
tók továbbra sem közlekedhetnek.

A vasúti közlekedést is csak részlegesen sikerült újraindítani
a térségben: a Bukarest–Konstanca főútvonalon járnak már a
vonatok, az alacsonyabb rangú pályaszakaszokon még nem,
vasárnap újabb 48 járatot töröltek Románia délkeleti megyéi-
ben.

Az elzárt településekre a mentőautók sem tudnak eljutni:
vasárnap Konstanca megyében két nő is otthon hozta világra
gyermekét, miközben a család telefon kapott tanácsokat a
hóban elakadt mentőautó orvosától.

Konstanca megyében 27 településen még mindig nem si-
került helyreállítani a pénteken megszűnt áramellátást.

Kolozsváron a menhelyre összegyűjtött kétszáz gazdátlan
kutya életéért aggódnak az állatvédők: Cristian Pop, a men-
hely igazgatója vasárnap arról tájékoztatta a Mediafax hír-
ügynökséget, hogy a menhelyen már karácsony óta nincs
fűtés, mert a meghibásodott fűtőberendezés javításához kül-
földről várnak hiányzó alkatrészeket. (MTI)

Több megyében szünetel a tanítás 
Húsz megye iskoláiban nem lesz tanítás hétfőn a
kedvezőtlen időjárás miatt. Kedden 16 megye tanin-
tézetei maradnak zárva – tájékoztat közleményében
a Belügyminisztérium. Szünetelni fog az oktatás hét-
főn Botoşani, Buzău, Brăila, Călăraşi, Konstanca,
Dolj, Galac, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Iaşi, Olt, Márama-
ros, Neamţ, Suceava, Teleorman, Temes, Tulcea,
Vaslui, Vrancea megyében és Bukarestben. Kedden
Călăraşi, Giurgiu, Tulcea és Vaslui megyében kinyit-
nak az iskolák és óvodák, a többi felsorolt megyében
viszont a hét második napjára is érvényes a tanítás
felfüggesztéséről szóló döntés. (Agerpres)

A bírák túlterheltek
Szavazattöbbséggel Maria Ghena bírónőt választot-
ták pénteken a Legfelső Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) elnökévé – közölte Cristina Tarcea, a Legfelső
Bíróság elnöke. Maria Ghena menedzseri tervének
megvédésekor kifejtette: mindaddig, amíg a bírák túl-
terheltek, és nincsenek rendesen megfizetve, nem
ért egyet a bírák anyagi felelősségére vonatkozó tör-
vénykezdeményezéssel. (Agerpres)

Bányászsztrájk 
Ötödik napja éhségsztrájkol a Hunyad Megyei Ener-
getikai Komplexum (CEH) petrozsényi székhelyének
udvarán a lónyai bányászok érdekvédelmi szerveze-
tének vezetője, Vasile Păduraru, valamint a korojesdi
szénfeldolgozó üzem szakszervezeti bizalmija, Dorin
Vezure. A lupényi bányászok január 3-án kezdték el
a tiltakozást. Követeléseik között szerepel annak a
vezetőségi döntésnek a visszavonása, miszerint az
adminisztratív és kisegítő személyzet január hétfői
napjain nem dolgozik, kérik továbbá a CEH vezető-
ségének lemondását, a munkavégzéshez szükséges
alapvető körülmények biztosítását és a kollektív mun-
kaszerződésbe foglaltak betartását. (Agerpres)

Hótalanítás „áldozatai”
Leváltották a bukaresti tömegközlekedési vállalat
(RATB) igazgatótanácsát – erről szombati rendkívüli
gyűlésén döntött a fővárosi önkormányzati testület.
Bukarest főpolgármestere, Gabriela Firea a gyűlésen
elmondta, az elmúlt napokban nagyon sok panasz ér-
kezett a lakosság részéről a közszállítással kapcso-
latban. Ő maga elsősorban amiatt elégedetlen, hogy
nem takarították el a havat megfelelően a megállók-
ban, és nem növelték a tömegközlekedési járművek
számát, ahogyan azt kérte.  (Agerpres)
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s a szellemi tolvajlás további kivédése érdekében vál-
lalta, hogy a tanügyminisztérium online felületén min-
den doktorátusi dolgozatot közszemlére tesznek.
Megígérte, közbenjár azért, hogy a romániai egyetemek
által kibocsátott okleveleket elismerjék külföldön, első-
sorban az Európai Unió országaiban. Felvállalta a kor-
mányprogramnak azt az ígéretét, miszerint a következő
négy évben 2.500 új bölcsődét és óvodát építenek, ami-
ből ebben az évben 500 már el is készül. 

Mindez jól hangzana, ha Liviu Pop államtitkárral
együtt pénteken délben nem küldtek volna szét a tanfel-
ügyelőségeknek egy körlevelet, ami szögesen ellent-
mond a távozó miniszter rendeletének, aki kifejezetten
megtiltotta, hogy a vezető tisztséget betöltő pedagógu-
sok, akik nem jelentkeztek versenyvizsgára, továbbá
azok, akiknek nem sikerült a minimális pontszámot el-
érniük, továbbra is a tanintézmények élén maradjanak.

A körlevél szükségességét Pavel Năstase azzal ma-
gyarázta, hogy intést kapott az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanácstól, miszerint elődjének utasítása
hátrányos megkülönböztetést jelent a volt igazgatókra
nézve, s az ágazati szakszervezetek is egyetértettek: in-
tézkedni kell, hogy a volt igazgatók és a sikertelenül
vizsgázók is ideiglenesen kinevezhetők legyenek ott,
ahol nem sikerült betölteni a vezető pozíciókat. A kör-
levél azonnal „kiverte a biztosítékot”: a reklamálók
arra hivatkoznak, hogy a miniszter beiktatása után
azonnal törvénytelenséget követett el. Egy miniszteri
rendeletet nem lehet egy körlevéllel érvényteleníteni,
hogy „a győztes párt emberei”, akik képtelenek voltak
vizsgára állni vagy sikeresen venni az akadályokat, újra
helyzetbe kerüljenek. Ami a valóságban sokkal árnyal-
tabb helyzetet jelent. A volt igazgatók egy része, akik
nem voltak pártkatonák, de odaadással vezették a rájuk
bízott iskolát, egyrészt azért nem mentek el vizsgázni,
vagy estek ki a megmérettetésen, mert nem tettek eleget
a tevékenységükkel kapcsolatos túlzó elvárásoknak, és
tartottak a sikertelenségtől, ami egy vidéki településen
aláássa a pedagógus tekintélyét. 

Az új miniszter – bevallása szerint – azt tartotta szem
előtt, hogy a január 9-i iskolakezdéskor a 358 üres igaz-
gatói és 308 aligazgatói tisztség be legyen töltve az új
versenyvizsgáig, amelyet új módszertan szerint valószí-
nűleg a nyáron szerveznek meg, hogy ne borítsák fel a
második félévben is az oktatás menetét. 

„Kiverte 
a biztosítékot”

(Folytatás az 1. oldalról)

Olaszországban nyolc, Lengyelor-
szágban hét, Csehországban
pedig legalább két halálos áldoza-
tot követelt a rendkívül hideg idő
szombatig.

Hét hajléktalan és egy beteg nyugdíjas
is megfagyott az Olaszországban is
rendkívüli hideg időben. Hó alatt van a
szicíliai Palermo térsége és befagytak a
római Szent Péter tér szökőkútjai is.

Az utóbbi negyvennyolc órában
nyolcra emelkedett a rendkívüli hideg
áldozatainak száma: péntekig öt utcán
éjszakázó hajléktalan fagyott meg, majd
szombaton újabb kettő, egyikük Firen-
zében, a másik Milánóban. Az utolsó ha-
lott egy 81 éves beteg férfi az
északnyugati Lombardia tartományban,
aki a hideg ellenére elhagyta otthonát, és
nem tudott időben hazatalálni.

Az olasz katasztrófavédelem hat tar-
tományban rendelt el riasztást.

Szardínia szigetét szokatlan fagyos
hideg bénítja meg: van ahol mínusz tíz
Celsius-fok körüli hőmérsékletet mértek.
A szicíliai Palermo környékén, Cataniá-
ban és Taorminában is
havazott.

A hajléktalanok segí-
téséről ismert pápai főa-
lamizsnás Konrad
Krajewski érsek mínusz
húsz fokig meleget adó
hálózsákokat osztott szét
az olasz főváros utcáin
éjszakázóknak. Ferenc
pápa az alamizsnahivatal
járműveit a római ut-
cákra küldte, hogy a haj-
léktalanok ezekben
éjszakázzanak. Rómá-
ban a katolikus egyház
működtette éjszakai
szállásokat egész napra
megnyitották.

Lengyelországban hét
halálos áldozatot köve-
telt a rendkívül hideg
pénteki idő, november
elejétől pedig 53-an hal-
tak meg a hideg miatt –
közölte a lengyel kor-

mány. A szombat reggel közzétett jelen-
tés szerint az utolsó 24 órában Lengyel-
országban több helyen mínusz 20 fokot
mértek. Az országos meteorológiai szol-
gálat ennél is keményebb fagyokról szá-
molt be: az északkelet-lengyelországi
Suwalkiban a hajnali órákban mínusz
27, a sziléziai Katowicében pedig mí-
nusz 29 fok volt.

Szombaton Lengyelország egész terü-
letére elsőfokú, életveszélyt jelző riasz-
tást adtak ki, helyenként mínusz 23-25
fok is lehet. Legalább két ember meghalt
a rendkívüli hidegben Csehországban.

Egy kihűlt hajléktalan holttestét egy híd
alatt találták meg a rendőrök Prágában.

Csehország középső részén pedig két
férfi alatt szakadt be egy befagyott tó
jege, s egyikükön már nem tudtak segí-
teni a mentők. Ők valószínűleg alkoholt
ittak, mielőtt a jégre mentek.

A leghidegebbet Csehországban a
német határ közelében fekvő Sumava
Nemzeti Parkban mérték szombaton éj-
szaka; mínusz 34,6 Celsius-fokot muta-
tott a hőmérő.

Hóvihar bénította meg a hétvégén Isz-
tambul közlekedését, így a légi és a ten-
geri forgalmat is.

Pénteken és szombaton összesen 65
centiméter hó hullott az Oszmán Biroda-
lom egykori fővárosára.

A Turkish Airlines légitársaság 610 já-
ratát törölte szombaton és vasárnap az
Atatürk és a Sabiha Gökcen repülőtéren.
Egy másik légitársaság, a Pegasus to-
vábbi 192 járatot törölt. Emellett 76 Isz-
tambulba tartó repülőgépnek máshol
kellett leszállnia a rossz idő miatt. A
török sajtó szerint a járattörlések miatt
6000 embert kellett szállodákban elhe-
lyezni.

A metropolisz északi részén futó
autópályán egymásra futott szom-
bat hajnalban hét teherautó, ezért az
érintett autópályaszakaszt le kellett
zárni.

Szombaton egyáltalán nem járt komp
a város európai és ázsiai része között, és
semmilyen tengeri forgalmat nem enge-
délyeztek a hatóságok a Boszporuszon.
(MTI)

Többen is megfagytak Európa-szerte 

A keresztség fény az emberek életében – mondta Ferenc
pápa, aki tizenöt kisfiút és tizenhárom kislányt részesített a
keresztség szentségében vasárnap a Sixtus-kápolnában.

A huszonnyolc olasz és külföldi gyerek többségben a Vati-
kán dolgozóinak az utóbbi hónapokban született gyereke volt.
A Tamás, Gergely, Elza és Cecília mellett volt Hilary és Rod-
rigo névre keresztelt gyerek is.

II. János Pál pápa vezette be azt az egyházi hagyományt,
hogy a pápa minden évben a január 6-án ünnepelt vízkereszt
utáni első vasárnap gyerekeket keresztel meg a Sixtus-kápol-
nában.

A keresztség fény – mondta Ferenc pápa. Arra szólította fel
a szülőket és keresztszülőket, hogy hitben neveljék fel a gye-
rekeket, ami „nem csak azt jelenti, hogy vasárnaponként a
templomban elmondják a Hiszekegyet”. A misén a világban
szenvedő gyermekekért imádkoztak. A gyakran felsíró gyere-
kek hangját Ferenc pápa számára kedves „koncertnek” ne-
vezte és hozzátette, azt szereti gondolni, hogy Jézus első
prédikációja is gyermeksírás volt. Ferenc pápa január 14-én
a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában további nyolc gyereket
keresztel meg, akik az augusztus 24-i közép-olaszországi föld-
rengés után Accumoli és Amatrice városában születtek. (MTI)

Ferenc pápa huszonnyolc kisgyereket keresztelt meg

Ország – világHideg idő
További hófúvások

Fotó: MTI



Felejthetetlen élményben volt
részük azoknak, akik szomba-
ton este részt vettek a zsúfo-
lásig telt Kultúrpalotában a
Haáz Sándor karnagy által ve-
zetett Szentegyházi Gyer-
mekfilharmónia koncertjén,
amelyre a madéfalvi veszede-
lem 253. évfordulójára szerve-
zett megemlékezés alkal-
mából került sor.

Az eseményt a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) és az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) szer-
vezte. Beszédet mondott Zsigmond
Barna Pál csíkszeredai főkonzul,
Sándor Krisztina, az EMNT ügyve-
zető elnöke, Izsák Balázs, az SZNT
elnöke. Műsorvezető Gáspár Sán-
dor volt. Papp Noémi-Melinda
evangélikus lelkész mondott áldást
a rendezvényre.
Mit üzen a múlt?

A kérdésre, amely minden alka-
lommal feltevődik, amikor a madé-
falvi veszedelemre emlékezünk, a
választ is megadta Zsigmond Barna
Pál. „A múlt üzeni a bátorságot, a
helytállást, a meg nem alkuvást, a
jogokért folytatott küzdelmet.”
Mint mondta, számára ezek mellett
mást is üzen: azt, hogy „karnyújtási
körben felelősek vagyunk egymá-
sért és a világért. Kezünkben tartjuk
nemzetünk sorsát, most nekünk kell
értéket mutatnunk az eljövendő
korok generációinak”. 

Kijelentette: a múlt azt is jelenti,
hogy „mi, székelyek és magyarok,
anyaországiak és külhoniak, min-
den veszedelemmel szemben csu-
pán magunkra, egymásra
számíthatunk, a minket megillető
jogokat csakis mi vívhatjuk ki, a
számunkra méltó jobb sorsot csak
mi alakíthatjuk. Minden egyes ki-
hívás és kudarc mindig, újra vá-
lasztás elé állít bennünket:
döntenünk kell, hogy a probléma
vagy pedig a megoldás részei aka-
runk lenni”.

Hangsúlyozta: erős Magyaror-
szágra, erős határon túli magyar kö-
zösségekre van szükség. Újra és
újra ki kell állnunk a szimbóluma-
ink, értékeink és jogaink mellett.
Nem külön-külön, hanem az össz-

hangot keresve, egymás kezét meg-
fogva. „Összefogásra van szükség.
Ha egységesen lépnek fel az önkor-
mányzatok, az egyházak, a politika
és a civil szféra, akkor van esély” –
mondta egyebek között Zsigmond
Barna. 
„Élni szeretnék, semmi mást!”

Sándor Krisztina György Attila
Harminchárom című történelmi re-
gényéből olvasott fel egy részletet,
arra keresve a választ, hogy mit je-
lenthet a ma embere számára a ma-
défalvi veszedelem. „Élni
szeretnék, semmi mást! Háború nél-
kül, gyűlölet nélkül, harag nélkül és
keserű álmokban izzasztó félelmek
nélkül. Asszonyt szeretnék, gyer-
mekeinknek jövendőt, marhát tar-
tani és békében gazdálkodni.
Hajnalonként harmatos füvet ka-
szálni, télen disznót ölni. Élni béké-
ben, csendben. Ezt szeretném
leginkább, Isten a tanúm rá (…)
Sokan azt mondják, tűrni kell, tűrni
kell és élni, ahogy lehet. Nyelni,
szolgálni, fizetni, túlélni, mert jó az
Isten, és egyszer csak letekint ránk,
és megszabadít ínségünkből. A Jó-
isten azonban írva van, hogy csak a
bátrakra tekint, azokra, aki igent
mondanak az igenre, és nemet a
nemre. (…) Segíteni kell magun-
kon, hogy Isten is megsegítsen. 
(…) Székely magyar ember vagyok
és eszerint kell cselekednem akkor
is, ha félek, akkor is, ha sasok mar-

cangolják szívem, nem tehetek
másként…”
A székelyek által hagyott erkölcsi
példa

Izsák Balázs arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy nem csupán a hosszú
küzdelmet lezáró tragikus madé-
falvi eseményekről, de a székely
nemzeti ellenállás ezt megelőző két
évéről is meg kell emlékezni.
Egyed Ákos történészt idézte, aki
ezeket az éveket a szabadságharc
éveinek nevezi: „történelmi tett
volt, amelynek az emléke mélyen
bevésődött a székelység történelmi
tudatába”. 

A két év történéseiből kiragadott
példákkal idézte fel, hogy puskatus-
sal összeverten, betört fejjel, de
egyenes derékkal fordultak szembe
a székelyek Európa legnagyobb ha-
talmával 1762-63-ban. Mai utódaik
pedig elmesélhetik a világnak, hogy
másfél évszázaddal Ghandi előtt,
két évszázaddal Martin Luther King
előtt a székelyek már tömegesen
éltek az erőszakmentes ellenállás
eszközével. „Az általuk hagyott er-
kölcsi példát megköszönve tisztel-
günk ma az emlékük előtt.
Bizakodásunk forrása, alapja a szé-
kelyek legújabb nemzedéke, a
Szentegyházi Gyermekfilharmónia
tehetséges, okos ifjú tagjai, akik a
széklység jó hírét elvitték és elvi-
szik szerte a nagyvilágba.” Végül
megköszönte Haáz Sándor kar-

nagynak a munkáját, további jó
munkát kívánt, és azt, hogy hozzá
hasonló nevelőket adjon a Jóisten a
székelységnek és az egész magyar
nemzet jövendő nemzedékeinek.
Ezer koncert

Az eseményen Haáz Sándor a
műsorvezető kérdéseire vála-
szolva elmondta, hogy a filharmó-
nia az utóbbi hónapban, a
Mikulás-járás után meglátogatta
Gyimesfelsőlokon Berszán Lajos
atyát az aranymisés ünnepén, éne-
kelt Kápolnásfaluban, és ezzel fel-
készültek a téli turnéra, amelyet
Hargita megye legkisebb falujában,
Városfalván kezdtek. Ezzel a kon-
certtel indult a téli turné, amely a
dél-magyarországi Somogy, Zala
és Vas megyék templomaiban, kul-
túrházaiban zajlott december 16. és
23. között. Az angyaljárást követte
a december 30-i hangverseny,
amelyen felidézték az év jeles 
eseményeit. A vásárhelyi rendez-
vényt megelőző este Szentjobbon
a téli huszárportya vendégei vol-
tak, innen jöttek Marosvásár-
helyre, a kisturné befejezéseképp,
innen pedig még aznap este hazain-
dultak.

Megalakulása óta kb. ezer kon-
certet tartott a gyermekfilharmónia,
a legnagyobb közönségük Haáz

Sándor szerint három és fél évvel
ezelőtt Marosvásárhelyen, a Vásár-
helyi Forgatagon volt. 

A filharmónia 140 tagú, a város
lakossága mintegy 7.000 lélek. Alig
van olyan család, akinek ne lenne
köze a filharmóniához. Majd mind-
egyik gyermek apja vagy anyja éne-
kelt vagy muzsikált az együttesben.
A filharmónia Székelyföldön ala-
kult, székely népviseletben lépne
színpadra, de a kórus rendszeresen
énekel más népek dalaiból is.
„Ezzel bizonyítjuk talán leginkább
azt, hogy Erdély hiteles szóvivői és
lakói vagyunk, hiszen Erdély min-
dig is a többnyelvűségéről és a
nemzetek nagyon szép egymás mel-
lett éléséről volt nevezetes. Mi ezt
a fénykort próbáljuk a jelenlétünk-
kel bizonyítani” – mondta Haáz
Sándor.

Tavaly március 10-én a filharmó-
nia átvette a Gábor Áron-oklevelet,
szombat este már a bronzból ké-
szült plakettet adták át a karnagy-
nak.

A Szentegyházi Gyermekfilhar-
mónia szívet-lelket gyönyörköd-
tető koncertjét, amelyen más
népek dalait is meghallgathattuk,
a Boldogasszony anyánk dallal
kezdte és a székely himnusszal
zárta.

is változtak, s mi megpróbáltunk az igények-
nek megfelelően gondolkozni, és a tantestü-
lettel közösen eldönteni, hogy mire van
nagyobb igény. Feltehetően voltak kevésbé jó
döntéseink, esetleg hibáztunk is, ami elkerül-
hetetlen ilyen mennyiségű munka mellett, de
igyekeztünk a lehető legtöbbet tenni az isko-
láért. Örömmel tölt el, hogy nagyon szép
eredményeink voltak az utóbbi években mind
az érettségin, mind a különböző vetélkedő-
kön.

– Valóban kiemelkedő teljesítménynek szá-
mít a közel százszázalékos átmenési arány.

– Büszkék vagyunk arra is, hogy amikor
felszerelték a kamerákat az osztálytermek-
ben, a Bolyaiban nem változott az átmenési
arány. Ami azt bizonyította, hogy jó diákjaink
voltak, a kollégáim pedig nagyon sokat dol-
goztak, hiszen mind a kettőre szükség van a
kiemelkedő teljesítményhez. Nemcsak az
osztályban végzett munkájukért vagyok
hálás, bármire kértem őket az oktatás javítása
érdekében, soha nem utasítottak vissza. 

– Bár személy szerint is fontosnak tartom
a hagyományokat, így utólag vajon jó döntés
volt-e az alsó tagozatot létrehozni, ami felbo-
rította az egyensúlyt a város általános isko-
láinak magyar tagozatán?

– Kezdetben idegenkedtünk a nagyobb di-
ákok miatt. Most úgy érzem, jó, hogy itt van-

nak a kicsik, de lehet, hogy ezzel megfosztjuk
őket a korosztályuknak megfelelő iskolai él-
ményektől. Az általános óhajnak tettünk ele-
get, s immár több nemzedék elmondhatja,
hogy 12 évet járt a Bolyai iskolába. 

– Középiskolai szinten melyik szak bizo-
nyult a legeredményesebbnek?

– A korábbi biológia-kémia szakon az el-
méleti órák nagyobb száma mellett sok gya-
korlati tevékenység volt a fő tantárgyakból,
ami a diákok jobb felkészülését tette lehe-
tővé, és sokan jutottak be az orvosi és gyógy-
szerészeti egyetemre is. Ma a
természettudományok szak első két évfolya-
mán biológiából és kémiából ugyanannyi 
tanóra van, mint a többi reál osztályban, s
csak XI. és XII.-ben van egy kevés változás. 

Az informatika térhódítását követően a
matematika-informatika osztályok váltak
népszerűvé, majd egy hullámvölgy követke-
zett, s újra a természettudományok szak iránt
nőtt meg az érdeklődés. Újabban a matema-
tika-informatika szakra ismét többen jelent-
keznek, s ennek megfelelően alakítottuk az
osztályok számát a jövő tanévre. 

A humán tagozaton is történtek változások.
Kezdetben volt nyelv szakos (filológia) osz-
tályunk is a humán tagozaton, amit az érdek-
lődés csökkenése miatt szüntettünk meg, és
maradt a társadalomtudományok szak a
humán tantárgyak iránt érdeklődők számára. 

– Nemegyszer hallottam a megjegyzést,
hogy a sok reál szakos osztály ellenére a ro-
mániai tantárgyversenyeken reál tantárgyak-
ból kevésbé eredményesen szerepelnek a
bolyais diákok. Mi az oka?

– Vannak hazai versenyek, amelyeken na-
gyon szép eredményeket érünk el, a magyar
nyelv és irodalom mellett matematikából is
díjazzák tanulóinkat. A szakminisztérium által
elismert versenyekről van szó, amelyeknek a
nemzetközi szakaszát is megszervezik. Közel
egy évtizede az első helyeken végzett diákokat
a minisztérium pénzzel is jutalmazza, és a fel-
készítő tanárok mellett az iskola is kap anyagi
támogatást. Tudomásom szerint az általános
iskolai diákok között voltak más tanintézmé-
nyekből is díjazottak, de a középiskolások kö-
rében a bolyais diákok vannak továbbra is az
élen. A hazai tantárgyversenyeken gondok
vannak a tételek magyarra fordításával, és
azok összeállításával is. Román nyelven min-
den tantárgyból több alternatív tankönyv közül
lehet választani, magyarra egyet vagy kettőt
fordítanak le, és soha nem lehet tudni, hogy a
vizsgán melyik alternatív könyvből adják a té-
teleket, de véletlenül sem abból, amelynek
magyar fordítása is van. Kollégáim évek óta
ezzel magyarázzák, hogy a tantárgyolimpiá-
kon nem sikerült látványos eredményeket el-
érni, de ennek ellenére fizikából is, kémiából
is jutottak el diákjaink az országos szakaszra.

– Az oktatói közösség mennyire tud eleget
tenni a követelményeknek, illetve annak a ki-

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 5. oldalon)

Fotó: Mózes Edith

Mózes Edith

A madéfalvi veszedelem 253. évfordulójára emlékeztek
„Erdély hiteles szóvivői vagyunk”
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Vezetőváltás a Bolyai élén

Nem szabad félni! 
„Szabadság nélkül nincs semmi! Nincsenek kisebbségi jogok, nincsen

kiszámíthatóság, nincsen emberhez méltó élet! A szabadságra kell gon-
dolni mindig, és nem szabad félni!” – fogalmazott Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök január 7-én azt követően, hogy Madéfalván, a
Siculicidium-emlékműnél lerótta kegyeletét azok előtt, akikkel 253 évvel
ezelőtt embertelen módon bánt a hatalom.

„Amikor történelmi eseményeket, tragédiákat idézünk fel, mindig arra
gondolunk – és azt próbáljuk megfogalmazni –, hogy nem térhetünk visz-
sza egy olyan időszakba, amikor ártatlan, védtelen embereket valamilyen
hatalomnak az érdekében vagy nevében lemészároltak. Ma, 27 évvel a
diktatúra bukása után is azt mondjuk, hogy nem jöhet el egy olyan idő,
amikor bárkinek azért kell szenvednie, mert egy hatalom érdeke úgy kí-
vánja, hogy egy népet, egy közösséget elnyomjon” – hangsúlyozta az
RMDSZ elnöke, aki szerint a tömeggyilkosságra és népirtásra nem lehet
és nem is szabad enyhítőbb kifejezést találni. „Az, ami a január 7-i haj-
nalban történt Madéfalván, egyszerű tömeggyilkosság és népirtás volt.
Egyetlen korban sem elfogadható gyermekeket, asszonyokat, ártatlan em-
bereket lemészárolni” – tette hozzá.

Kelemen Hunor úgy véli: minden, a madéfalvi veszedelem évforduló-
jához hasonló megemlékezésnek a szabadságról, a szabadságszeretetről
kell szólnia. „Nekünk azt kell hangsúlyozni ilyenkor is, hogy szabadság
nélkül nincs semmi. Ez az állítás minket, nemzeti kisebbségeket különö-
sen érint egy olyan korban – alig 27 évvel a diktatúra bukását követően 
–, amikor sokan kétségbe vonják a szabadságnak az ideáját. Szabadság
nélkül nincsenek kisebbségi jogok, nincsen kiszámíthatóság, nincsen em-
berhez méltó élet” – mondotta a szövetség elnöke, aki összegzésként így
fogalmazta meg a madéfalvi történések tanulságát: a szabadságra kell
gondolni mindig, sosem szabad félni.



Milyen elképzelésekkel veszik át az
iskola vezetését, melyek voltak me-
nedzseri tervük fő pontjai? Mit sze-
retnének megtartani és min
kívánnak változtatni? – kérdeztem
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum új
vezetőitől, Mátéfi István igazgatótól
és Hajdu Zoltán aligazgatótól.

Hajdu Zoltán: – Köztudott, hogy
a tanulmányi eredményeket illetően
iskolánk nagyon jól működik, de
mindezek ellenére nagyon sok újí-

tásra lesz szükség. Ezt megbeszéltük
az akkor még tisztségben levő igaz-
gatósággal és a tanári karral is. Fej-
lesztési tervünket négy külön részre
osztottuk, az első és nagyon fontos
az osztálytermek felújítása és jó ta-
nulási-tanítási körülmények kiala-
kítása. Az oktatási folyamatot
illetően szeretnénk átfogó felmérést
végezni a diákok, tanárok, szülők
és a közvélemény körében arról,
hogy mit tartanak pozitívnak és me-
lyek a negatív pontjai az iskolában
folyó oktatási tevékenységnek. Ezt
összesítve és a saját elképzelése-
inkkel kiegészítve szeretnénk 
hozzáfogni a fejlesztéshez. 
Bár kívülről nézve úgy tűnik, hogy
az iskola nagyon jól működik, nem
szabad eltitkolni, hogy sokat 
köszönhetünk a diákoknak. Na-
gyon jó képességű diákok járnak az
iskolánkba, akik sokkal többre ké-
pesek. 

Visszatérve az első pontra, inf-
rastrukturális, azaz a környezeti fel-
tételek és az oktatáshoz szükséges
eszközrendszer szempontjából na-

gyon gyengén állunk nemcsak a vá-
rosi, a vidéki iskolákhoz mérten is.
Azért kell elsősorban erre összpon-
tosítanunk, mert a működéshez
szükséges feltételek javulása jobb
eredményekhez vezet a tanulás terén
is.

– Sikerült-e az épülettel kapcso-
latos bonyodalmakat megoldani,
ami évek óta akadályozza a felújí-
tást, holott a tulajdonosa, az Erdélyi
Református Egyházkerület készen
áll erre?

– Találkoztunk a püspök úrral, aki
elmondta, hogy márciusban hozzá-
fognak a kisebbek épületszárny tel-
jes felújításához, amire az
engedélyek 90 százalékával már
rendelkeznek. A szemközti oldalon,
ahol jelenleg az orvosi rendelő mű-
ködik, hat új tanterem építését ter-
vezték. A munka elkezdéséhez a
polgármesteri hivatalnak kell kibo-
csátania a végleges engedélyt. A fő-
épületet illetően az elnevezésekkel
van gond, az iskolát a református
kollégiumtól mint jogi személytől
vették el, ami jelenleg állami intéz-
ményként működik, és nem akarják
elismerni, hogy az iskola jogutódja
az Erdélyi Református Egyházkerü-
let, amely a kollégium építtetője és
működtetője volt. Véleményünk
szerint az információnak jobban kel-
lene terjednie, és mindazokkal, akik
hozzájárulhatnának az ügy rendezé-
séhez, megbeszélést tervezünk, amit
a református kollégium vezetősége
és a püspökség is támogat. Célunk,
hogy megtaláljuk a továbblépés le-
hetőségét, ami elsősorban magasabb
szinten oldható meg. 

Másrészt szeretnénk eloszlatni azt
a tévhitet, hogy az egyházkerület és
az iskola vezetősége okolható azért,
hogy az épület felújítására nem tör-
téntek meg a szükséges lépések. Ér-
deklődésünkre ugyanis azt a választ
kaptuk, hogy a jelenlegi helyzetben
a veszélyes ablakokat és fűtőtesteket
sem lehet kicserélni. Ezért a kiégett
kályhák felújításán dolgoznak. A
helyzet rendezéséért viszont közö-
sen kellene lépéseket tenni. 

Mátéfi István: – Az osztálytermek
felszerelését illetően kezdetben nyolc
terem teljes felújítását terveztük, és
modern oktatási eszközökkel, video-
projektorral, kivetítővászonnal és
számítógéppel való ellátásukat. 13

teremben már megoldottuk a sötétí-
tést, hogy vetíteni lehessen. Mivel a
polgármesteri hivatal decemberben
azt ígérte, hogy megkapjuk a fej-
lesztésre szánt pénzt, kölcsönből vá-
sároltuk meg a termékeket, amit el
is szállítottak az iskolába, és napra-
készen álltunk a számlákkal is, ne-
hogy az utolsó percekben
elveszítsük a pénzt, miközben kide-
rült, hogy az ígéretek ellenére nem
utaltak át egy lejt sem. 

– Visszatérve a tanulmányi ered-
ményekre, önöktől is azt kérdem, ho-
gyan lehetne elérni, hogy a bolyais
diákok a romániai tantárgyverse-
nyeken is helyezést érjenek el a ma-
gyaron kívül a többi tantárgyból is?

Hajdu Zoltán: – Tudni kell, hogy
ezeken a versenyeken a diákok mel-
lett sok esetben a tanárok is verse-
nyeznek. Ha ugyanis egy tanárnak a
diákja eljut az országos vagy nem-
zetközi szakaszra, az nagyon sokat
jelent a jövőbeli előrehaladására
nézve. Emiatt nagyon kemény har-
cot kell vívni azért, hogy igazságos
legyen az elbírálás. 

Mátéfi István: – Aláírom azt,
hogy a román osztályokhoz viszo-
nyítva a teljesítményünk megyei
szinten alacsonyabb, de ennek van
egy olyan magyarázata, hogy ma-
gyar vonalon jobban tudunk érvé-
nyesülni, amit a diákjaink is
éreznek. Ezen a vonalon el tudnak
jutni olyan nemzetközi versenyekre,
amit a közoktatási minisztérium is
elismer, és ennek megfelelően dí-
jazza a diákot, iskolát és tanárt.
Ilyen pénzből fizettük ki a vásárolt
eszközök egy részét. Diákjaink is
tudják, hogy ezen a vonalon sokkal
magasabbra juthatnak, ezért erre
összpontosítanak. Hasonló a helyzet
a többi megyében is, ahol kisebb-
ségben vagyunk. Természetesen az
sem mindegy, hogy 14 millióból
vagy másfél millióból választódnak
ki a legjobbak. A reál tantárgyakból
a nemzetközi versenyre készülő tanu-
lók egy újabb tananyagmennyiséget
kell elsajátítsanak, aminek következ-
tében a magyar tagozatra járó diák
még jobban terhelt, és kevesebb ideje
és energiája marad a romániai tan-
tárgyversenyre való felkészülésre. A
Bolyai az utóbbi években nagyon jól
szerepelt a nemzetközi magyar ma-
tematikaversenyen. Az idén négy di-
ákot díjaztak Bukarestben, az előző
években még többen voltak.

Hajdu Zoltán: – Az viszont köz-
tudott, hogy romániai szinten min-
den olyan minisztérium által

elismert versenyen, ami a magyar
iskoláknak van kiírva, a legjobbak
vagyunk. Decemberben volt a
TUDEK (tudományos diákkonfe-
rencia), amit az idén Kézdivásárhe-
lyen szerveztek, ahonnan 12 díjat
hoztak a diákjaink. A vetélkedőre tu-
dományos dolgozatokkal kell jelent-
kezni, amit egyetemi tanárokból
összeálló zsűri értékel, és az első
három helyezett felvételt nyer a
Babeş–Bolyai Tudományegyetemre
és a Sapientia EMTE bizonyos
szakirányaira is. Diákjaink a nem-
zetközi versenyeken is megállják a
helyüket.
Pontosabb ellenőrzés 

– Rengeteg munkát vállalnak ma-
gukra…

– Amikor szeptemberben megje-
lent a versenyvizsga lebonyolításá-
nak módszertana, rögtön felmerült
az iskolában, hogy ki fog azon részt
venni. Beszélgettünk a volt igazga-
tósággal arról, hogy abban az eset-
ben, ha jelentkeznek a vizsgára, mi
nem veszünk részt. Amikor bejelen-
tették, hogy nem iratkoznak fel, Má-
téfi István kollégámmal eldöntöttük,
hogy csapatban jelentkezni fogunk.
A fejlesztési tervet, amit be kellett
nyújtani a tanfelügyelőségre, együtt
készítettük el, és a vizsga alatt is
együtt dolgoztunk – mondta Hajdu
Zoltán. 

Mátéfi István: – Amikor bejelen-
tettük a kollégáknak, hogy mire ké-
szülünk, az volt az első szempont,
hogy csapatban kell gondolkod-
nunk, a vezetőtanáccsal és a tanári
karral közösen, mert csak így lehet
egy ekkora intézményben a megfe-
lelő sorrendbe helyezni a teendőket
és megoldani a problémákat. Az el-
képzeléseinken túl, valószínűleg sok
olyan dologgal fogunk találkozni,
amire még nincsen rálátásunk, ezért

igyekezni fogunk a lehető legtöbbet
nyújtani, hiszen mindkettőnknek 
jó pár éves tapasztalata van a kated-
rán.

– Éppen ezért vannak elkeseredve
diákok és szülők, akik jó pedagógus-
nak tartják önöket, és azt szerették
volna, ha továbbra is tanítottak
volna.

Hajdu Zoltán: – Igen, sokan fel-
hívtak, hogy rendben van, igazgatók
lesztek, de miért pont ti? Ennek kö-
vetkeztében igyekeztünk minél több
órát vállalni a tanév végéig, aztán
kiderül, hogy jövőtől eleget tudunk-
e tenni a tanítással járó többletfel-
adatoknak. Ennek ellenére néhány
osztálytól mindkettőnknek meg kel-
lett válnia. Történelemből már meg
is érkezett egy volt tanítványom,
Madaras Lajos Levente, aki év vé-
géig helyettesít.

Mátéfi István: – Ha matematiká-
ból nem küldenek helyettesítőt,
akkor olyan két kolléganő fog át-
venni egy-egy kilencedik osztályt,
akinek a legkevesebb az órája.

Hajdu Zoltán, majd Mátéfi Ist-
ván: – A fejlesztési tervünkbe a saj-
tóval való rendszeres kapcsolat-
tartást is belefoglaltuk, teljesen nyi-
tottak leszünk, és ha nem tudnak
részt venni az eseményeken, igyek-
szünk tudósítani a történtekről. Fon-
tosnak érezzük a külvilággal való
kapcsolattartást, ennek része az is-
kola weboldalának a felújítása is,
amit a versenyvizsga megnyerése
után már beindítottunk. Volt és je-
lenlegi diákok segítségével fogjuk
megvalósítani, hogy ne jelentsen
anyagi terhet az intézménynek. A
weboldalon keresztül lehetőségünk
nyílik állandó kapcsolatot tartani a
szülőkkel, a jelenlegi és az öregdiá-
kokkal is. 

Időszerűsíteni szeretnénk az is-
kola belső szabályzatát, figyelembe
véve az országos szabályzatot és a
diákok jogállásáról szóló előíráso-
kat. Fontosnak tartjuk, hogy a belső
szabályzat konkrét dolgokat tartal-
mazzon, akár a mobiltelefonok
használatára vonatkozóan is. A teljes
személyzet munkaköri leírását át-
nézzük, ahol elavult, kijavítjuk, és
rendszeresen követni fogjuk, hogy
ki hogyan tartja be. Szeretnénk az
ellenőrzésre nagyobb hangsúlyt fek-
tetni a népszerűségünk csökkenése
árán is. Hajdu Zoltán kollégámmal
együtt az oktatás minőségén szeret-
nénk javítani, ezért mind a diákokat,
mind a tanárokat illetően igényeseb-
bek leszünk.
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Hajdu Zoltán

Újításokra van szükség 
Korszerű körülmények 

vételes helyzetnek, hogy a legjobb képességű
diákokat taníthatják?

– Az igyekezet senkiből sem hiányzik, van
akinek kevésbé sikerül, van akinek jobban, az
viszont kizárt, hogy valaki ne akarna dolgozni. 

– Hogyan változott a diákság, a tanár–
diák kapcsolatban milyen problémákkal
szembesülnek?

– A kapcsolat kétségkívül sokat változott,
a háromlépésnyi távolság, ami korábban
tanár és diák közt volt, mára megszűnt. A di-
ákok másképpen viszonyulnak a világhoz, el-
sősorban a jogaikat hangoztatják, a
kötelességeiket kevésbé. Azt viszont, hogy
tanár és diák közelebb került egymáshoz,
még nem tartom rossznak. Jobban el lehet be-
szélgetni velük, hozzám is bármikor bejöhet-
tek, ami a megbízatásunk kezdetén nem volt
jellemző. Előfordultak fegyelmi gondok is,
de olyan szinten, ami az iskola fegyelmi bi-
zottsága által még kezelhető volt. Olyan eset
is megtörtént, amikor a diák tanulmányi
szempontból nem tudott lépést tartani a
magas követelményekkel, és fegyelmi téren
sem tudott beilleszkedni. Ilyenkor közös ne-
vezőre jutottunk szülővel és diákkal, hogy
egy másik iskolában könnyebben megállja a
helyét, amihez, ha igényelték, segítséget
nyújtottunk. Volt aki vállalta, volt aki nem,
de büszkék vagyunk arra, hogy büntetésből
nem kellett eltanácsolni egy diákot sem. 

– Nagyon sok művészi és egyéb tehetséggel
megáldott fiatal jár a Bolyaiba. Sikerült-e

mindezt az iskolán kívüli tevékenységek során
kellőképpen előtérbe helyezni, „hasznosítani”?

– Rengeteg iskolán kívüli tevékenység zaj-
lik, amit magam sem tudtam nyomon kö-
vetni, annak ellenére, hogy a helyszínt,
időpontot együtt döntöttük el a diákokkal.
Néptánccsoportja van az iskolának, kórusa
jelenleg nincsen, mivel a zeneoktatás a X.
osztályban véget ér, és annyira meg vannak
terhelve a diákok, hogy órán kívül nehéz erre
a tevékenységre is időt találni. 

– Eljutottunk a nagy kérdéshez: nem tartja-
e túlságosan zsúfoltnak a „programot” a tan-
anyag mennyiségét és a tanuláshoz szükséges
időt illetően?

– Kétségkívül megterhelő, ezért többször
is elküldtük a tananyag csökkentésére vonat-
kozó javaslatainkat. Véleményünk szerint
újra ki kellene dolgozni, hogy egy-egy tan-
tárgyból középiskolai szinten mi a legfonto-
sabb, ha ez megtörténne, akkor csökkenne az
összóraszám is. A középiskola elvégzése után
általános műveltségre és jó alapismeretekre
van szüksége minden diáknak, amire a főis-
kolai, egyetemi vagy akár a szakképzés során
építeni lehet. Ezt jelenleg is tudjuk biztosí-
tani, de óriási energiabefektetést követel, és
rengeteg időt vesz el a diák életéből. Nem ha-
szontalanul, de esetleg másra is fordíthatná a
fennmaradó időt, például sportra, ugyanis né-
hány évvel ezelőtt mindössze heti egy sport-
órát hagytak az órarendben, a tizedikes reál
osztályok kivételével, ahol véletlenül meg-
maradt a heti két óra. 

– Betartható-e az előírás a házi felada-
tokra megszabott napi két óráról? Nem le-
hetne-e a feladatok egy részét a tanórán
megoldani, ahogy a nemzetközi szinten jobb
eredményeket felmutató országokban teszik? 

– Tudom, hogy vannak kollégák, akik túl-
zásba estek az elmúlt évek során, és beérhet-
ték volna kevesebbel is, de én ezt rájuk
bíztam. Véleményem szerint a házi feladatról
nem lehet lemondani, de csökkenteni lehet a
diákok otthoni megterhelését. A tanórán is le-
hetne dolgozni, de ahhoz először is a tan-
anyag mennyiségét kellene csökkenteni, mert
amelyik tantárgyból vizsgázni kell, azt meg
kell tanítani. 

– Egy ilyen hosszú vezetői pályafutásra
visszanézve nem maradhat el a kérdés: mi
volt a legkedvesebb élménye Horváth Gabri-
ellának az elmúlt 18 év során?

– Nem tudok konkrét példát kiemelni, jól-
esett, hogy a kollégáim segítettek a munkám-
ban, amit még egyszer külön megköszönök
nekik, úgy gondolom, hogy ez a segítség oda-
vissza hatott. Negatívat sem tudnék kiemelni,
bár voltak kellemetlen események, megoldot-
tuk.

– A kémia oktatása mellett, gondolom, a
pedagógusszövetségi munkára is több idő jut
a következőkben.

– Több mint valószínű, bár eddig is igye-
keztem mindkét megbízatásomnak eleget
tenni. Amióta megyei elnöknek választottak,
úgy éreztem magam, mint amikor két iskolát
irányítottam. 2000. szeptember elsejétől

megbíztak, hogy az újraalakult református
kollégiumot főigazgatóként vezessem. Több
mint egy éven át aligazgattam az egyik isko-
lában, és vezettem a másikat, ahol az alaku-
lással kapcsolatos minden nehézséget meg
kellett oldani. Nem tudom, hogyan sikerült
mindkét feladatnak eleget tenni, de akkoriban
nem tűnt nehéznek. Rendkívül megtisztelőnek
éreztem néhai Csiha Kálmán püspök részéről,
hogy ragaszkodott ahhoz, hogy katolikus lé-
temre én vezessem a református kollégiumot.
A tanfelügyelőség részéről azt szerették volna,
ha lemondok az aligazgatói tisztségről, amire
nem voltam hajlandó, és végeztem mind a
kettőt az egyetlen aligazgatói fizetésért. 

– Nem gondolt arra, hogy ekkora tapasz-
talat birtokában el kellett volna indulni a ver-
senyvizsgán még egy utolsó ciklusra is?

– Amikor a törvény még úgy szólt, hogy
nem mehet vizsgázni az, akinek nincsen négy
éve a nyugdíjkorhatárig, természetesnek vet-
tem, hogy abba kell hagyni. Miután eltöröl-
ték, azért mondtam le, mert ahonnan
ösztönzést kellett volna kapnom – gondolok a
tanfelügyelőségre –, egy fél szóval sem biztat-
tak, sőt már az őszön kiszivárgott, hogy a 2016-
os tanév kezdetétől váltásra készülnek a
Bolyaiban. Így nem vállaltam azt a helyzetet,
hogy odatolakodjam, ahol nem akarnak. A kol-
légáknak, akik átveszik tőlünk az iskola veze-
tését, azt kívánom, hogy új elképzelésekkel,
tervekkel tovább tudják fejleszteni, amit eddig
a tantestülettel közösen elértünk. Kívánok
nekik sok sikert és kevés gondot! 

(Folytatás a 4. oldalról)

Mátéfi István



A kézművesség iránti érdek-
lődésem okán terepútjaimon
kerestem az alkalmat, hogy
beüssem magam a még mű-
ködő kovácsműhelyekbe,
amiből mára egyre kevesebb
van, mondhatni, szinte csak
mutatóban. Az ősi mestersé-
geket űző emberek mindig
tiszteletet ébresztenek, hi-
szen az apáiktól, nagyapáiktól
örökölt tudásukkal, kétkezi
munkával keresik családjuk
kenyerét. A kovácsműhelyben
lenyűgöző az alkotás folya-
mata, ahogyan az ülőn for-
gatott tüzes vasból kalapá-
csütésre kialakul a forma.
Nem is mesterség ez, hanem
művészet. 

A műhely: élő múzeum 
A Kovászna megyei Olasztele-

ken Nagy György kovácsműhelyét
kerestük fel, ahol nem is egy,
hanem két műhely van. Egy, ahol a
mester azokkal a szerszámokkal
dolgozik, amelyekkel száz évvel ez-
előtt is dolgoztak, s egy, amelyet
múzeummá alakított. Mindkettőben
olyan tisztaság, rend és rendszer
van, hogy azt hinné az ember, nem
is műhelybe, hanem alkotóterembe
toppant, fehér falakkal, kacatnak,
limlomnak nyoma sincs. Meglepő,
hiszen általában kormos, füstös,
szenes, sötét és nehéz levegőjű he-
lyiségekben dolgoznak a kovácsok. S
mire felocsúdunk, a mester mesél is: 

– Régen vízzel hajtott kalapá-
csokkal dolgoztak, most ezeket ki-
cserélték. A bőrfújtatót ma nem az
inas kell húzza, hanem ventiláto-
rocska fújja a levegőt. Az üllő is
száz évnél idősebb, a Resica – Acél
felirat olvasható rajta, az Osztrák–
Magyar Monarchia idején készült.
Akkoriban Resicán készítették a
legjobb acélt az egész monarchia te-
rületén. Az üllő – ami tíz éve van
nálam – érdekessége, hogy ezen ké-
szültek a csíksomlyói kegytemplom
vasmunkái, Máté Jenő csíkkozmási
kovács keze munkái – mondta a ko-
vács, miközben vasat dugott a
tűzbe, felhevítette, és kalapácsával
pillanatok alatt egy szép falevelet
formázott az izzó vasból. 
Hegesztés, reszelés nincs!

– Az emberiség keveset tud a ko-
vácsolásról. Tessenek megnézni ezt
a munkát, sehol nincs flexelés, de
még reszelés se. A fémen található
domború, homorú felületeket ki-
mondottan kovácsolással alakítjuk
ki. Itt minden kézi munka. Ezeket a
tárgyakat, amelyek a műhelyben
vannak, kiállításra készítem. Mun-

káimból 35 tárgyat a budapesti Ha-
gyományok Házánál zsűriztettem a
népi iparművészi címért, azonban
ezt nem tartom olyan fontosnak, hi-
szen nagyon sok a munkám, azzal
vagyok elfoglalva. A szerszámokat
is magam készítem. Többgenerá-
ciós kovácsműhelyt örököltem.
Minél több a generáció, annál több
a szerszám. Minden munkához új
szerszámot kell készíteni, minden
egyedi. Az egyik műhelyben az én
szerszámaim vannak, a másikban
pedig az édesapámtól örököltek.
Meg lehet nézni például a tűzifogót,
a nevem bele van ütve. Ugyanígy a
kalapácsba is. Ragaszkodom a régi
szerszámokhoz, mert hagyományos
kovácsmunkát csak hagyományos
eszközökkel lehet végezni. Ma már
a hagyományos formák kidolgozá-
sába beviszik a modern technoló-
giát, a lézervágástól a
villanyhegesztésig. Azonban a ha-
gyományos kovácsolt munkát csak
tűzből kivett vasból lehet készíteni.
A formákat a kovács kizárólag kézi
munkával alakítja ki. Meg lehet
nézni a felületeket, mennyire tisztán
látszik a kovácsolás. A hagyomá-
nyos kovácsolást kell fejleszteni.
Köztudott, hogy a népi kovácsolás-
ból alakult ki a barokk, a szecesz-
sziós, a reneszánsz kovácsolás is.
Ma is fejleszteni kellene, azonban
ez a mesterség holtponton van – fo-
galmazott Nagy György. 

A szakma szeretete nagyobb, 
mint a pénzé

A mesternek két lánya van, való-
színűleg nem viszik tovább a mes-

terséget. Ebbe a szakmába csak
olyannak érdemes belefogni, aki
megtanulja, végigcsinálja, s nem
vált egy idő után, jobb kereset re-

ményében. A mester elmondta,
hogy Lengyelországban, ahol ver-
senyen vett részt, tapasztalta, hogy
lányoknak éppúgy tanítják a dísz-
kovácsolást az egyetemen, mint a
szobrászatot vagy a kerámiát.
Ismer egy kovács hölgyet, akit
többször díjaztak, a férje fogorvos,
minden versenyre elkíséri. Mivel
a mester a szakmai testület veze-
tőjeként Sepsiszentgyörgyön két-
szer is megszervezte a nemzetközi
kovácstalálkozót, nagyon jó a kap-
csolata a kovácsokkal, többek kö-
zött egy bécsi egyetemi tanárral,
akinek a révén betekintést nyert az
osztrák viszonyokba. Kiderült,
hogy ott is vannak női kovácsok,
ott más hagyománya és értéke van
a kézművességnek. 

Ami a megrendeléseket illeti,
másfél-két évre előre mindig van
munka. Csak az olaszteleki kastély
kerítésének és kapujának az elkészí-
tése másfél évet vett igénybe. Min-
den négyzetmilliméter meg van
kovácsolva, egyetlen hegesztés
sincs sehol! A zárak is kovácsoltak,
nem holmi kínai zárakat tettek a ka-
pura. 

A mester kitért arra, hogy Romá-
niában egy kézen meg lehet szá-
molni a díszkovács mestereket. Ha
a hirdetéseket, reklámokat megnéz-
zük, rengeteget találunk, de ha
szakszerűséget kérnek, akkor szem-
besülnek a valósággal, hogy a ko-
vácsok összehegesztett elemekkel,
új technológiával előállított mun-
kákkal jelentkeznek, amivel jól ke-
resnek egyesek, de nem felel meg a
díszkovácsolás szakmai követelmé-
nyeinek. Ez az a jelenség, amikor a
pénz szeretete nagyobb, mint a
szakmáé.

S akkor térjünk vissza a címben
jelzett vendégmarasztaló szalonná-
hoz. 

Miközben a kovácsmester ma-
gyarázott, felesége házi kenyeret
vágott, hagymát aprított. A kovács
kézbe vett egy lapos fogóra emlé-
keztető vaseszközt, amiről rövide-
sen kiderült, hogy szalonnasütő
vas. Ilyent életünkben nem láttunk,
merthogy a szalonnát roston, nyár-
son szoktuk sütni. A kovácsmester
a vasat a tűzben felforrósította,
szétnyitotta, a szalonnát a forró
lapok közé helyezte, ami sistergés
közepette zsírját eresztette, pont a
hagymával megszórt kenyérre.
Végül a sült szalonna a hagymára
került. Ez a szalonnás kenyér volt
egykor a kovácsok reggelije. Szil-
vapálinkára jobbat el sem lehet kép-
zelni! 

Azóta is azon morfondírozom,
miért is nem rendeltem egy szalon-
nasütőt.
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A díszkovács ínyencsége

Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta
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A tömegesítés éve volt 2016 a
Marosvásárhelyi MSE történeté-
ben, 2017-ben már nagyobb hang-
súly kerül a minőségre, a játékosok
kiválasztására, bár az elmúlt esz-
tendő kétségtelenül eredményes
évként kerül be a klub történetébe.
Ekkor született meg a megállapo-
dás a Székelyföldi Labdarúgó-aka-
démiával, amelynek alapján a klub
immár a csíkszeredai székhelyű te-
hetségkutató intézmény alközpont-
jaként folytathatta működését,
megteremtve ezáltal a továbblépés
lehetőségét valamennyi olyan játé-
kosa számára, aki képességei alap-
ján teljesítménysportolói karrierre
pályázhat. Nem mellékesen pedig
a klub valamennyi csoportja az
első öt között végzett a saját baj-
nokságában, hangzott el többek kö-
zött azon a december végi
rendezvényen, amelyen a klub já-
tékosai, edzői és vezetői együtte-
sen búcsúztak az óévtől és
köszönték meg egymásnak az

előző év közösen elért eredmé-
nyeit.

A marosszentkirályi művelődési
házban rendezett ünnepségen jelen
volt a klub csaknem teljes játékos-
állománya – a különböző korosztá-
lyú verseny- és hobbicsoportok
(U7 – U17) mellett a marosszent-
györgyi, kerelőszentpáli, búzásbe-
senyői és mezőbándi csoportok
tagjai is. Az ünnepségen fellépett a
Cantuale énekegyüttes, a marosvá-
sárhelyi Református Kollégium di-
ákkara (Enyedi Csaba vezeté-
sével), valamint Vajda Boróka.
Szénégető István római katolikus
pap és Enyedi Csaba református
lelkész a közelgő karácsony jelen-
téséről és jelentőségéről beszélt a
gyerekeknek és fiataloknak, míg
Sófalvi Szabolcs marosszentgyör-
gyi és Simon István kerelőszentpáli
polgármester a sportolás fontossá-
gát hangsúlyozta. Az ünnepség
végén az MSE 4. ligás felnőttcsa-
patának tagjai valamennyi gyerek-

és ifjúsági csapat játékosát meg-
ajándékozták.

Az MSE-nél csak az ünnepi idő-
szakra állt le a tevékenység, a klub
több csoportja múlt héten már Szo-
vátán edzőtáborozott, a 2006-os,
2007-es, 2008-as, 2009-es és 2010-
es (és későbbi) születésű gyerekek
csoportjai pedig készülhetnek arra
a tornára, amelyet január végén
rendeznek Csíkszeredában, és
amelyen a Székelyföldi Labda-
rúgó-akadémia valamennyi alköz-
pontja részt vesz.

A klubnál folyamatosan fogad-
ják a gyerekek jelentkezését (te-
lefon: 0720.522.618), elsősorban
tízévesnél kisebb fiúkat 
(és lányokat!) várnak, de min-
den korosztályú fiatalnak meg-
találják a helyét a jelentkező
képességei alapján valamelyik
verseny- vagy hobbicsoportban.
Részleteket a klub honlapján
(www.focisuli.ro) találhatnak az
érdeklődők.

Fülöp István 
a Diósgyőrnél folytatja

A magyar bajnokságban szereplő
Diósgyőrnél folytatja Fülöp István:
a Monitorul című lap szerint a
román élvonalbeli Botoşani FC házi
gólkirálya olyan ajánlatot kapott,
amelyet nehéz visszautasítani. A
részleteket ezekben a napokban
véglegesítik.

„Ez egy jó szerződés. Nem nagy-
szerű, de jó. Három évre szól, az
első szezonban 8000, a másodikban
9000, a harmadikban 10.000 eurót
keresek majd havonta, ehhez jön-
nek a prémiumok” – mesélte Fülöp,
aki például 10.000
eurót kap, ha leg-
alább tíz gólt szerez a
DVTK-ban.

A miskolciak 80
ezer eurót fizetnek
érte a román klub-
nak, ahol jövő nyá-
ron lejárna a
szerződése, tehát már
csak most láthatnak belőle pénzt.

A csatár hozzátette, nagy kihívást
jelent neki a magyarországi szerep-
lés, ami egyben ugródeszka is lehet,
mivel a magyar csapatokat például
a lengyel élvonal klubjai is figyelik,
vagyis innen könnyebb továbbállni.
Fülöp azt is elárulta, hogy volt aján-
lata Dél-Koreából és Törökország-
ból is.

Bár a megállapodást akkor még
nem parafálták, a labdarúgó már a
diósgyőri játékosokkal tarthatott a

sportorvosi ellenőrzésre a Botoşani
FC engedélyével, írták a DVTK
honlapján.

A sáromberki Fülöp István Ma-
rosvásárhelyen kezdett focizni, ezt
követően 16 évesen Nyárádszeredá-
ban mutatkozott be a felnőttek kö-
zött a 4. osztályban. Pályafutását
Szászrégenben egy osztállyal fel-
jebb folytatta, majd karrierje során
először igazolt Maros megye, sőt
Erdély határain túlra. A moldvai
Botoşani FC színeiben meglódult a
karrierje, mert a csapattal az első

évben feljutott az élvonalba, majd
stabil első osztályú játékos vált be-
lőle. Az idei bajnokságot fantaszti-
kusan kezdte, 7 mérkőzésen 7 gólt
szerzett, két alkalommal duplázott.
Hét góljával a román első osztály
egyik legeredményesebb labdarú-
gója, emellett két gólpasszt jegyzett
eddig a bajnokságban.

Bal oldali középpályásként vagy
az ék mögött érzi magát a legjobban
a pályán, de játszott már a jobb ol-
dalon is.

A rendezvény végén csoportképen örökítették meg a 2016-os ünnepség résztvevőit.    Fotó: Vajda György

Névjegy
Név: Fülöp István Sándor
Születési idő: 1990. május 18.
Születési hely: Marosvásárhely (Románia)
Állampolgárság: magyar, román
Magassága: 182 cm
Poszt: középpályás

Pályafutása
2016/2017: Botoşani FC (1. osztály) 12/7
2015/2016: Botoşani FC (1. osztály) alapszakasz: 17/2, rájátszás: 11/3
2014/2015: Botoşani FC (1. osztály) 17/3
2013/2014: Botoşani FC (1. osztály) 31/7
2012/2013: Botoşani FC (2. osztály) 15/3
2011/2012: Szászrégeni Avântul (3. osztály)
2010/2011: Szászrégeni Avântul (3. osztály)
2009/2010: Szászrégeni Avântul (3. osztály)
2008/2009: Nyárádszeredai ACS (4. osztály)
2007/2008: Nyárádszeredai ACS (4. osztály)
2006/2007: Nyárádszeredai ACS (4. osztály)
Marosvásárhelyi Sportiskola

Évbúcsúztató az MSE-nél

Szerkeszti: Farczádi Attila

980.

Ha már napközben sem emelkedik mí-
nusz tíz Celsius-fok fölé a hőmérséklet,
a nagy hidegtől a marosvásárhelyi klu-
bok kommunikációja is elfagyott. Bár
lehet, hogy ezért inkább az üres kasszájú
csapatoknál uralkodó „fagyos” hangulat
a ludas, mint a levegő hőmérséklete.
Akárhogy is van, a folytatás előtt nem le-
hetünk nagyon optimisták.

A labdarúgó 1. liga február 4-én, azaz
négy hét múlva folytatódik, így a csapa-
toknak sokkal kevesebb idő maradt va-
kációzásra, téli alapozásra, mint
amennyit a romániai klubok általában
megszoktak. A Marosvásárhelyi ASA is
január 5-ére hívta össze a keretet, ám ez-
úttal egy szó sem jelent meg a honlapján
az eseményről, s erre minden bizonnyal
jó ok van.

Az év végén kinevezett vezetőedző, Ilie Stan mind-
össze 16 játékossal találkozott a csapatgyülekezőn, s
nagy valószínűséggel többen közülük nem maradnak
Marosvásárhelyen. Ianis Zicu és Gabriel Matei már
korábban jelezték, hogy távoznak, most győzködik
Gheorghe Mureşant és Marius Constantint, hogy vi-
gyék végig az idényt a csapatnál, hiszen a fizetések
elmaradása miatt szinte senki nem akarja Marosvá-
sárhelyen folytatni. 

Olyan körülmények között, hogy az ASA jelenleg
(ha figyelembe vesszük az év végén bejelentett 3 pon-
tos levonást, és azt, hogy a Pandurii elleni meccs sor-
sáról még nem döntött a szövetség fegyelmi
bizottsága) az utolsó helyen áll 6 ponttal, és igencsak
fel kell kötnie a felkötnivalót, ha a kiesést el szeretné
kerülni. Ehhez azonban csapatra és motivációra lenne
szükség, ám ha nem sikerül végre elfogadtatni az át-
szervezési tervet a csődvédelem alatt,
és kiadni a fizetéseket megfelelő
rendszerességgel, akkor a motiváci-
óra nem lehet számítani. Ami pedig
a csapatot illeti, azt ifik is alkothat-
ják, akik akár ingyen is vállalják a
szereplést az élvonalban, csak éppen
eredményt nem tudnak produkálni.

Nem hivatalos értesülések szerint
(erről sem közöl semmit a klub) ja-

nuár 14-28. között Antalyában edzőtáborozik a csa-
pat, edzőmérkőzésekről azonban még semmit sem
lehet tudni, ami nem is csoda, hisz még senki nem
tudja, miként fog a tavaszi keret kinézni. 

Azért néhány új játékos mégiscsak érkezik a távo-
zottak helyére, hiszen vannak olyan focisták, akiknek
fontosabb a pénznél, hogy szem elé kerüljenek az él-
vonalban. Szó esett Bâtfoiról, aki egykor a Steaua ke-
retében is megfordult, vagy a Craiován kegyvesztetté
vált Ferfeleáról, és talán lesznek mások is. Február
mindenképpen vízválasztó lesz a csapat történetében.
Öt forduló maradt hátra az alapszakaszból, és ha eze-
ken a mérkőzéseken sikerül elkapni a fonalat és
netán 9-10 pontot gyűjteni, akkor a rájátszásban még
marad esély a bennmaradás biztosítására. Persze
csak akkor, ha lesz még értelme: értsük úgy, hogy
pénzügyileg.

Fagyos csönd

Nemcsak a marosvásárhelyi klub anyagi helyzete, de pályájának állapota is aggodal-
makra adott okot az elmúlt év végén. Képünk a Botoşani FC elleni mérkőzésen készült.
Fotó: Nagy Tibor

Még nem írták alá a szerződést, román klubja engedélyével mégis új csapatával tarthatott a
Marosvásárhelyen nevelkedett futballista

Bálint Zsombor

Az ASA programja az alapszakasz végéig*
22. forduló (február 4.): Astra Giurgiu – ASA
23. forduló (február 11.): ASA – Temesvári Poli ACS
24. forduló (február 18.): Kolozsvári CFR – ASA
25. forduló (február 25.): ASA – Voluntari FC
26. forduló (március 4.): Bukaresti FCSB – ASA
* a megadott dátum a forduló hivatalos időpontja, a televíziós

közvetítés függvényében a tényleges időpont egy-két nappal ko-
rábban vagy később is lehet



A hetvenes és nyolcvanas évek kis-
pályás labdarúgásának a Racing volt
a legjelesebb képviselője Marosvásár-
helyen: ez volt a város minden idők
legeredményesebb csapata, amely tíz
év leforgása alatt nyolcszor volt baj-
nok, emellett sorozatban háromszor
lett a víkendtelepi bajnokság leg-
jobbja, ezzel párhuzamosan három-
szor volt Szuperkupa-győztes, de több
alkalommal a bajnokságok legjobbjai
alkotta válogatottak mezőnyében is di-
adalmaskodott.

Az együttes 35 éves fennállására
szervezett ünnepségen szólaltattuk
meg néhány tagját, akik felidézték az
alakulat eredményeit, és közös emlé-
kekről meséltek.

1971-től létezik kispályás bajnokság Marosvásárhelyen
Baróti Vilmos, a csapat egykori játékosa, majd edzője így

emlékezett a Racing megalakulására és az első bajnoksá-
gokra: 

– A Racing 1971-ben alakult meg Marosvásárhelyen, ami-
kor az egykori Tornakertben Paksi, Vaiciuc, László L., Hu-
nyadi L. és Magyari szervezésében megrendezték Románia,
s egyben a város legelső kispályás labdarúgó-bajnokságát,
négy csapat – a Tornakert, a Szovjet Hősök tere, az Iskola
utca és a Bălcescu – részvételével, és amelyet az utóbbi nyert
meg. A második bajnokságot 1972 márciusában a sportlíce-
umnál rendezték, a fent említett együttesek mellé csatlakozott
még a Kárpátok sétány és a November 7. negyedbeli Dózsa
csapat. Idővel a Kárpátok sétányon rendezték az összecsapá-
sokat. 

Az 1975–1976-os idénytől került ki a Víkendtelepre a baj-
nokság, ott az első elnök Magyari volt.

A Racing csapat ügyeit László Lajos intézte, ő az argentin
Racing Club drukkere volt, így ezt a nevet adta az együttes-
nek. Az első Racing tagjai László Lajos, Kovács Elek, Ko-
vács Sándor, Baróti Vilmos, Gergely Lajos, Császár Attila,
Héjas Albert, Nelu Hârşan, Magyari András, Moldovan Zol-
tán voltak, Lunka Sándor volt az edző.

Kedden és csütörtökön tartottuk az edzéseket a hajdani 2-
es számú általános iskolában. Nagy volt a konkurencia a csa-
paton belül, hiszen edzéseken akik több gólt szereztek,
jobban játszottak, a hétvégi bajnokin kezdőként léptek pá-
lyára. 

Amikor Lunka Zoli volt a mindenese az együttesnek, min-
dent lejegyzett az edzéseken, sőt a meccseken jegyeket adott
a játékosoknak – idézte fel Baróti Vilmos.
A Racing csapatában a legjobbak kispályáztak

A Racingről a következőket mondta  a Marosvásárhelyi
Viitorul, a Gyergyószentmiklósi Viitorul, az Elektromaros és

az Ilefor egykori kiváló játékosa, Márton Géza: – A Racing
minden idők legkiválóbb kispályás labdarúgói a következők
voltak: Székelyhidi Levente, Adrian Strete és Farkas István
kapusok; Ioan Nicolae Miculi, Márton Géza, Kovács Elek,
Márton Sándor, Petrică Negrea, Szabó József, Márton József,
Balogh Tibor, Csizmadia József, Fehér Attila, Ferenczi János,
Dán András, Leontin Moca, Petroleon Sándor, Baróti Vilmos,
Fehér András; míg az együttes edzői Baróti Vilmos és Benke
József voltak, de a Racingnél játszott többek közt Székes Ká-
roly, Sipos Árpád, Aszalos János és a néhai Dobes Attila, va-
lamint Olasz Lajos is.

Nálunk mindig csak az egyik bekk ment fel támadni, akkor
a half kihúzódott a helyére és a másik bekkel ketten voltak
hátul. Nagy figyelmet fektettünk a védekezésre és az ellen-
támadásokra, amelyeket Márton Sanyi és Ferenczi János
gyorsan, sikeresen oldottak meg. A legsikeresebb kezdőcsa-
patunkat Székelyhidi (Strete és Farkas) – Márton S., Szabó
J., Ferenczi János – Csizmadia J., Márton G. – Kovács E.

(Baróti V.) alkották. Márton Géza szívesen
emlékezett vissza arra is, amikor telt házas
mérkőzéseket játszottak a hetvenes, nyolc-
vanas években a Víkendtelepen: „Egy-egy
hétvégi forduló során több százan követték
a találkozókat, akkor ez volt a város sport-
szerető közönségének egyik kedvenc időtöl-
tése. Ma már hihetetlennek tűnik, de egy
helyi Racing – Bastia víkendtelepi rangadón
mintegy 2000-3000 néző vett részt. Minden
bajnokságnak megvoltak a jó csapatai, játé-
kosai – jó együttes volt akkor például a Mo-
naco, az AEK, a Flamengo, a Colo-Colo is
– , de a Racing legkeményebb ellenfele az
Aszalos János és a néhai Olasz Lajos nevé-
vel fémjelzett Bastia volt, amely a Racing
felbomlása után, 1992-től kezdődően több
alkalommal lett bajnok” – pontosított Már-
ton Géza.
A játékosok komolyak, tisztelettudóak 
és pontosak voltak

Petroleon Sándor szívesen emlékszik
vissza az akkori mostoha körülményekre: 

– A jelenlegi műfüves kispálya helyén volt két teniszpálya,
ott volt a futballpálya. A teniszpályák közötti részre földet,
apró kavicsot hordtunk, majd idővel pénzt gyűjtöttünk és le-
aszfaltoztattuk, akkor Bartha Ferenc rendezte a bajnokságot.
Úgy játszottunk, hogy legyen elég hosszában a pálya, mert
keresztben teniszpálya volt. Akkor a Víkendtelep területén
még nem voltak nyaralók, így nem volt lehetőség átöltözni a
mérkőzésekre, télen a -25, -30 fokos hidegekben is a pálya
szélén öltözködtünk, és zoknit húztunk a tornacipőnkre, hogy
ne csússzon – jegyezte meg Petroleon Sándor.

Kovács Elek, a csapat egykori gólvágója elmesélte, hogy
mindig tisztelet övezte az alakulat játéko-
sait, a siker titka a jó csapatszellem volt: 

– Jól összeszokott együttes volt a Ra-
cing, ez annak is köszönhető, hogy jó ba-
rátság volt köztünk, sokat jártunk
kirándulni, és ami a legfontosabb, hogy
komolyak, tisztelettudóak és pontosak
voltunk. Példa erre, hogy a hetvenes
években még nem jártak gyakran az autó-
buszok, nem volt okostelefon, de a sza-
vunk garancia volt. Aki elkésett, nem
játszott a bajnokin, sőt 50 lej büntetést fi-
zetett – említette Kovács Elek.

Márton Sándor, Márton Géza öccse
nosztalgiával emlékezik azokra az időkre,
amikor házilag készítették a felszerelést:  –
Annak idején nem lehetett sportszereket
kapni, így dukkóval fújtuk a számokat és
a neveket a trikókra. Abban az időben je-

lentek meg a kazettofonok, és a pálya széléről Moldován Zoli
élőben közvetített több mérkőzést, amit felvett kazettára,
majd a Hargita vendéglőben hallgattuk újra. Márton Sándor
többedmagával több alkalommal Gierling György autójával
sietett ki a Metalotehnica hazai meccsei után a Víkendtelepre
kispályázni.
Technikásabbak voltak a labdarúgók

Dudás József a bajnokság színvonaláról és a játékosok fel-
készüléséről ezt mondta: 

– Minden csapatban több, tartományi és megyei bajnoksá-
gokban szereplő labdarúgó futballozott. Például a Racing leg-
több játékosa a Metalotehnicánál, a Ferró együtteséből sokan
a Transportulnál rúgták a bőrt, a racinges Márton Sanyi az
AS Armata együttesénél is játszott az A osztályban, Szabó
József és Márton Géza a B, valamint a C osztályban is meg-
fordult, Kovács Elek és Csizmadia József is C osztályos lab-
darúgó volt hajdanán, míg a Bastia játékosai, Aszalos János
és Olasz Lajos is a Metalotehnica zsukásai voltak. A játéko-
sok technikásabbak voltak akkoriban, nem volt annyira erő-
futball, mint napjainkban, inkább a közönségnek játszottak.

Éppen ezért is több százan látogattak ki a víkendtelepi mini-
foci-mérkőzésekre – jegyezte meg Dudás.

Végezetül Márton Géza nem szívesen emlékezett vissza a
Racing megszűnésére és annak okaira: „1991 tavaszán szűnt
meg a Racing, amikor Csizmadia, Szabó és Ferenczi kitele-
pedett Magyarországra, jómagam az öcsémmel, Sanyival és
Miculival a Bastiához igazoltunk, Baróti Vilmos visszavo-
nult, helyettük pedig nem sikerült hasonló kaliberű játékoso-
kat hozni, így a maradék labdarúgók is távoztak a csapattól”.
Márton Sándor Marosvásárhely legrégebbi aktív 
kispályás labdarúgója 

A marosvásárhelyi 62 éves Márton Sándor a legrégebbi
kispályás labdarúgó a városban, aki 1972 óta a mai napig
megszakítás nélkül minden bajnokságban játszott. 

Márton egykoron a Dermagant csapatánál kezde a nagy-
pályás labdarúgást, az AS Armata A osztályos együttesében
is megfordult, később hosszú évekig az egykori C osztályos
és megyei bajnokságban szereplő Metalotehnicának volt a
meghatározó játékosa. Ezzel párhuzamosan kispályázott a
Víkendtelepen a Racing többszörös bajnok együttesénél,
majd minifocizott az évek során többek közt a Bastiánál, va-
lamint a Dublin Irish Pubnál is. 

Márton 1979 nyarán a helyi Metalotehnicától Sipos Árpád
cseréje fejében került az AS Armatához, ahonnan 1980 nya-
rán ment vissza. 

Az AS Armatánál csapattársa volt többek közt Varró, Bíró
II. L., Körtési, Ispir, Unchiaş, Bíró I. I., C. Onuţan, Gál D.,
Hajnal Gy., Muntyán L., Both II. Gy., Bölöni L., Szabó I.,
Ilie Costel, Fanici is, míg a Metalotehnicánál az évek során
olyan, helyi szinten ismert játékosokkal futballozott, mint
Ungvári I., Aszalos J., Szöllősi L., Dudás J., , Olasz L.,

Szánthó Cs. az 1981–1982-es évadban
(a csapat edzője Sikó Árpád volt),
vagy V. Bordas, Nagy Z., Szöllősi L.,
Sipos Á., Papp S., Koncz Gy., Gergely
Cs. az 1984-1985-ös idényben (Faze-
kas József és Nagy Miki edzte a csa-
patot). 

Pályafutása során játszott még a me-
gyei bajnokságban szereplő Ujecoop
(edző és játékos), Ilefor, Gloria és
Kend együtteseiben is.

Pályafutása befejeztével többek közt
bátyjával, Márton Gézával és Kanyaró
Györggyel az egyik alapító tagja volt
helyi játékosok alkotta Apollo Old
Boys kis- és nagypályás együttesnek. 

Márton Sándor jelenleg is rúgja a
bőrt: az 50 év felettiek bajnokságában
a Dublint, míg a +40-es bajnokságban
a Liverpoolt erősíti. Tegyük hozzá, si-
keresen… 
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Czimbalmos Ferenc Attila

A csapat egykoron...

Gólöröm Racing-módra

...és ma

Mindig nagy volt az érdeklődés a víkendtelepi bajnokság iránt

Volt egyszer egy Racing kispályás együttes



A várakozásoknak megfelelően
Hosszú Katinka és Szilágyi Áron is
bekerült a legjobb három közé a
Magyar Sportújságírók Szövetsé-
gének (MSÚSZ) szavazásán. A
győztest csütörtökön, a Nemzeti
Színházban sorra kerülő M4 Sport-
Év sportolója gálán hirdetik ki.

Szöllősi György, a szavazást 59.
alkalommal kiíró MSÚSZ elnöke a
csütörtöki sajtótájékoztatón jelen-
tette be az egyes kategóriák leg-
jobb három jelöltjét, s elmondta,
csúcsot jelentő 370 voks alapján
alakult ki a sorrend. A férfiaknál
Cseh László és Imre Géza, a nők-
nél Kozák Danuta és Szász Emese
került még a legjobb három közé.

Az év legjobb edzője Dárdai Pál,
Kulcsár Győző és Shane Tusup
közül kerül ki, míg az év csapata a
labdarúgó-válogatott, illetve a női
kajak kettes vagy kajak négyes
lehet. Az év labdarúgója címre
Gera Zoltán, Király Gábor és Nagy
Ádám pályázik.

„Mindenki összefogott, aki a
magyar sportban számít. Az idei
gála a 2024-es olimpiai pályázat
ügyének alárendelve zajlik, min-
denki kötelességének érzi a részvé-
telt, és ez nagyon jó érzés, hiszen
közös vágyunk az olimpia megren-
dezése” – fejtette ki Szöllősi
György. Elmondta, külföldről 
díjátadónak érkezik többek között
Novák Károly Eduárd csíkszeredai
paralimpiai bajnok, Claude Make-
lele világbajnoki ezüstérmes, Baj-
nokok Ligája-győztes labdarúgó,

valamint Gianni Merlo, a Nemzet-
közi Sportújságíró-szövetség
(AIPS) elnöke.

Vaszily Miklós, az MTVA vezér-
igazgatója hangsúlyozta, az M4
Sport másfél évvel ezelőtti elindí-
tásakor az volt a cél, hogy minden
magyar háztartásba eljuttassák a
dedikáltan a magyar sporttal és
sportolókkal foglalkozó csatornát.
„Ennek a gondolatmenetnek követ-
kezményeként evidens és egyér-
telmű volt, hogy a tavalyi gálához
névadó szponzorként csatlakoz-
tunk, és ebből hagyományt terem-
tünk. Így idén is örömmel
csatlakozunk a gálához, amelyet az
M4 Sport élőben fog közvetíteni”
– fejtette ki. Kitért rá, hogy az M4
Sport műsorvezetői, Berkesi Judit
és Kovács István lesznek az est
házigazdái. Vaszily Miklós el-
mondta, az esztendő legszebb ma-
gyar góljára ezúttal is az interneten,
az m4sport.hu oldalon voksolhat-
tak a szurkolók, akik Ádám Mar-
tin, Gera Zoltán és Szalai Ádám
találatát szavazták az első három
közé.

Mizsér Attila, a Budapest 2024
olimpiai pályázat sportigazgatója
szerint a csütörtöki gála különleges
lesz. „Egyrészt azért, mert amikor
a sportot a nagyközönség elé tár-
hatjuk, az mindig remek alkalom a
népszerűsítésére. Ez záloga annak,
hogy a magyar sport meg fogja
tudni tartani azt a szintet, amit
mostanáig felépített és elért. Más-
részt egyre több és hasznosabb in-
formációt kell átadnunk a
pályázatról, erre remek lehetőség
egy ilyen impozáns környezetben,
a kultúra és a sport összekapcsolá-
sát kifejező helyszínen tartott gála”

– mondta. Hozzátette, volt sporto-
lóként fontosnak érzi, hogy egyre
több kategóriában adnak át díjakat,
hogy ezáltal reflektorfénybe állít-
hassanak háttérben dolgozó szak-
vezetőket, vagy éppen a
paralimpiai sportolókat.

Kiss Gergely háromszoros olim-
piai bajnok vízilabdázó, a szervező
Duna Incentives, Training and
Events társtulajdonosa kiemelte, a
gála „olyan összefogás, amely pél-
dátlan Magyarországon, a legna-
gyobb hazai és nemzetközi cégek,
kiváló nevek állnak mellénk, segí-
tik a gála sikerét”.

Szabó László, a Magyar Para-
limpiai Bizottság elnöke, a gála
kreatív producere kiemelte, nagy-

szabású show-ra számíthat a 650
jelenlévő és az M4 Sportot néző
közönség. „Minden produkció,
amit a gálán fognak látni, élő és ki-
fejezetten erre a gálára készülő mű-
sorszám lesz. Speciális
összművészeti produkciók körítik,
színesítik Magyarország leglátvá-
nyosabb díjátadó show-ját – fej-
tette ki, jelezve, romániai idő
szerint 20.30-kor kezdődik a 90
perces gála. – Olyan előadókat kér-
tünk fel és vállalták örömmel a fel-
kérést, akik a maguk szakterületén
világszínvonalat képviselnek, a
világ bármelyik színpadán megáll-
nák a helyüket.”

Simon Attila, a díjakat készítő
Herendi Porcelánmanufaktúra ve-
zérigazgatója elmondta, két formát
és egy mintát választottak ki a 16
ezer forma és négyezer minta
közül, s több hónapos munkát vesz
igénybe a felbecsülhetetlen eszmei
értékű díjak elkészítése: „Zöld Ap-
ponyi-minta lesz a díjakon, ame-
lyek a nálunk dolgozó 800 ember
kézfogását közvetítik. Így nemcsak
a sport, hanem a hungarikumok is
randevút adnak egymásnak a
gálán”.

M4 Sport-Év sportolója gála
Hosszú Katinka és Szilágyi Áron is 

a legjobb három között Guzmics Richárd, a magyar lab-
darúgó-válogatott védője a lengyel
Wisla Kraków együttesétől a kínai
élvonalban szereplő Yanbian Funde
csapatához szerződött pénteken. A
játékost képviselő F-Group mened-
zseriroda pénteki tájékoztatása 
szerint a játékos új klubja spanyol-
országi edzőtáborában átesett a kö-
telező orvosi vizsgálaton, majd
aláírta szerződését, ami egy évre
szól. 

„Az elmúlt évek átigazolási idő-
szakaiban rendre felvetődött Guz-
mics Richárd klubváltása, olasz és
kínai ajánlat is érkezett érte, meg is
egyeztünk mindenben, de a Wisla
korábbi tulajdonosai miatt az üzlet
valamennyi alkalommal meghiú-
sult” – nyilatkozta Filipovics Vla-
dan, a védő menedzsere.
Hozzátette, a Yanbian FC kitartó
kérőnek bizonyult, a Wisla új vezér-
kara pedig korrekt és segítőkész
módon állt az ügyhöz.

„Tisztában voltak vele, Ricsi
mennyit tett a csapatért és belemen-
tek az üzletbe, holott szívesen hosz-
szabbítottak volna vele. Az elmúlt
hetek átigazolásai bizonyítják, hogy

immár hiba legyinteni a kínai ligára,
a hátvéd számára azért is lesz sport-
szakmai szempontból előrelépés az
új bajnokság, mert klasszis támadók
ellen futballozhat” – vélekedett.

A szombathelyi születésű Guz-
mics a Haladásban kezdett futbal-
lozni, és 2014-ig a nevelő-
egyesületét erősítette, akkor igazolt
Krakkóba, vagyis a Yanbian FC
még csak a harmadik klubja. A 29
éves játékos a magyar válogatottban
eddig 22 mérkőzésen lépett pályára
és egy gólt szerzett.

A Yanbian FC jogelődjét 1955-
ben alapították, a jelenlegi formájá-
ban, profi csapatként 1994 óta
működik. A kínai élvonal előző idé-
nyében a kilencedik helyen végzett.
Guzmics nem az első magyar játé-
kos az egyesület történetében:
2000-ben Telek András 26 mérkő-
zésen lépett pályára az akkor éppen
Jilin Aodong néven szereplő együt-
tesben.

A klub székhelye Kína egyik
legkeletibb részén, az észak-ko-
reai határtól mintegy negyven ki-
lométerre fekvő Jencsi városában
van.

A kínai élvonalba igazolt 
Guzmics Richárd

Bienerth Gusztávot
választották meg va-
sárnap a Magyar Úszó-
szövetség (MÚSZ)
elnökévé. A sportszer-
vezet rendkívüli köz-
gyűlésén egyedüli
jelölt volt a posztra,
ugyanis a másik két
induló, Hornyák Vik-
tor és Tóth István
nem kapta meg a
szükséges támogatást.
A 62 éves Bienerth –
aki a 24 év után lekö-
szönő Gyárfás Tamást
váltja a poszton – ko-
rábban a Magyar
Labdarúgó-szövet-
ségnél, illetve a Ma-
gyar Kézilabda-szövetségnél is
dolgozott, jelenleg a 2024-es buda-

pesti olimpiai pályázat alelnöke,
s turizmusért felelős kormánybiz-
tos.

Bienerth Gusztáv lett a Magyar
Úszószövetség elnöke
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Bidiga Tiberiu a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi

TVR idei első Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin
meghívottja Bidiga Tiberiu, a Maros Megyei Ifjúsági és Sportigaz-
gatóság szakfelügyelője. A beszélgetés témája a 2016-os év kiérté-
kelése.

Erdélyi magyar sportújságírók is utaznak a gálára
Az M4 Sport Év sportolója gálán erdélyi magyar sportújságírók

is részt vesznek, akik a Magyar Újságírók Romániai Egyesületével
kötött megállapodás alapján az elmúlt évben a Magyar Sportúj-
ságírók Szövetségének tagjaivá váltak. Bögözi Attila, Czimbalmos
Ferenc Attila, Farczádi Attila, Kádár Zoltán és Szucher Ervin a
részvétel feltételeként szavaztak is az általuk legjobbnak tekintett
magyar sportolókra.

A kategóriák szűkített listája (ábécésorrendben)
* az év férfi sportolója: Cseh László (úszó), Imre Géza (párbaj-

tőrvívó), Szilágyi Áron (kardvívó)
* az év női sportolója: Hosszú Katinka (úszó), Kozák Danuta

(kajakozó), Szász Emese (párbajtőrvívó)
* az év csapata: férfi labdarúgó-válogatott, női kajak kettes, női

kajak négyes
* az év edzője: Dárdai Pál (Hertha BSC, labdarúgás), Kulcsár

Győző (Szász Emese, vívás), Shane Tusup (Hosszú Katinka, úszás)
* az év labdarúgója: Gera Zoltán, Király Gábor, Nagy Ádám
* az év gólja: Ádám Martin (a Vasas – Újpest NB I-es bajnokin),

Gera Zoltán (a Magyarország – Portugália Eb-csoportmeccsen),
Szalai Ádám (a Magyarország – Ausztria Eb-csoportmeccsen)

* az év fogyatékos férfi sportolója: Osváth Richárd (kerekes szé-
kes vívó), Sors Tamás (úszó), Tóth Tamás (úszó)

* az év fogyatékos női sportolója: Biacsi Ilona (atléta), Krajnyák
Zsuzsanna (kerekes székes vívó), Pap Bianka (úszó)

* az év fogyatékos csapata: férfi asztalitenisz-válogatott, férfi
4x100-as atlétaváltó, női kerekes székes vívóválogatott

* az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője: Aranyosi
Péter (Csonka András, asztalitenisz), Beliczay Sándor (Osváth Ri-
chárd, Hajmási Éva, kerekes székes vívás), Horváth Péter (Tóth
Tamás, úszás)

Nagy Dominikot bemutatta a Legia Varsó
Bemutatta új játékosát, Nagy Dominikot szombaton a lengyel

Legia Varsó labdarúgóklub. A 21 éves középpályás már tavaly nyá-
ron elkötelezte magát a lengyel bajnokság címvédőjéhez, de az őszi
idényt még a Ferencvárosnál töltötte, így csak a téli szünetben csat-
lakozott új klubjához, amelynél szombaton átesett az orvosi vizsgá-
latokon is. Nagy Dominik – aki a 21-es számú mezt kapta Varsóban
– szerződése négy és fél évre szól, és ma edzhet először új csapattár-
saival. A Legia honlapja kiemelte, hogy az egyik legtehetségesebb
magyar labdarúgó. „A sokoldalú támadó középpályás rendszeresen
játszott a magyar utánpótlás-válogatottakban, a felnőttek között
pedig novemberben mutatkozott be” – olvasható a honlapon.

A képen a magyar labdarúgó-válogatott, amelyet tavaly az Eb-kijutásnak köszönhetően díjaztak

A gála logója

A magyar válogatott hátvéd számára azért is lesz sportszakmai szempontból előrelépés az új
bajnokság, mert klasszis támadók ellen futballozhat, véli a játékos menedzsere

Az új elnök megválasztása után a MÚSZ rendkívüli közgyűlé-
sén 2017. január 8-án. MTI Fotó: Bruzák Noémi



Theresa May szerint elfogad-
hatatlanok a következő ame-
rikai elnök, Donald Trump
korábbi megalázó kijelentései
a nőkről.

A brit miniszterelnököt a Sky
News hírtelevízió vasárnapi interjú-
műsorában arra kérték, hogy „mi-
niszterelnöki mivoltát egy pillanatra
elfelejtve, nőként” fejtse ki vélemé-
nyét Trump sokat bírált lealacso-
nyító kijelentéseiről, különös
tekintettel arra, hogy egyelőre meg
nem erősített hírek szerint hamaro-
san – állítólag már februárban – hi-
vatalos látogatáson keresi fel
Trumpot a Fehér Házban.

Theresa May kijelentette, hogy ő
is elfogadhatatlannak tartja a követ-
kező amerikai elnök e kijelentéseit.
Hozzátette ugyanakkor, hogy Do-
nald Trump már bocsánatot kért, és
maga is elfogadhatatlannak minősí-
tette saját korábbi szavait. A brit
kormányfő szerint a brit–amerikai
kapcsolatok messze túlmutatnak a
mindenkori amerikai elnök és a
mindenkori brit kormányfő szemé-
lyes viszonyán. A két ország külön-
leges kapcsolatrendszerének alapját
a közösen vallott értékek adják, és
éppen ez teszi lehetővé, hogy a brit
kormány tudassa az Egyesült Álla-
mokkal, ha nem ért egyet bármivel,
amit az amerikaiak tesznek – mondta
Theresa May. Hozzátette: már két
„nagyon jó, pozitív megbeszélést”
tartott Donald Trumppal.

Trump és London kapcsolatai

mindazonáltal nem indultak túl jól.
Egybehangzó londoni sajtóérte-

sülések szerint a brit kormányon
belül például jelentős visszatetszés-
sel fogadták, hogy tavaly novem-
beri választási győzelme után
Trump kilenc más külföldi vezetőt
hívott fel telefonon, mielőtt Theresa
May brit miniszterelnököt kereste
volna, azt pedig különösen nehez-
ményezték Londonban, hogy
Trump a brit politikusok közül első-
ként Nigel Farage-t, az Egyesült Ki-
rályság Függetlenségi Pártjának
(UKIP) volt vezetőjét fogadta.

Trump komoly diplomáciai bot-
rányt is keltett azzal a nyilvános fel-
vetésével, hogy Nigel Farage
lehetne Nagy-Britannia washing-
toni nagykövete.

Ezt a felvetést, amelyet Trump a
Twitter üzenőportálon tett közzé
novemberben, a Downing Street
annak idején feltűnően indulatos
közleményben utasította vissza,
hangsúlyozva, hogy a washingtoni
nagyköveti poszton „nincs üresedés”,
Nagy-Britanniának „kiváló nagykö-
vete van” az amerikai fővárosban, és
a brit nagyköveteket „alapelvsze-
rűen” Nagy-Britannia nevezi ki.

A UKIP – amelynek éléről Fa-
rage november végén távozott nem
először, de akkori nyilatkozatai sze-
rint immár véglegesen – a legna-
gyobb EU-ellenes brit politikai erő,
és számos kérdésben éles vitában
áll a kormányzó brit Konzervatív
Párttal. (MTI)
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Helyesbítés
Január 6-i, pénteki lapszámunk 16. oldalán a Shakespeare-idézet című pályá-

zati rejtvény rácsa hibásan jelent meg. Rejtvényfejtő olvasóink elnézését kéri a
szerkesztő. Íme a rács helyesen:
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A skót miniszterelnök szerint a brit kormány
„súlyos hibát” követne el, ha blöffnek tekin-
tené a skót függetlenségről szóló újabb nép-
szavazás tervét.

Nicola Sturgeon a BBC televízió vasárnapi politikai
magazinműsorában kijelentette: a skót függetlenségi
referendum akkor kerülhet ismét napirendre, ha az
Egyesült Királyság nemcsak az Európai Unióból,
hanem az EU egységes belső piacáról is kivonul.

Theresa May brit miniszterelnök ugyancsak vasár-
nap a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva vi-
szont azt mondta: nem lehet olyan módon elképzelni a
kilépést az EU-ból, hogy közben az Egyesült Királyság
megtartja az EU-tagság egyes elemeit.

Nicola Sturgeon a BBC-interjúban felidézte: a skót
függetlenségről tartott népszavazás kampányában az
elszakadást ellenzők érve az volt, hogy Skócia csak
akkor őrizheti meg EU-tagságát, ha elutasítja a függet-
lenné válást. Ez megtörtént, most viszont az Egyesült
Királyság tagjaként kényszerítik kilépésre az EU-ból
– tette hozzá.

Skóciában 2014 szeptemberében tartottak népsza-
vazást a függetlenségről, akkor a választók 55 száza-
léka az elszakadás ellen voksolt. A brit EU-tagságról
rendezett tavalyi referendumon országos átlagban a
résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre
voksolt, azonban a skótok 62 százaléka a bennmara-
dásra szavazott, és Nicola Sturgeon azóta több nyilat-
kozatában is leszögezte: Skócia nem fogadja el, hogy
akarata ellenére „kirángassák” az Európai Unióból. A
vasárnapi BBC-műsorban a skót miniszterelnök kije-

lentette: ha az Egyesült Királyság otthagyja az Európai
Unió egységes belső piacát is, akkor Skóciának meg
kell adni a lehetőséget annak eldöntésére, hogy hagyja-
e magát belesodorni „a hard Brexit szakadékába”, vagy
saját kezébe veszi jövőjének alakítását.

A brit politikai szótárban meghonosodott „hard (ke-
mény) Brexit” kifejezés azt a forgatókönyv-változatot
jelenti, amelynek alapján az Egyesült Királyság az EU-
tagság megszűnésével együtt kivonulna az Európai
Unió egységes belső piacáról is. Az Európai Bizottság
jelenlegi álláspontja szerint a brit gazdaság akkor fér-
het hozzá az unió vámmentes belső piacához, ha Lon-
don a brit EU-tagság megszűnése után is elfogadja az
akadálytalan munkaerőmozgás elvét.

Theresa May brit miniszterelnök többször hangoz-
tatott véleménye szerint azonban a brit EU-tagságról
tartott tavaly júniusi népszavazás megmutatta, hogy a
britek nem akarják az EU-n belüli szabad mozgás alap-
elvének érvényesítését úgy, ahogy az eddig történt.

Theresa May a Sky News vasárnapi politikai inter-
júműsorában mindazonáltal kijelentette, hogy az EU-
val folytatott kereskedelem és a bevándorlás
szabályozása „nem vagy-vagy jellegű bináris kérdés”.
„Hibás megközelítés, ha valaki a szabadkereskedelem
és a szabad munkaerőmozgás ügyét zéró összegű játsz-
maként fogja fel” – fogalmazott a brit kormányfő. Hoz-
zátette: bízik abban, hogy a Brexit-tárgyalásokon
mindkét kérdésben jó megállapodást sikerül majd el-
érni az EU-val, a brit kormány várható tárgyalási stra-
tégiájáról azonban továbbra sem árult el érdemi
részleteket. (MTI)

Újabb skót népszavazás lehet

Az európai elitek politikája, és nem a közel-keleti
konfliktusok, vagy az Iszlám Állam terrorista szerve-
zet váltotta ki az Európába irányuló tömeges beván-
dorlást – véli Václav Klaus volt cseh államfő.

„Be kell ismernünk, bár a mi kormányunk (cseh)
ezt sajnos továbbra sem teszi, hogy az Európába irá-
nyuló tömeges bevándorlás nem az Iszlám Állam,
nem a közel-keleti vagy észak-afrikai káosz, hanem
az európai elitek és pszeudoelitek politikájának a kö-
vetkezménye” – jelentette ki Klaus a Prima cseh ke-
reskedelmi televízióban vasárnap sugárzott
interjújában. A volt cseh elnök leszögezte, hogy a

közel-keleti és az észak-afrikai régiók rendjének fel-
bomlásához az Egyesült Államok és az Európai Unió
több államának a politikája is „nagymértékben hozzá-
járult”.

Václav Klaus szerint érthető, hogy a migránsok kö-
zött olyan emberek is akadnak, akik terrorista akciókat
akarnak elkövetni Európában. „A migráció Európában
a terrorista támadások forrása, ez számomra nyilván-
való. Amennyiben Európa nem tér észhez és nem vál-
toztat politikáján, rosszul fogjuk végezni” – fejtette
ki véleményét az euroszkepticizmusáról ismert
Klaus.

Illegális bevándorlás 
Václav Klaus szerint Európa a felelős a bevándorlásért

Elfogadhatatlanok Trump 
korábbi kijelentései a nőkről

A török rendőrség azonosította a szilveszter éjszaka
Isztambulban végrehajtott terrorista merénylet elköve-
tőjének nevét és származását, ezek szerint egy üzbég
férfiról van szó – írta a Hürriyet Daily News angol
nyelvű török napilap vasárnap.

Az újság úgy tudja, hogy a támadót Abdulkadir Mas-
haripovnak hívják, üzbég nemzetiségű és állítólag az
Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet tagja. Az értesülést
eddig nem erősítették meg hivatalosan.

A Horasani fedőnevű Masharipov a merényletet
megelőzően a közép-törökországi Konyából érkezett
Isztambulba december 15-én. A férfinak Konyában egy
szintén üzbégekből álló IÁ-sejt nyújtott logisztikai tá-
mogatást.

Masharipovot azzal vádolják, hogy január 1-én éjjel
lelőtt 39 embert a Boszporusz-parti Reina klubban,
69-et pedig megsebesített. Számos szemtanú beszá-
molója alapján a merényletnek egynél több elkövetője
volt.

Az egyik térfigyelő kamera vasárnap nyilvános-
ságra került felvételén az látszik, hogy Masharipovot
valaki megrúgja, amikor a vérengzést követően a se-
besültek közé igyekszik vegyülni. A rúgás hatására fel-
robban egy villanógránát a támadó kezében. A
detonáció következtében Masharipov 10-15 másodper-
cig mozdulatlanul fekszik a földön, majd magához tér
és kimenekül a szórakozóhelyről.

A terrorista továbbra is szökésben van. (MTI)

Isztambuli merénylet 
Lapértesülés szerint üzbég az elkövető

A Maros megyei Horea Vész-
helyzeti Felügyelőség szóvivőjének
tájékoztatása szerint a hétvégén
megyénkben az időjárási viszon-
tagságok miatt nem volt súlyosabb
közúti baleset. A megyei vészhely-
zetisek egy csoportja Buzău megyé-
ben segédkezik a hóvihar miatt
szükségessé vált mentési akcióknál.

A szombatról vasárnapra virradó
éjjel 2.30 órakor a szentpáli vasúti
átjárón tehervonat sodort el egy
személygépkocsit. A helyszínre ér-
kező vészhelyzetisek kiemelték a
roncsok közül a gépkocsivezetőt,
aki egyedül volt a járműben, a ro-
hammentősök pedig a sürgősségire
szállították. 

Szombaton este fél nyolc körül
Segesváron egy fáskazán gyulladt

ki, amihez riasztották a tűzoltókat,
fél tíz körül pedig Pókakeresztúron,
a főúton lévő családi ház kigyulladt
tetőzetének oltásánál segédkeztek.
Személyi sérülés nem történt, a ké-
ményből kicsapó szikra miatt kelet-
kezett tűz következtében negyven
négyzetméternyi tetőzet vált a lán-
gok martalékává.

Vasárnap a délelőtti órákban egy
szásznádasi balesethez riasztották a
katasztrófa-elhárítókat, amint a
szóvivő elmondta, személyi sérü-
lésről nem érkezett jelentés.

Pénteken a reggeli órákban
Náznánfalvára is riasztották az
ügyeletet, ahol egy baleset sérült-
jeit feszítővágóval kellett kiszaba-
dítani a személygépkocsiból.
(pálosy)

Személygépkocsit sodort el
Szentpálon a vonat
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0757-883-361. (1369-I)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58233)

MEGEMLÉKEZÉS

Már hat éve, hogy  január 9-én  itt
hagytál bennünket, de szívünk-
ben őrzünk, mint egy drága kin-
cset. A múltba visszanézve
valami fáj, valakit keresünk, aki
nincs már. Könnyes szemmel
megállunk sírodnál, te nem
szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.
Mi szólítunk, a sír nem felel, de te
a szívünkben örökké létezel.
Múlik az idő, de a fájdalom
marad, betölthetetlen az űr, mely
szívünkben maradt. Csillaggá
változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk is, úgy, mint
réges-régen. Tudjuk, hogy nem
jössz, de olyan jó várni, hazudni
a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Szívünkben a helyedet nem pó-
tolja semmi, míg e földön élünk,
nem fogunk feledni. 
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre,  a lőrincfalvi születésű
FÁBIÁN SÁNDORRA. Bánatos
felesége, két gyermeke és három
unokája. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1363)

Már egy éve, hogy itt hagytál
bennünket, de szívünkben őr-
zünk, mint egy drága kincset.
Könnyes szemmel megállunk sí-
rodnál, kérjük a Jóistent, minden
könnycsepp nyugtassa álmodat.
Érted hulló könnyeink soha el
nem fogynak, adjon a Jóisten
csendes nyugalmat. Akik ismer-
ték, tisztelték, gondoljanak rá ke-
gyelettel. 
Fájó szívvel emlékezünk január
8-án KULCSÁR ERNŐRE halálá-
nak első évfordulóján. Felesége,
Edit, fia, lánya, veje, valamint kis-
unokái: Zente és Harmatka.
(1362-I)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet. Isten őrködjön pihenésed
felett. Fájó szívvel emlékezünk
január 9-én a marosvásárhelyi
BÁLINT ALBERTRE halálának
első évfordulóján. Szeretteid.
(sz-I)

Esőcsepp pereg az ablakon,
könnycsepp csordul le az arco-
mon. Gondolatom messze száll,
édesanyám oly távol már. Kalan-
dozom a múltban, drága gyer-
mekkoromban. Gyerekként
védett, mindig megértett. Jobban
ismert mindenkinél, mindig érez-
tem a szeretetét, jó szíve vezette,
mi voltunk az élete értelme. Soha
el nem múló szeretettel emléke-
zünk a drága jó édesanyára,
nagymamára, anyósra, LÁSZLÓ
ILONÁRA szül. Kántor halálának
első évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
(1386-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, apa, 
nagyapa, testvér, élettárs és jó
barát, 

BIDIGA MIKLÓS  
(Csocsó)  

életének 61. évében elhunyt. Te-
metése január 10-én, kedden 15
órakor lesz a kőtemplomi teme-
tőben. 

A gyászoló család. (1361-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, nagynéni,
rokon, nagyrabecsült óvónő és a
Stefánia óvoda egykori igazgató-
nője, 

NAGY ZITA 
január 6-án, életének 59. évében,
hosszú betegség és küzdelem
után megpihent. Temetése január
9-én 15 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben. Nyugalma legyen
csendes! 

A gyászoló család. (1383-I)

Szomorú és fájó szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
apa, nagyapa, rokon és
szomszéd, 

GILYÉN MÁRTON 
folyó hó 7-én 89 éves korában
megpihent. Temetése 2017. ja-
nuár 9-én 14 órakor lesz a maros-
szentannai református teme-
tőben.  Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1384-I)
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A Népújság   hirdetési irodájában 
felveszünk  APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent közlemények, 
reklámok tartalmáért  a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

„A szeretet soha meg nem szűnik.”
(Szent Pál, Kor. I. 13.)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, sze-
rették és tisztelték, hogy a drága jó fiú, szerető férj, édesapa,
nagyapa, testvér, apatárs, sógor, barát és jó szomszéd,

KACSÓ ANDRÁS  
életének 67., boldog házasságának 38. évében 2017. január
5-én csendesen elhunyt. Temetése január 12-én 13 órától lesz
a nyárádmagyarósi gyászháztól. Részvétnyilvánítást ugyan-
ott 11.30 órától fogadunk. Emléke legye áldott, pihenése
csendes! 

A gyászoló család. (1385-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező! Ér-
deklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszá-
mon.(sz-I)
KEZDJE JÓL az új évet! Pótszilveszterezzen a GEMINI vendég-
lőben január 21-én 21 órai kezdettel! A legjobb élőzene, menü, ki-
fogástalan áron! Iratkozni a helyszínen. Érdeklődni a
0265/319-306-os telefonszámon. (sz-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI CONIMUR KFT. – Raktár utca 47–
49. szám – alkalmaz ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, KŐ-
MŰVESEKET, HEGESZTŐKET, LAKATOSOKAT.
Követelmények: szakvégzettséget igazoló diploma, tapasztalat és a
szakterület alapos ismerete, csapatszellem, megbízhatóság, felelős-
ségtudat, jó egészségi állapot. Érdeklődni a 0752-195-596-os tele-
fonszámon, 9–15 óra között.  (18411)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
közleménye

Felhívjuk az 55 év fölötti marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmét, hogy 
• a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. által 2016-ban kibocsátott ingyenes

közszállítási bérletek 2017. január 31-ig érvényesek. 
• Az új ingyenes bérleteket 2017. január 16-ától lehet kiváltani. 
• Azon 55 év fölötti nyugdíjasok, akik ingyenes bérletet szeretnének kiváltani, sze-

mélyesen tehetik meg, az alábbi okiratok felmutatásával:
Ø 2016. decemberi nyugdíjszelvíény – 
eredeti és másolat 
Ø személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat 
Ø egy nemrég készült személyazonossági típusú 
(3/4 cm-es) fénykép – csak azoknak, akik először
váltják ki bérletüket
Ø 5 lej (a bérlet nyomtatványának díja) befizetésével

Fontos, hogy a tulajdonos személyesen írja alá  a bérlet átvételét, és adja meg a tele-
fonszámát is, ami hasznos lehet bizonyos esetekben. 

• A bérleteket a következő helyszíneken lehet átvenni: 
1. A társulás Béga utca 2. szám alatti székhelyén
2. A főtéren (a régi jegypénztárban)
3. A Tudor Vladimirescu negyedben 
4. Az 1848-as úton (Kövesdomb)
5. A megyei kórháznál levő jegyárudában 
6. A Panovban (Bolgárok tere) 
7. Az Auchan nagyáruháznál levő jegyárudában 
A zsúfoltság elkerüléséért kérjük az érdekelteket, hogy idejében jelentkezzenek az ott-

honukhoz legközelebbi helyszíneken. 
Az igazgatótanács 

A Siletina Impex Kft. 
és Helyi Közszállítási Rt. Társulás közleménye 

A Siletina Impex Kft. és Helyi Közszállítási Rt. Társulás tájékoztatja az 55 év alatti
marosvásárhelyi nyugdíjasokat, hogy a 2007. december 18-án elfogadott 425-ös helyi
tanácsi határozat értelmében havonta 20 darab helyi költségvetésből támogatott félárú
jegyre jogosultak, amelyekkel a városi közszállítás járművein utazhatnak. 
Ø Az ártámogatott jegyeket két részletben lehet beszerezni, az első félévi jegyek ja-
nuártól júliusig érvényesek. A tavalyi év második felében beszerzett ártámogatott
jegyek január 10-ig érvényesek. 
Ø Január 4-étől 2017 első félévére az ártámogatott autóbuszjegyeket a marosvásár-
helyi közszállítási társulás jegypénztárainál (Rózsák tere, Kövesdomb, Tudor negyed
és az Auchan üzletkomplexum előtt) vásárolhatják meg.
Ø Az ártámogatott jegyeket a jogosultak csak személyesen vásárolhatják meg a
2016. decemberi nyugdíjszelvény, illetve a személyazonossági igazolvány (eredeti és
másolat) birtokában. Kötelező jellegű az átvételt bizonyító aláírás és a személyes tele-
fonszám megadása annak érdekében, hogy az elérhetőség szükség esetén biztosított
legyen. 

Az igazgatótanács 
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A FAER IFN RT. Vidékfejlesztési
Beruházási Társaság 

– Szászrégen, Víz (Apelor) utca 5. szám –

versenyvizsgát hirdet egy kockázatkezelői
(manager risc) állás betöltésére

Követelmények: 
– felsőfokú végzettség
– legalább három év tapasztalat bank vagy más pénzügyi intéz-

mények menedzsereként 
– számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel, Power Point stb.

programok) 
– kommunikációs készség
– angol nyelv ismerete 
– B kategóriájú hajtási jogosítvány 
Ajánlatunk: 
– szakemberekből álló közösségben való munka
– vonzó javadalmazási csomag
Az érdekeltek 2017. január 20-án 16 óráig küldjék el szándékle-
velüket és önéletrajzukat a FAER IFN RT. Szászrégen, Víz (Ape-
lor) utca 5. szám (Maros megye) alatti székhelyére, vagy a
0265/511-393-as és a 0265/513-728-as telefon/faxszámokra, illetve
a reghin@faer.ro e-mail-címre. 

Az önéletrajz alapján kiválasztott személyeket 
hívják állásinterjúra. 

3.

Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel 
• 429 euró/2 fő/7 éj, 
egyszobás apartmanban

• 615 euró/5 fő/7 éj, 
kétszobás apartmanban

• 704 euró/7 fő/7 éj, 
háromszobás 
apartmanban


