
Három jármű 
ütközött, kilencen
sérültek a községi
úton
Kilencen sérültek meg abban a bal-
esetben, amely a Hagymásbodon és
Nyárádkarácson közötti községi úton
történt szombaton a délelőtti órákban.

____________2.
A székelység titka 
a szabadság iránti
olthatatlan vágy
A székelység titka a szabadság és az
önrendelkezés iránti olthatatlan vágy –
mondta a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtitkára vasár-
nap, a madéfalvi vérengzés 254.
évfordulója alkalmából Bonyhádon.

____________3.
Elkezdődtek 
az állagmegőrzési
munkálatok
Miután a Gyermekjogvédelmi Igazga-
tóság felszámolta, és kiköltöztette a
gyermekotthont belőle, évekig üresen
állt és rohamos pusztulásnak indult a
mezőzáhi Ugron-kastély. Mivel nem
szolgáltatták vissza az örökösöknek, a
kastély 2017 novemberében a Maros
Megyei Tanács tulajdonába került,
amikor a Maros Megyei Múzeum át-
vette a kezelési jogát.

____________4.
2017: az arany 
vagy semmi éve
Remek évet zárt a román asztalite-
niszsport, miután női válogatottja meg-
nyerte az Európa-bajnokságot. 

____________7.

December végén összegezték a 2017-es mezőgazdasági év
eredményeit, amit sajtótájékoztatón Ioan Rus közgazdász, a
Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgató-
ság vezetője hozott nyilvánosságra. A kimutatásból kiderült,
hogy több növényből rekordtermés lett, a szarvasmarha-ál-
lományt illetően a második helyen állunk az országban.
Csökkent viszont a méhcsaládok száma és a gyümölcster-
mesztés – mindkettő a tavaszi késői fagy miatt. Maros me-
gyében is beindultak a szaktárca által kezdeményezett
programok, igaz, kevesebb sikerrel, mint az ország más ré-
szein – hallhattuk többek között az év végi összegzésen. 

Növénytermesztési helyzetkép 
A mezőgazdasági igazgatóság 2017-ben 35 alkalmazottal végezte a

törvény által megszabott munkát, felügyelte a kormány mezőgazdasági
stratégiájának megvalósítását, követte és ellenőrizte a jogszabályok be-
tartását, illetve a termelést, ugyanakkor a mezőgazdasági szaktanácsadó
hivatal hatáskörébe került szaktanfolyamokat szervezett, és arra ösztö-
nözte a gazdákat, hogy pályázzanak a mezőgazdaság fejlesztésére szánt
összegek lehívására. Ide tartozik a talajtani kutatóintézet is. A 2017-es
adatok szerint megyénkben 570.545 hektár mezőgazdasági terület van,
amiből 222.103 hektár szántóföld, 106,255 hektár legelő, 2.711 hektár
tisztás (erdőben levő legelőterület), 73.409 ha kaszáló, 4.964 ha gyümöl-
csös, 213.618 ha erdő, illetve 5.957 ha vízfelület (többek között halastavak).

Nyertesek és vesztesek?
A családorvosok november óta húzódó felháborodása és az új év

kezdetétől ígért drasztikus lépések, miszerint visszautasítják a múlt évi
keretszerződés meghosszabbításának az aláírását és nem nyújtanak
olyan szolgáltatásokat, amelyeket az egészségbiztosítás elszámol, or-
szágos kudarccal járt. Egyrészt a betegek iránt érzett felelősség, más-
részt a fenyegetések és megfélemlítési praktikák arra késztették a
háziorvosok többségét, hogy lemondjanak a tiltakozásnak erről a for-
májáról, és a megyék zömében aláírták a kiegészítő szerződést, ennek
megtagadása esetén pedig a felajánlott pótszerződést. 

Nehéz szívvel tették, és nagy bennük a tehetetlenségből fakadó el-
keseredés – nyilatkozta megyénkbeli képviselőjük. A tiltakozó akciót
ugyanis nem véletlenül indították, hiszen előre látták, hogy abban az
esetben, ha nem teljesítik kéréseiket, a romániai háziorvosi rendszer
napjai meg vannak számlálva. Először a középkáderek, az egészség-
ügyi asszisztensek fognak távozni, ha a megszabott minimális költség-
vetésből a háziorvosok képtelenek lesznek a megélhetésükhöz
szükséges bért biztosítani az új pénzügyi követelmények szerint. Az or-
vosoknak le kell mondaniuk a szakmai fejlődésről, mert nem lesz rá
anyagi fedezetük, és a helyettesítésük is egyre nehezebbé, egyeseknek
lehetetlenné válik. Ezenkívül vállalniuk kell továbbra is, hogy nem gyó-
gyítók, hanem az egészségbiztosítást kiszolgáló tisztviselők maradnak.
A kezelési előírások és csillagocskák béklyója ugyanis megfosztja őket
attól, hogy a biztos diagnózis ismeretében megállapítsák a szükséges
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A Maros megyei törvényszék jogerősen meg-
semmisítette a vádemelés bizonyos iratait
abban a büntetőperben, melyet a korrupció-
ellenes ügyészség (DNA) indított a marosvá-
sárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum
törvénytelennek vélt létrehozása és működ-
tetése miatt Tamási Zsolt volt iskolaigazgató
és Ştefan Someşan Maros megyei volt főtan-
felügyelő ellen.

A 2017. december 28-án hozott végzés kivonatát a
romániai bíróságok portálján tették közzé. A kivonat
szerint a törvényszék felszólította az ügyészséget, hogy
a végzés kézbesítésétől számított öt napon belül kö-
zölje: ezek után fenntartja-e még a vádiratot, vagy visz-
szakéri kiegészítés végett.

A törvényszék mind Tamási Zsolt, mind pedig Şte-
fan Someşan esetében a nyomozást elrendelő 2016. no-
vember 3-án keltezett ügyészségi rendeletet találta
törvénytelennek, és zárta ki a vádiratból.

Gogolák H. Csongor, Tamási Zsolt ügyvédje az
egyik közösségi portálon tett pénteki bejegyzésében
azt közölte: a döntéssel a törvényszék jogerősen tör-
vénytelennek minősítette a DNA vádiratát. Az ügyvéd
az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a megindokolt vég-
zést védence számára még nem kézbesítették, így nem
tudja, hogy a bírák pontosan mely kifogásaikat fogad-
ták el. Hozzátette: csak az indoklás és az ügyészség vá-

lasza alapján válik majd egyértelművé, hogy a vádeme-
lés bizonyos iratainak a kizárása milyen mértékben be-
folyásolja az ügyet. A múlt év végi tárgyaláson a
törvényszék Ştefan Someşan ügyvédje kérésére alkot-
mányossági vizsgálatot is kért az alkotmánybíróságtól
az ügy bizonyos vonatkozásaival kapcsolatban.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) 2016 októbe-
rében kezdte vizsgálni a Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum 2014-es létrehozásának körülményeit, és 2017
szeptemberében emelt vádat ez ügyben Ştefan Some-
şan volt főtanfelügyelő és Tamási Zsolt volt iskolaigaz-
gató ellen. Az ügyészségi vizsgálat és az iskola
létrehozásának a részleteit rögzítő tanfelügyelőségi ha-
tározat bírósági felfüggesztése vezetett oda, hogy a tan-
évkezdéstől megszűnt önálló intézményként működni a
katolikus líceum. Diákjai továbbra is ugyanabban az –
római katolikus egyház tulajdonában levő – épületben
kezdhették meg a tanévet, ahol korábban is tanultak, de
ehhez már a magyar tannyelvű Bolyai Farkas líceum biz-
tosította a szervezeti keretet. A magyar kormány 2017
szeptemberében bejelentette: a tanintézet jogi státusának
megszűnte miatt vétót emel Románia OECD-csatlakozása
ellen, majd később, amikor Liviu Dragnea, a kormányzó
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke biztosította Orbán
Viktor miniszterelnököt az iskola újraalapításáról, Ma-
gyarország visszavonta kilátásba helyezett vétóját.
(MTI)

Katolikusiskola-ügy
A törvényszék semmisnek nyilvánította 

az iskolaigazgató elleni vádemelést
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A doni áldozatokra emlékeznek
Január 13-án, szombaton 17 órakor a marosvásárhelyi
várban, a Régészeti Múzeum konferenciatermében a
Don-kanyari offenzíva 75. évfordulójára emlékeznek. A
Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Cso-
port és az EMKE Maros megyei szervezetének rendez-
vényén Berekméri Róbert történész, levéltáros korabeli
dokumentumokat vetít, majd Élet a Don-kanyarnál cím-
mel II. világháborús hadtörténeti kiállítás nyílik, amely-
nek anyagát Benkő József történész, doktorandusz

ismerteti. A Slam poetry Marosvásárhely csoport ifjai
verses összeállítást mutatnak be. A műsor után a római
katolikus temetőben, a Don-kanyari áldozatok emlékmű-
vénél koszorúzás és gyertyagyújtás lesz. 

Rendkívüli újévi hangverseny
Január 11-én, csütörtökön este 7 órakor rendkívüli újévi
hangversennyel indul a Szórakoztató zenei fesztivál
című, második alkalommal megszervezett rendezvény-
sorozat a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Jin
Wang kínai karmester, műsoron Strauss-művek. A hang-
versenyre a 11-es számú bérletek érvényesek. A hang-
versenyt pénteken este 7 órakor megismétlik. 

Jogi
tanácsadás

Január 10-én, szerdán 16 órakor szerkesztőségünk Ma-
rosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti székhe-
lyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Újra Marosvásárhelyen 
a Vadárvácska

Január 11-én, csütörtökön 17 órakor a marosvásárhelyi
Bernády Házban könyvbemutatóval egybekötött kiállításra
kerül sor. Az idénynyitó kiállításon ezúttal is a bucsini al-
kotótábor előző évi anyagát mutatják be. Tavaly nyáron a
Vadárvácska művésztelepen alkotó festők, szobrászok
Gyergyóalfalu fiatalon elhunyt jeles művésze, Sövér Elek
emlékét idézve gazdagították a tábor műgyűjteményét. A
rendezvényen a könyvbarátok megismerhetik azt az albu-
mot is, amelynek anyaga a csíksomlyói zarándoklat ihle-
tésére a korábbi táborozáson, a bükkfői erdei szálláson
született. 

Csütörtöktől fizethetők az adók 
és illetékek 

Január 11-től, csütörtöktől fizethetők az idei évre a maros-
vásárhelyi adók és illetékek. A polgármesteri hivatal épü-
letében az adóhivatal pénztárablakainál és a Bolyai utcai
irodában már az év első munkanapjától ki lehet fizetni a
pénzbírságot, de a 2018-as adókat és illetékeket csütör-
töktől lehet törleszteni, a hivatal munkarendje szerint. 

Január 15-től igényelhetők 
a gyógykezelési jegyek 

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár vezetősége szerint az idei
gyógykezelési jegyek odaítélésére vonatkozó alkalmazási
előírások megjelenése január 15-e körül várható, ezért a
kérelmeket ezt követően ajánlott benyújtani. Elvileg a kér-
vényeket már az év első napjaitól be lehetne nyújtani, ám
az esetleges kiegészítések miatti kellemetlenségek elke-
rülése végett jobb, ha azokat csak január második felében
regisztrálják. Ezeket postán, faxon, e-mailben lehet elkül-
deni vagy a nyugdíjpénztárnál személyesen iktatni. Cím:
Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu utca 60. szám, fax-
szám: 0265-262-018, e-mail: kamelia.magyari@cnpp.ro.
A gyógykezelések valószínűleg február végén kezdődnek. 

Nincs mese! 
– évkezdés „hahotázva”

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat az új év elején
rendszeresen színre viszi zenés szilveszteri kabaré-elő-
adását a Maros Művészegyüttes előadótermében. Az elő-
adást január 12-én, 13-án és 14-én este 7 órától tekintheti
meg a marosvásárhelyi nagyérdemű. Január 8-án, hétfőn
és 9-én, kedden este 7 órától Szovátán, a Domokos Káz-
mér művelődési házban, 10-én, szerdán és 11-én, csütör-
tökön este 7 órától Szászrégenben, az Eugen Nicoară
művelődési házban vendégszerepel a társulat. Jegyek
még kaphatók a Maros Művészegyüttes (0746-540-292),
a Kultúrpalota (0265-261-420), az Eugen Nicoară műve-
lődési ház jegypénztáránál, valamint a szovátai polgár-
mesteri hivatalban, Kiss Jánosnál. 

Téli kézműves- és régiségvásár 
A Góbé Antikvárium január 15-én és 18-án 10–22 óra kö-
zött téli kézműves- és régiségvásárt szervez a marosvá-
sárhelyi Győzelem téri Mures Mallban. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma GYÖNGYVÉR, 
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A Nap kel 
8 óra 5 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 52 perckor. 

Az év 8. napja, 
hátravan 357 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 100C
min. 10C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
42, 8, 1, 41, 2, + 19 NOROC PLUS: 8 6 9 3 4 2
37, 27, 29, 18, 22, 7 SUPER NOROC: 0 4 0 3 5 3

4, 12, 5, 19, 33, 2 NOROC: 9 0 9 7 6 1 7

Három jármű ütközött, kilencen sérültek a községi úton
Baleset a Hagymásbodon–Nyárádkarácson szakaszon

A hét végén Maros megyében
egy súlyos balesethez és két ha-
lálos gázoláshoz riasztották a
katasztrófavédelmiseket és a
közúti rendőrséget.

Kilencen sérültek meg abban a bal-
esetben, amely a Hagymásbodon és
Nyárádkarácson közötti községi úton
történt szombaton a délelőtti órákban.
A Maros Megyei Horea Vészhelyzeti
Felügyelőség tájékoztatása szerint
három gépkocsi ütközött, kettő frontá-
lisan, a harmadik személyautó pedig –
a megfelelő követési távolság be nem
tartása miatt – belerohant a karambo-
lozott járművekbe. 

Amint Cristian Virag őrnagy, az
ISU szóvivője elmondta, az egyik sé-
rültet rendkívül súlyos állapotban szál-
lították a helyszínről a
marosvásárhelyi sürgősségi kórházba
SMURD-helikopterrel, további öt sze-

mély sérülése súlyos, ketten könnyebb
sérülésekkel úszták meg, egy személyt
a helyszínen elláttak. 

Megkeresésünkre Andreea Pop, a
Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivője tájékoztatott a baleset körül-
ményeiről is. Január 6-án 11 órakor a
65-ös községi út Hagymásbodon öve-
zetéhez tartozó 3+320 m kilométerkö-
vénél egy nyárádkarácsoni illetőségű
43 éves férfi az útviszonyoknak nem
megfelelő sebességgel haladt, elvesz-
tette uralmát a jármű fölött, és átment
az ellenkező sávra, ahol frontálisan üt-
között a szemből érkező személygép-
kocsival, amelyet egy 29 éves
fiatalember vezetett. A vétkes gépko-
csi mögött hasonló sebességgel érke-
zett egy harmadik autó is, a sofőr nem
tudott fékezni, így a jármű a balesete-
zett gépjárművekbe rohant. A rendőr-
ség tájékoztatása szerint egy személy
súlyosan, nyolcan enyhébben sérültek.
A baleset körülményeinek rendőrségi
kivizsgálása folyamatban van.

Két halálos kimenetelű gázolás 
A Maros Megyei Rendőr-főkapi-

tányság szóvivője, Andreea Pop tájé-
koztatott a január 5-én, pénteken 15.45
órakor történt gyalogosgázolásról is,
amely a 13E60-as országút Koronká-
hoz tartozó szakaszán történt. 

Egy 43 éves Prahova megyei
gépjárművezető az általa vezetett
autóbusszal halálra gázolt egy ko-
ronkai illetőségű 29 éves fiatalem-
bert, aki kellő elővigyázatosság
nélkül tilosban próbált meg átkelni
az úttesten.

Ugyancsak pénteken 18 órakor a
15A országút 4+100 m kilométerjelzé-
sénél Mezőszentandrás külterületén
egy 22 éves görgényorsovai fiatalem-
ber személygépkocsijával halálra gá-
zolt egy 71 éves gyalogost, aki a
közúti szabályok előírásait mellőzve
terelte a juhnyájat az úttesten,
a járművek haladási irányában. A bal-
esetben a gépjárművezető is enyhén
megsérült. 

Sz. Pálosy Piroska

Fotó: ISU 



A székelység titka a szabadság és
az önrendelkezés iránti olthatat-
lan vágy – mondta a magyar Mi-
niszterelnökség nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkára vasárnap,
a madéfalvi vérengzés 254. 
évfordulója alkalmából Bony-
hádon.

Potápi Árpád János a város székely
emlékparkjában tartott megemlékezésen
felidézte: 1764. január 7. a székelyek
mészárlásának napjaként vonult be a tör-
ténelembe, amikor a Habsburg-udvar
elleni lázadás miatt a császári katona-
ság több mint kétszáz székelyt, köztük
nőket és gyerekeket ölt meg Madéfal-
ván. Azon a hajnalon odaveszett ma-
gyarságunk egy darabja – mondta.

„A történelem viharai bárhogy tépáz-
hatnak bennünket, bármilyen hatalom
próbál minket elnyomni, mi szilárdan
állunk, és képesek vagyunk megőrizni,
amit felmenőink örökül hagytak ránk”
– tette hozzá a bukovinai székely szár-
mazású politikus a bonyhádi, Bonyhád
környéki, vajdasági és erdélyi szé-
kely emlékezők előtt mondott beszé-

dében. Úgy fogalmazott: ez ková-
csolta egységbe a székelyeket évszá-
zadokkal ezelőtt, és ennek
köszönhetően tudtak a megpróbáltatá-
sok után is fennmaradni.

A madéfalvi vérengzés a régi vilá-
gunk végét és az új világunk kezdetét
jelentette, talán nincs még egy olyan
magyar népcsoport, mint a bukovinai
székelység, amelynek tagjai annyi tele-
pítésnek lettek volna az áldozatai –
jegyezte meg. Utalt arra, hogy a madé-
falvi veszedelem után a csíki székelyek
ezrei keltek útra, így jutottak el Buko-
vinába. 1941-ben Bácskába telepítették
őket, ahonnan 1944-ben, 1945-ben me-
nekülniük kellett, és Bács-Kiskun,
Tolna, Baranya megyében találtak új ott-
honra.

A székelyek a magyarság fontos és el-
idegeníthetetlen részét alkotják – hang-
súlyozta az államtitkár.

A magyar kormány nyolc esztendeje
olyan sikeres, határokon átívelő nemzet-
politikai koncepciót valósít meg, amely-
lyel támogathatja a Székelyföldön,
Moldvában vagy a Kárpát-medence bár-

mely pontján élő magyarok szülőföldön
boldogulását – tette hozzá. A bonyhádi
emlékezők az emlékparkban 2015-ben,
a bukovinai székelyek letelepedésének
70. évfordulóján állított kopjafánál he-
lyezték el koszorúikat a hősök, áldoza-
tok és halottaik tiszteletére. Potápi
Áprád János megemlítette, hogy vasár-
nap Madéfalván az erdélyi székelyek
küldöttei emlékeztek a siculicidiumra
(székelyöldöklés), az ünnepségen Pánc-
zél Károly, a nemzeti összetartozás bi-
zottságának elnöke mondott beszédet.

Bonyhádon, a Bukovinai Székelyek
Országos Szövetségének székházában
emlékszobát avatnak Lőrincz Imre fafa-
ragó, író tiszteletére. Lőrincz Imre ré-
szese volt a székelység új
honfoglalásának; a Bonyhád melletti
Majoson telepedett le, kézművességé-
nek és írói tevékenységének köszönhe-
tően az ott élők jobban megismerhették
a bukovinai székelyek múltját.

Az évfordulón a kismányoki Magya-
rok Nagyasszonya-templomban Bartha
Zsolt plébános mondott misét a madé-
falvai áldozatokért. (MTI)

Több mint 5,2 milliárd forint értékű üzletkötés jött
létre a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH)
Közép-európai Irodahálózatának köszönhetően.
Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezér-
igazgatója szerint az elkövetkezendő időszakban
még dinamikusabbá tehetők a magyar–magyar gaz-
dasági kapcsolatok, köszönhetően elsősorban 
a magyar kormány által meghirdetett gazdaságfej-
lesztési programoknak. 

A magyar vállalkozások számára az elsődleges exportpiacot
a környező országok jelentik – tekintettel a földrajzi közel-
ségre, a hasonló gazdasági, üzleti és jogi környezetre. Mindez
az exportszámokban is tükröződik, hiszen a teljes magyar ex-
port mintegy egynegyede irányul a szomszédos országokba. 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház 22 közép-európai irodá-
jának köszönhetően a Kárpát-medencei térségbe exportáló
partnerei 2017-ben több mint 2,1 milliárd forint értékű konk-
rét üzleti lehetőséget realizáltak, míg az első képviselet meg-
nyitása óta ez a szám összességében meghaladja az 5 milliárd
forintot.

Tekintettel az ország területi és klimatikus adottságaira, a
magyar vállalkozások elsősorban a mezőgazdasághoz kapcso-
lódóan értek el kiemelkedő exportsikereket, azonban számos
együttműködést kialakítottak az építőipar, a könnyűipar, vala-
mint a különböző innovatív technológiai megoldások terén is.

„Az irodahálózat létjogosultságát példázza, hogy az első
külképviselet megnyitása óta a sikeres üzletkötések mellett
közel 200 szakmai programot és 8, a régióban rejlő üzleti le-
hetőségeket bemutató roadshowt szerveztünk. Ezen túlme-
nően pedig kiállítási lehetőséget biztosítottunk Közép-Európa
valamennyi meghatározó szakkiállításán, vásárán partnereink
számára, ami kiszélesítette az együttműködések körét mind
az anyaországi, mind a külhoni vállalkozók között, teret adva
a további exportsikereknek” – fogalmazott Oláh Zsanett ve-
zérigazgató. 

Figyelembe véve a sikeres ügyletek számát és értékét, Fel-
vidék és Erdély magasan kiemelkedik az egyes régiókat te-
kintve, hiszen az első erdélyi képviselet megnyitása óta több
mint 2,7 milliárd forint értékben kötöttek üzletet magyar vál-
lalkozások, míg ez az érték a Felvidéken megközelíti az 1 mil-
liárd forintot.
MNKH és a Kárpát-medencei Gazdasági Térség

A Kereskedőház egyik legfőbb célkitűzése, hogy fokozza
Magyarország és a régió országai közti gazdasági kapcsola-
tokat, és dinamizálja a határokon átívelő magyar–magyar üz-
leti és gazdasági együttműködéseket. E cél elérése érdekében
az MNKH 22 regionális irodát nyitott a szomszédos országok
magyarlakta területein, illetve Lengyelországban. 

A Kereskedőház külképviseleti irodái mára mintegy 4000
külhoni vállalkozással alakítottak ki napi szintű szakmai
együttműködést, ami jelentős mértékben hozzájárul a magyar
árualap további bővítéséhez, a kiajánlható termék- és szolgál-
tatási paletta szélesítéséhez.

Széles körű szolgáltatási portfólió 
Az MNKH szolgáltatási portfóliójának jelentős részét el-

érhetővé tette határon túli partnerei számára, többek között az
üzleti lehetőségek és nemzetközi partnerek felkutatását, a
szakkiállításokon történő cégképviseletet, a kiállításokra fel-
készítő és külkereskedelem-technikai tréningeket, üzletem-
ber-találkozók és tárgyalások szervezését, vagy éppen a
célországokra vonatkozó naprakész gazdasági, jogi és piaci
információk biztosítását.

„Egy vállalkozás folyamatos külpiaci jelenlétéhez gyakran
elengedhetetlen egy helyi telephely vagy leányvállalat alapí-
tása, a termelési folyamatok kiszervezésének lehetővé tétele.
Partnereink ilyen irányú törekvéseit irodahálózatunk is segíti,
többek között telephely-felkutatással, vállalatalapításhoz
szükséges információk biztosításával, illetve az adott ország
pénzügyi és pályázati rendszerének ismertetésével. A képvi-
seletek aktív szakmai közreműködésével 2017-ben több mint
150 millió forint értékű konkrét tőkekihelyezés valósult meg
a régióban” – emelte ki Oláh Zsanett. 

„Tekintettel arra, hogy a szakmai rendezvények kiváló le-
hetőséget teremtenek a magyar vállalkozások számára a ver-
senytársak feltérképezésére, a fogyasztói trendek
megismerésére, széles kapcsolatrendszer kiépítésére vagy
éppen konkrét üzleti tárgyalások lefolytatására, kiemelten ke-
zeljük a regionális kiállításokon és vásárokon való hangsúlyos
magyar jelenlét biztosítását is. Ennek jegyében az idei eszten-
dőben terveink szerint ismételten elérhetővé tesszük partne-
reink számára a régió legjelentősebb szakkiállításait, vásárait,
amelyek kiegészülnek a 22 közép-európai irodánk által szer-
vezett szakmai konferenciákkal, üzletember-találkozókkal és
fórumokkal” – tette hozzá Oláh Zsanett. 
Fókuszban a gazdaságfejlesztési programok 

A Kereskedőház kiemelt feladata a magyar kormány által
meghirdetett gazdaságfejlesztési programok hatékony felhasz-
náláshoz szükséges szakmai háttér biztosítása pályázati 
tanácsadás és képzések révén. Ennek részeként a Kereskedőház
kiterjesztette képzési tevékenységét a határon túli magyarlakta
területekre is. Az eddig négy alkalommal megtartott MNKH Ex-
portakadémiát összesen több mint 200 határon túli magyar vál-
lalkozó és cégvezető végezte el, akik a képzések során átfogó
tájékoztatást kaptak a gazdaságfejlesztési programok elért ered-
ményeiről és aktualitásairól, a sikeres marketing- és üzleti stra-
tégia kialakításáról, illetve az exporttevékenység során
felmerülő kihívásokról és azok lehetséges megoldásairól. 

A vezérigazgató hangsúlyozta, 2018-ban is folytatódik a
nagy sikerű képzési sorozat, a határon túli Exportakadémia. 

Ezen túlmenően az MNKH 2017-ben elindította a pályázati
programok keretében elérhető eszközök, valamint szállítók
bemutatását biztosító Kárpát-medencei Minősített Szállítói
Adatbázist. Az online felületen a pályázók megtekinthetik a gaz-
daságfejlesztési programok keretében lehívható gépeket, beren-
dezéseket és eszközöket, míg a gyártók számára lehetőség nyílik
az eszközök hivatalos minősítésére, értékesítésére. (közlemény)

Idén 6 ezer személyt alkalmaz 
a belügyminisztérium

Carmen Dan belügyminiszter azt nyilatkozta szom-
baton, hogy az általa vezetett intézmény 6 ezer sze-
mélyt alkalmaz 2018-ban, és azt szeretné, hogy
legtöbb négy éven belül pótolják a 23 ezres személy-
zethiányt a minisztériumban. „2018-ban 6 ezer sze-
mélyt alkalmazunk. Ezzel a módszerrel három-négy
év alatt pótolni lehet a 23 ezres személyzethiányt.
Örömmel jelentem, hogy idén 70 százalékkal na-
gyobb összeg áll rendelkezésre felszerelések vásár-
lására is” – nyilatkozta Carmen Dan a közszolgálati
televíziónak. (Agerpres)

Döntést hozott a miniszter 
a főügyészről

Tudorel Toader igazságügyi miniszter azt nyilatkozta
pénteken, hogy meghozta döntését Laura Codruţa
Kövesi, a DNA főügyészének tekintetében, és rövi-
desen – hivatali jogkörének határai között – hivatalos
formába önti véleményét. Toader hangsúlyozta: a fő-
ügyész leváltását a miniszter esetleg javasolhatja, de
a döntés az államfő jogköre. Miután tavaly az Igaz-
ságszolgáltatási Felügyelet (IJ) ellenőrzést végzett az
Országos Korrupcióellenes Ügyészségnél (DNA), a
miniszter azt nyilatkozta, hogy az ő tiszte megfogal-
mazni a következtetéseket, és abban az esetben,
hogyha az ellenőrző bizottság tagjainak véleménye
megoszlik, neki kell „a mérleg nyelvét elbillentenie” a
végső következtetés irányába. (Agerpres)

Ittas kiskorú sofőr gázolt el 
hat személyt

Egy kiskorú sofőr péntek este három balesetet oko-
zott a DN 17-es országúton Beszterce-Naszód me-
gyében – tájékoztat Crina Sîrb, a Beszterce-Naszód
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A 16 éves
fiú, miután alkoholt fogyasztott, este nyolc óra után
egy kisteherautó volánja mögé ült, és elgázolt össze-
sen öt, 11 és 16 év közötti kiskorút és egy 35 éves
felnőttet. A gyerek előbb két kiskorút gázolt el az út
szélén Turjágón, majd további két balestet okozott
Marosborgón: előbb három, majd egy útszéli gyalo-
gost ütött el. Az áldozatok közül egy 16 éves lány be-
lehalt sérüléseibe az Agerpres értesülései szerint,
míg két személy súlyos állapotban van. Az elkövetőt
szombaton hallgatta ki a rendőrség, tegnap pedig 30
napos előzetes letartóztatásba helyezték. (Agerpres)

Turistákat sodort el a lavina
Elsodort egy lavina két turistát szombaton a Foga-
rasi-havasok déli lejtőin. Az Argeş megyei hatóságok
első információi szerint a balesetet a 112-es egysé-
ges segélyhívó számon jelentették, a helyszínre több
mentőegység, hegyicsendőr-különítmény vonult ki. A
baleset akkor történt, amikor egy 15 személyes turis-
tacsoport a Bâlea-tó felől a Capra menedékházhoz
tartott. A két személyt megtalálták és kimentették a
hóból. Egyikük, egy nő, gerincsérülést szenvedett, őt
egy SMURD-helikopterrel hozták le, és a nagysze-
beni kórházba szállították, a másik sérültet, egy férfit
a helyszínen részesítették elsősegélyben, őt a hegyi-
mentők hozták le. (Agerpres)
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tennivalókat, felírják az árkedvezményes gyógyszereket,
ahelyett, hogy útra tennék a pácienseket a szakorvosi
ajánlásért. Továbbra is fizetni fognak, ha pácienseik
nem vallják be a 700 lej feletti jövedelmüket, és ingye-
nes gyógyszereket írnak fel számukra. El kell viselniük
a betegek felháborodását, ha szokás szerint akadozik
vagy leáll az elektronikus nyilvántartó rendszer. Ilyen
körülmények között hány fiatal végzős fogja vállalni,
hogy a hat év egyetem után vizsgázzon, és négy éven át
szakosodjon, hogy családorvos legyen Romániában?
Megyénkben, amelynek központjában orvosi egyetem
működik, napjainkban is 32 háziorvosi hely betöltetlen,
a déli és egyes moldvai megyékben pedig ennek sokszo-
rosa a hiány. 

Ha nem teszik vonzóvá a szakmát, ha nem változtat-
nak a feltételeken, már most borítékolható, hogy az öt
éven belül nyugdíjba vonuló 25 százalékot nem lesz
akivel pótolni. Mindezek ismeretében tévedés lenne
győzelemnek tekinteni azt a kényszerhelyzetet, aminek
az év kezdetén tanúi vagyunk. És ezt az egészségügyi
miniszter kilátásba helyezett leváltása sem fogja meg-
oldani. Mélyebb érdekek, szándékok húzódnak a csa-
ládorvosi rendszer elsorvasztására tett kísérlet
mögött. 

Nyertesek és vesztesek?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világA székelység titka 
a szabadság iránti olthatatlan vágy

Jelentős üzletkötések a Kárpát-medencei térségben
az MNKH szakmai közreműködésével



Munkával kezdődött az idei
esztendő a csíkfalvi tűzoltók
számára. Ennek apropóján a
tavalyi tevékenységükről is
mérleget készítettek, de
mások eredményeire is kíván-
csiak voltunk.

Az év első napja munkával telt a
csíkfalvi önkéntes tűzoltóknál: dél-
előtt Csíkfalván sodródott le az
útról egy személygépkocsi, a jelen-
tős anyagi kár ellenére a két utast si-
került sértetlenül kimenteni, a
felborult autót kiemelni a sáncból.
Este már a Nyárádszereda és Szé-
kelybere közötti Aranyos-hídhoz ri-
asztották őket, ahol egy gépkocsi
kisodródott az úttestről, és a patak-
mederbe zuhant. Az öt utast a men-
tők szállították el, a csíkfalviak az
autó kiemelésében segédkeztek.
Ugyanaznap Nyárádszereda és
Nyárádszentmárton végénél is ki-
sodródott egy-egy gépkocsi az
útról, egy pedig Székelytompa
végén az útügyi állomás kerítésébe
rohant. 
Jó a felszereltség és a hozzáállás

A tavaly húsznál több bevetésen
vettek részt a csíkfalviak, ennek fele
volt tűzeset, a többi baleset, és nem-
csak a községbe, hanem más tele-
pülésekre is hívták őket – tudtuk
meg Szabó Árpád parancsnoktól.
Az idei két első balesetnél használ-
niuk kellett az emelőtechnikát, ami-
vel a környéken csak ők
rendelkeznek. Azonban nem hagy-

hatják szó nélkül, hogy az utóbbi
három esetben a hivatásos tűzoltók
ki sem szálltak, ami a hivatalossá-
gok hozzáállását is jelzi, viszont
szem előtt kell tartani, hogy ki
miből tartja fenn magát – ők csak az
önkormányzat és néhány adomá-
nyozó segítségére számíthatnak.
Ennek ellenére sikeres beavatkozá-
saik voltak: a tavalyi első két eset-
ben egy személy és két állat
pusztult el tűz következtében, idén
már sikerült emberéleteket menteni,
és minimálisra korlátozni a kárt. A
szervezettségüknek köszönhető az
is, hogy a márciusi hatalmas tűze-
setkor a jobbágyfalvi Tündér Ilona
panziónál sikerült épületeket meg-
menteni. A csapat nemcsak hozzá-
állásban, hanem felszereltségben is
élen jár – véli a parancsnok: a szű-
kös keret miatt adományokból fej-
lesztették. Sokat köszönhetnek
német barátaiknak, akiktől légpár-
nákat is kaptak, amivel akár egy au-
tóbuszt is fel tudnak emelni, de
sikerült szerezni egy magasnyo-
mású berendezést is a bevetési pa-
lackok töltésére. A tavaly két
esetkocsival gazdagodtak a belga
barátoknak köszönhetően, idénre a
németek ígértek egy ötödik jármű-
vet. Büszkék a megyei versenyen
tavaly elért harmadik helyezésre,
míg idén hatodszor szerveznek tűz-
oltónapokat májusban, addig is
részt vesznek egy képzésen, ame-
lyet a magyarországi katasztrófavé-
delmi főfelügyelőség képviselői
tartanak, és sokat tanulnak a német
mentőtechnikából is. Szabó Árpád

azt is kiemelte: télen főleg a ké-
ménytüzek, az év többi részében a
száraz növényzet meggyújtása
miatt riasztják őket (például tavaly
négyszer szálltak ki a szomszédos
Búzaházára, mígnem sikerült véget
vetni ennek a problémának), és a 36
tagú csapatból 20 személy bármikor
riasztható.
Huszonöt települést látnak el

Ákosfalván öt hivatásos személy
dolgozik a katasztrófavédelmi szol-
gálatnál, mellettük mintegy ötven
önkéntesre is számíthatnak – tudtuk
meg Móréh Tibor parancsnoktól.
Az ünnepi időszak csendes volt, de
tavaly 37 esetben riasztották őket
tűz miatt (hat esetben lakás,
nyolc esetben száraz növény-
zet gyulladt meg), 14 baleset-
nél helyszíneltek, de
segítettek az elhárításban fák
kidőlésekor és áramvezetékek
leszakadásakor, sőt kútba esett
személyt is kiemeltek. A szol-
gálat Backamadarastól Lő-
rincfalváig 25 települést fed
le, de Balavásárra is riasztják
őket, miután az ottani autó
ideiglenesen használhatatlan.
Az ákosfalviak két esetkocsi-
val és két szállítóeszközzel
rendelkeznek. A bevetések
mellett figyelnek a felkészü-
lésre is, tűzoltórendezvénye-
ket szerveznek, megyei
versenyeken vesznek részt.
A gyermekeket is erre nevelik

A nyárádszeredai önkéntes
tűzoltóság is eredményes évet
zárt: 16 éles bevetésen álltak

helyt, de többtucatnyi esetben hívta
őket a lakosság az anyagi javak biz-
tosítására, fák eltávolítására vagy
kutak kiszivattyúzására. Sok ta-
pasztalatra tettek szert, a felszerelt-
ségük bővült, az önkormányzat
húszezer lejjel támogatta őket, míg
a Hargita megyei tűzoltóktól közel
háromezer euró értékű feszítővágót
kaptak, a jeddi tűzoltóktól pedig ru-
házatot is, hiszen a csapat időköz-
ben bővült. Tavaly ők is szerveztek
tűzoltó-találkozót, hét esetben vet-
tek részt hasonló rendezvényeken,
nagyon jó a kapcsolatuk a csíkfalvi,
nyárádremetei, erdőszentgyörgyi
alakulatokkal. Tevékenységeikbe

lassan bevonták a gyerekeket is,
már az utánpótlás-nevelésen dol-
goznak, hogy a fiatalok is megta-
nulják: nemcsak bajban, hanem
mindenkor a közösség segítségére
kell lenni. Így a gyerekek nemcsak
a tűzoltással ismerkedtek a tavaly,
hanem részt vettek a garázsjavítás-
ban, az év végi cipősdoboz-akció-
ban és a Mikulás-járásban is,
karácsonykor meglátogatták az idő-
seket. Az ünnepi időszak csendes
volt, de január 1-jén már ők is kivo-
nultak, hogy a csíkfalvi kollégák se-
gítségére legyenek – részletezte
munkájukat Kacsó István parancs-
nok.

A felszereltség mellett a tapasztalatok gazdagítására törekednek  Fotó: Gligor Róbert László

Miután a Gyermekjogvédelmi
Igazgatóság felszámolta, és
kiköltöztette a gyermekott-
hont belőle, évekig üresen
állt és rohamos pusztulásnak
indult a mezőzáhi Ugron-kas-
tély. Mivel nem szolgáltatták
vissza az örökösöknek, a kas-
tély 2017 novemberében a
Maros Megyei Tanács tulaj-
donába került, amikor a
Maros Megyei Múzeum át-
vette a kezelési jogát.

Az épület állagának gyors rom-
lását több alkalommal szóvá tettük.
Tudni kell, hogy a Mezőség leg-
szebb kastélyát Ugron István épít-
tette, aki diplomata volt, az
Osztrák–Magyar Monarchia kon-
zuljaként több országban teljesített

szolgálatot. Az első világháború
után számos közéleti tisztséget is
betöltött, az EME elnöke, az Erdé-
lyi Református Egyházközség fő-
gondnoka volt. Az épület 1912-re
készült el, de csak 1918-ra, Ugron
István nyugdíjba vonulására ren-
dezték be. A tulajdonos hét évre rá
a kastélyt átengedte unokaöccsé-
nek, báró Bánffy Istvánnak és ne-
jének, gróf Mikes Emmának. Báró
Ugron István a kastélyban csak pár
szobát tartott fenn magának. Az ál-
lamosítás után elkezdődött a kas-
tély hányatott és pompájához
méltatlan sorsa. 1954-ig gabonabe-
gyűjtő központ, 1954–1959 között
iskola, 1959–1962 között gazda-
sági líceum működött benne. 1963-
tól állami árvaháznak adott otthont,

amit az átszervezés során 2012-ben
számoltak fel. És ezzel újabb feje-
zet kezdődött.

Azzal, hogy a megyei tanács a
Soós Zoltán által vezetett Maros
Megyei Múzeumra bízta a kastély
sorsát, garancia arra, hogy régi
pompájához méltó rendeltetést
kap, és a hozzá tartozó parkkal a
Mezőség turisztikai attrakciójává
válik.

Az állagmegóvási munkálatok
elkezdődtek. A főhomlokzat külső
teraszaival kezdték, majd a nagy
terasz fölött kicserélték a tetőcse-
repeket és a megrongálódott bá-
dogmunkákat. Kijavították az
impozáns toronyablakokat, és régi
cseréppel pótolták a hiányos héja-
zatot. (mezey)

Felszereltségben, tapasztalatban is gazdagodtak a nyárádmenti önkéntesek
Sikeres évet zártak a tűzoltók
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Gligor Róbert László

A Maros Megyei Múzeum vette át a mezőzáhi Ugron-kastélyt
Elkezdődtek az állagmegőrzési munkálatok

Jeruzsálem státuszáról 
egyeztettek

Elzárták a nagymajtényi 
földgázkutat

Húsz nappal azután, hogy lángra
kapott, sikerült elzárni a nagymaj-
tényi földgázkutat – tájékoztatott
szombat este a Szatmár megyei ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség
(ISU) közleménye. „Húsz nappal
azután, hogy tűz ütött ki, sikerült
felfogni a feltörő gázt és elzárni a
gázkutat.

Az Országos Katasztrófavé-
delmi Felügyelőség vezetésével
zajló akció két szálon futott: egy-
részt el kellett zárni a gázkutat,
másrészt biztosítani kellett a hely-
színen dolgozók testi épségét” –
írja az ISU közleményében, 
Az akcióban részt vettek a kör-
nyező megyék katasztrófavédelmi

felügyelőségeinek szakemberei is:
Bihar megyéből 77-en, Beszterce-
Naszód megyéből 15-en, Kolozs
megyéből 5-en, Máramaros megyé-
ből 44-en, Maros megyéből 7-en,
Szilágy megyéből 60-an, Temes
megyéből 42-en, Szatmár megyé-
ből naponta 45-en. A nagymajtényi
földgázkút december 18-án gyúlt
meg. Daniel Dragne, az Országos
Katasztrófavédelmi Felügyelőség
főkapitánya azt nyilatkozta, hogy a
kutat nem oltották el, mert az azzal
a veszéllyel járt volna, hogy „rob-
banékony gázkeverékek” alakulnak
ki, amelyeket esetleg lakott terüle-
tek felé sodort volna a szél.
(Agerpres)

Klaus Johannis Jeruzsálem státu-
száról egyeztetett pénteken telefo-
non Benjámín Netanjáhúval, Izrael
állam miniszterelnökével – tájékoz-
tat az elnöki hivatal közleménye.

„Benjámín Netanjáhú kormányfő
köszönetet mondott Romániának
azért, hogy tartózkodott az Egyesült
Nemzetek decemberi közgyűlésén,
amikor határozatot fogadtak el Je-
ruzsálem státuszáról” – írja az idé-
zett dokumentumban.

Klaus Johannis államfő el-
mondta: Románia szavazatindoklá-
sában egyebek mellett felszólította
az ENSZ tagállamait, tartózkodja-
nak attól hogy, diplomáciai 
képviseletet hozzanak létre Jeruzsá-
lemben, és azt ajánlotta, hogy te-

gyenek erőfeszítéseket az átfogó,
igazságos és tartós béke érdekében.

A nyilatkozat szerint Románia a
„két ország megoldásának híve”,
amely szerint Izrael és Palesztina
békében és biztonságban létezne
egymás mellett.

„Következtetésképpen, a román
diplomáciai képviselet székhelyé-
nek esetleges áthelyezése Tel-Aviv-
ból Jeruzsálembe csak a
közel-keleti békefolyamat minden
elemének figyelembevétele után
jöhet szóba” – mutat rá a közle-
mény.

Az elnöki hivatal szerint a be-
szélgetésre az izraeli fél kezde-
ményezésére került sor.
(Agerpres)



Örökzöld operettslágerekkel, 
fülbemászó tánczenével, sziporkázó
vígjátéki helyzetek megjelenítésé-
vel köszöntötte a 2018-as esztendőt
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. Somogyi
Gyula – Eisemann Mihály – Zágon
István: Fekete Péter című, szilvesz-
teri bemutatóként Keresztes Attila
rendezésében színre vitt operettje
nagy közönségsikernek örvendett
január első napjaiban is.

Január 9-én, kedden 19.30-tól a
Kisteremben Jon Fosse: Szép (12+)
című színdarabja van műsoron. A
kortárs norvég drámaíró darabját
Adi Iclenzan rendezésében magyar
nyelvű ősbemutatóként vitte színre
a társulat, Korpos András, Ördög
Miklós Levente, Moldován Orso-
lya, Biluska Annamária, Barabás
Krisztina és Nagy László szereplé-
sével.

Henrik Ibsen Hedda Gabler
(16+) című drámájának előadásai
folytatják a januári sorozatot: 11-én,
csütörtökön és 12-én, pénteken 19
órától a nagytermi stúdiótérben (fi-
gyelem, módosult időpontok: az
előadás eredetileg január 29-én és

30-án szerepelt műsoron). A Ke-
resztes Attila rendezésében bemuta-
tott színmű, melyet gyakran a női
Hamletként emlegetnek, Bartha
László Zsolt, Varga Andrea, Kilyén
Ilka, Kádár Noémi, Bíró József,
Kádár L. Gellért és Biluska Anna-
mária színművészek előadásában
tekinthető meg.

Fjodor Mihajlovics Doszto-
jevszkij – Richard Crane Karama-
zovok (12+) (rendező: Albu István)
című színpadi adaptációja negye-
dik évada szerepel a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának műsorán.
Szereplők: Bokor Barna, Galló
Ernő, László Csaba és Tollas
Gábor. Az előadás január 15-én,
hétfőn 19.30-tól látható a Kiste-
remben. 

16-án, kedden 19.30-tól, ugyan-
csak a Kisteremben, Timur Vermes:
Nézd, ki van itt! (14+) című, „Hit-
ler-szatíraként” nyilvántartott regé-
nyének dramatizált változatát
tekinthetik meg. Az előadás fősze-
replője, a Führert alakító színmű-
vész Bíró József. Rendező: Theodor
Cristian Popescu. 

18-án, csütörtökön két alka-
lommal, 11-től és 19.30-tól van
műsoron Martin McDonagh A
kripli (14+) című fekete komédi-

ája. A (beteljesületlen) vágyakról,
szerelemről, hőstettekről és barát-
ságról szóló darabot Rareş Budi-
leanu, a Liviu Rebreanu Társulat
művésze rendezésében mutatták
be. Szereplők: Fodor Piroska,
Nagy Dorottya, Tollas Gábor,
Galló Ernő, Csíki Szabolcs,
Gecse Ramóna, Korpos András,
Ördög Miklós Levente és Biluska
Annamária.

William Shakespeare Macbeth
(18+) című tragédiáját január 21-én,
vasárnap és 22-én, hétfőn 19 órától
nagytermi stúdiótérben láthatja a
közönség. Főszereplők: Bartha
László-Zsolt, Kádár Noémi, Varga
Balázs és Bokor Barna. Keresztes
Attila rendezésében a ráció és bo-
szorkányos jóslatok uralta álomvi-
lág között feloldódik a határ,
Macbeth és felesége pedig a lelkiis-
meret delíriumában él: a bűn és
bűnhődés összefüggésének félelme-
tes állapotában. Ezeket a tényezőket
kíséreli meg körüljárni az alko-
tócsapat a shakespeare-i tragédia
színrevitelével.

Pozsgai Zsolt Liselotte és a
május (12+) című tragikomédiája a

Művészeti Egyetem Akadémiai
Műhelyével koprodukcióban került
a Tompa Miklós Társulat repertoár-
jába. Rendező: Harsányi Zsolt. Sze-
replők: Gecse Ramóna és Galló
Ernő. Az előadás január 23-án, ked-
den 19.30-tól tekinthető meg a Kis-
teremben.

A januári hónap műsorkínálata a
Radu Afrim Retromadár blokknak
csapódik és forró aszfaltra zuhan
(14+) című sikerprodukció két elő-
adásával zárul. A társulat jeles
színművészeit felvonultató, szá-
mos fesztiválon díjazott előadás
29-én, hétfőn és 30-án, kedden 19
órától szerepel műsoron a Nagyte-
remben. 

Az előadások román nyelvű fel-
iratozással követhetők.

Jegyek válthatók a színház Kul-
túrpalotában működő jegyirodájá-
ban (hétköznap 12–17.30 óra
között, telefon: 0372-951-251) és a
színházban működő jegypénztárban
(hétköznap 9–15 óra között és elő-
adás előtt egy órával, telefon: 0365-
806-865), valamint online a
www.biletmaster.ro honlapon. 
(pr.-titkárság)

2018. január 8., hétfő __________________________________________________KULTÚRA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Színes repertoárral várja közönségét januárban a Tompa Miklós Társulat

Hedda Gabler előadás                                                                                Fotó: Rab Zoltán

Karamazovok  Fotó: Rab Zoltán

Liselotte Fotó: Hodgyai István

Macbeth előadás Fotó: Rab Zoltán



Az említett több mint hatszáze-
zer hektárból 261.734 ha mezőgaz-
dálkodásra nem alkalmas, többnyire
parlagon hagyott, út szélén levő, le-
romlott talajú terület. 

Amint az igazgató említette, az
időjárásnak köszönhetően 2017-ben
több növényből rekordtermést re-
gisztráltak. 2016-hoz viszonyítva
átlagosan jobb volt a búza-, triti-
kálé-, árpa-, tavaszi sörárpa-, kuko-
rica-, zöldborsó-, napraforgó-,
repce-, szója-, cukorrépa-, dohány-,
gyógynövény-, zöldség-, burgo-
nya-, takarmánynövény- és szőlő-
termés. A számadatokat tekintve a
következő eredmények születtek:
búzából 27.292 hektárról 131.272
tonnát arattak, átlagban hektáron-
ként 5.810 kg termett. Hasonlóan jó
lett a rozstermés, a 324 hektárról
873 tonnát gyűjtöttek be, ami 2.694
kg hektáronként. Árpából 2.517
hektárról 12.145 tonnát arattak, ez
4.825 kg-ot jelent hektáronként, a
tavaszi sörárpából 428 hektáron
1.856 tonna (4.337 kg/ha), ősziből
pedig 5.137 hektáron 18.871 tonna
(3.674 kg/ha), szemes kukoricából
74.390 hektáron 504.207 tonna
(6.778 kg/ha), kukoricamagból 82
hektáron 379 tonna (4.622 kg/ha),
zöldborsóból 240 hektáron 853
tonna (3554 kg/ha) lett. 

Tavasszal a késői fagy megtize-
delte a gyümölcsösöket, ezért jóval
kevesebb almát gyűjthettek be
2017-ben, mint az előző évben. Má-
jusban és júniusban a heves esőzé-
sek, vihar és jégeső károsította a
törökbúza-, napraforgó- és repceter-
mést a megye egyes övezeteiben –
Kutyfalván, Marosugrán, Radnó-
ton, Kisiklandon –, de máshol
bőven termett belőlük, így átlagban
kiváló a terméshozam. Az igazgató
szerint a mezőgazdászok kezdik
megérteni, hogy csakis a csúcstech-
nológia alkalmazása, a nagy telje-
sítményű gépek használata járhat jó
eredménnyel. A jó terméshez hoz-
zájárult az is, hogy az állam idejé-
ben utalta át a támogatást, amiből
idejében meg lehetett vásárolni a
szükséges vetőmagokat, műtrágyát,
üzemanyagot. Az említett károsult
övezeteken kívül tavaly megyénk
időjárása igencsak kedvezett a nö-
vénytermesztésnek. Emiatt is sike-
rült 2017-ben 40.982 hektár szántót
bevetni, ebből 27.726 hektáron
búza, 2.079 hektáron tritikálé és
2.831 hektáron sörárpa került a
földbe. Az ősszel elvetett magok ki-
keltek, egyelőre ígéretesnek mutat-
kozik a 2018-as mezőgazdasági év
is. Jó jel, hogy a gazdák megfele-

lően kezelt, a hazai földtani és idő-
járási viszonyokhoz alkalmazkodó
vetőmagokat használnak. Tavasszal
143.888 hektár területet kell fel-
szántani, amiből mintegy 72.852
hektáron kukoricát, 5.941 hektáron
zabot, 5.096 hektáron sörárpát és
1.016 hektáron tavaszi búzát vet-
nek. Kiemelendő még, hogy nálunk
van az ország legnagyobb komló-
termő területe, ami 212 hektár. Ezt
két cég kezeli. Ezenkívül mintegy
200 hektáron van komló felfüg-
gesztésére alkalmas rendszer, mivel
azonban a területet visszaszolgáltat-
ták volt tulajdonosainak, akik nem
akarnak komlót termeszteni, ez a
felület kihasználatlanul áll, annak
ellenére, hogy jóval nagyobb meny-
nyiséget is felvásárolnának a sör-
gyártók. Jó hír az is, hogy a
támogatásoknak köszönhetően az
őszi kultúrákat teljes egészében
műtrágyázták, a búzát 75%-ban. 

Az igazgató kifejtette, a nagyobb
gazdaságoknál azon igyekeztek a
gazdák, hogy az erre nyújtott támo-
gatásokat is kihasználva nagy telje-
sítményű gépekkel szereljék fel a
farmokat. Csak a kisebb, háztáji
gazdaságokban használnak régebbi,
rosszabb műszaki állapotban levő
U650-es traktorokat. Megyénkben
6857 traktor, 863 szalmásgabona-
és 307 kukoricakombájn van, ezek-
nek a fele „lecserélhető” állapotban.
Ez azt jelenti, hogy minden 59 hek-
tár mezőgazdasági területre, illetve
32,4 hektár szántóra jut egy traktor,
31 hektár szalmásgabonára pedig
egy kombájn, ami azt jelenti, hogy
kedvező időjárás esetén az aratást
kb. 5 munkanap alatt be lehet fe-
jezni a megyében. Ám csak elmé-
letben, mert nincsen gabonaszárító,
így az aratást a „száraz időjáráshoz”
kell igazítani – mondta az igazgató. 

Azt is megtudtuk, hogy 2017-ben
az autópálya-építés miatt csökkent
a mezőgazdasági terület, ezenkívül
két gazdát megbírságoltak, mert 1,8
hektár legelőt engedély nélkül fel-
szántottak. A szántóterületekkel
kapcsolatosan még megtudtuk,
hogy 2017. december 31-ig a köz-
igazgatási egységeknek kötelezően
el kellett volna készíteniük a lege-
lőgazdálkodási terveket (amenaja-
ment pastoral). Mindössze 42
polgármesteri hivatal készítette el a
dokumentációt, annak ellenére,
hogy az ehhez szükséges talajtani
vizsgálatot a mezőgazdasági igaz-
gatóság díjmentesen végzi. Decem-
berben hat polgármesteri hivatal
fordult a talajtani hivatalhoz vizsgá-
latért, más hétnek a laboratórium-
ban voltak a begyűjtött mintái, öt
hivatal esetében a dokumentáció jó-

váhagyásra várt – összegzett az
igazgató, aki hangsúlyozta, hogy ez
a lépés fontos, hiszen azok a ma-
gánszemélyek, akiknek nincs meg a
legelőgazdálkodási tervük, jövőben
nem kapnak támogatást legelőfenn-
tartásra. Ioan Rus azt is elmondta, a
polgármesteri hivatalok köteles-
sége, hogy megszabják a legeltetési
időszakot, és felügyeljenek arra,
hogy ne tegyék tönkre a pásztorok
a saját, valamint a község területén
levő magánszemélyek legelőit. 
Állattenyésztés – élelmiszeripar 

2017-ben jelentősen nőtt me-
gyénkben a szarvasmarha-, juh-,
sertés-, háziszárnyas- és szőrme-
nyúlállomány. Maros megye a má-
sodik helyen áll az országban a
szarvasmarha-állomány terén.
Mindezek miatt 2017-ben 45%-kal
több tehén-, 74%-kal több juhtejet
dolgoztak fel, mint az előző évben.
A statisztikai adatok szerint 2017.
november 30-án a mezőgazdasági
regiszterekben megyénkben 78.998
szarvasmarha, 88.802 sertés,
516.520 juh, 38.580 kecske,
1.648.608 háziszárnyas, 9.980 ló,
14.730 nyúl (több mint kétszerese a
2016-os állománynak) szerepelt. A
tavaszi fagy miatt 40%-kal csök-
kent a méhcsaládok száma, ennek
ellenére 44%-kal több mézet ter-
meltek, mint 2016-ban. Az említett
referenciadátumig 2.768.087 hekto-
liter tehéntejet fejtek, ebből
2.305.565 hektoliter jutott a feldol-
gozókhoz. 11 hónapra számítva, át-
lagban havonta 4522 litert, naponta
13,7 litert fejtek ki szarvasmarhán-
ként. Ez azt jelenti, hogy me-
gyénkbe nem kell behozni a tejet,
mi több, az igazgatóság tudomása
szerint jelentős mennyiséget juttat-
nak a megyebeli tenyésztők a 
szomszédos megyékbe, a monori,
tekei, gyulafehérvári, kovásznai,
kolozsvári feldolgozóegységekhez.
2017-ben 1,4–1,5 lejt fizettek egy
liter tejért a felvásárlók. A tehénte-
jen kívül 610 hektoliter bivalytej,
104.655 hektoliter juhtej (28.980
hektoliter jutott a feldolgozóegysé-
gekhez), 33.858 hektoliter kecsketej
(5.213 hektolitert dolgoztak fel)
szerepel a nyilvántartásban. 2016-
hoz viszonyítva csökkent a húster-
melés. Míg 2016. december 31-ig
összesen 58.094 tonna húst termel-
tek megyénkben, addig 2017. no-
vember 30-ig mindössze 34.025
tonnát. Jelentősen nőtt a gyapjú
mennyisége: 830-ról 1.190 tonnára,
és a tojások száma 189.189 ezerről
201.307 ezer darabra. 

A mezőgazdasági minisztérium
két területen is a hazai állatfajok te-
nyésztését támogató programot dol-
gozott ki. Az egyik a bázna és
mangalica fajta sertésre, a másik a

román tarka és barna szarvasmarha-
fajtára vonatkozik. A programok
2018-ban lesznek működőképesek,
várhatóan ez is megnöveli ezeknek
a fajtáknak az állományát me-
gyénkben. 

2017-ben 11-gyel nőtt a tejfeldol-
gozó üzemek száma, 19 ilyen egy-
ség működött, 32 a hús- és
halfeldolgozó cégek száma. Me-
gyénkben öt engedélyezett mészár-
szék, 33 malom, 88 pékség, 58
cukrászda, öt konzervgyár, három
étolajprés, egy cukorgyár, 40 szesz-
gyár, 31 élelmiszertermék-előállító,
-feldolgozó (csokoládé, cukorka,
keksz, száraztészta, szirup, fűszer),
egy ecetgyár, 14 gyümölcslésajtoló,
valamint 20 élelmiszer-csomagoló,
palackozóegység működött. 

A mezőgazdasági igazgatóság
adatai szerint 2015-ben nyújtották
be az Európai Bizottsághoz az erdő-
libánfalvi Mirdatod Kft. által előál-
lított sós túró (telemea) védett
termékké nyilvánításához szüksé-
ges dossziét. Hosszas vita (pereske-
dés egy hasonló terméket gyártó
görögországi céggel) után végül
2016-ban megkapták a „jogvédett
eredeti termék” címet. Megyénkben
2015–2017 között 11 tej-, hús- és
péktermék védetté nyilvánításához
szükséges dokumentációt juttattak
el az előállítók a hatóságokhoz. Hat
gazdasági egység 10 terméke „elfo-
gadott romániai recept szerint” ere-
detminősítést kapott. 2017-ben
sajátos tájeredeti termék elismeré-
sére az említett erdőlibánfalvi cég
sajtra, tejfölre és ordára nyújtott be
dokumentációt az országos márka-
regisztrációs hivatalhoz. A cég kép-
viselői berlini, nürnbergi, dubaji,
valamint brüsszeli nemzetközi vá-
sárokon is népszerűsítették termé-
keiket, ahonnan elismerésekkel
tértek haza. A szászkézdi Adept
Alapítvány által működtetett kon-
zervgyár a rebarbaradzsemet nép-
szerűsítette, amit szintén védett
termékként szeretnének bejegyez-
tetni. 
Az országos programok 
alkalmazása 

2016-ban az elektronikus mező-
gazdasági nyilvántartásra vonat-
kozó 67/2004-es kormányrendelet
alapján 106 mezőgazdasági egysé-
get (exploataţii agricole) vettek
nyilvántartásba, és ezeket követték
2017-ben is. Az összegyűjtött ada-
tok alapul szolgálnak a hazai szak-
hatóságoknak az unió
mezőgazdasági politikájának alkal-
mazására, illetve adott esetben a kü-
lönböző támogatásokra vonatkozó
tárgyalásokra, egyeztetésre. Me-
gyénkben két elismert zöldség-gyü-
mölcs-, két gyümölcs- és egy
dohánytermesztő csoport volt.
2016-ban egy gyümölcs- és a do-
hánytermesztő csoport engedélyét
visszavonták, ugyanis nem teljesí-
tették a hivatalos elismeréshez
szükséges feltételeket. Annak elle-
nére, hogy a mezőgazdasági igazga-
tóság képviselői több találkozót
tartottak ezen a téren, megyénkben
továbbra sem akarnak társulni a
gazdák. A megyei állategészségügyi
igazgatóság 66 azonosító kódot bo-
csátott ki háziszárnyasfarmoknak és
15 kódot három tojásjegyző egy-
ségnek. 

A szaktanácsadó iroda több talál-
kozót szervezett a megyében levő
hat helyi akciócsoport vezetőségé-
nél a vidékfejlesztési támogatások-
kal kapcsolatosan, ugyanakkor 48
találkozó volt a regionális mezőgaz-
dasági központokban, amelyeken
összesen 761 érdeklődő vett részt.
Ezeken a beszélgetéseken a 2014–
2020-as támogatási rendszert is-
mertették. A központokon keresztül
2017. január 5. és május 16. között
8153 gazdának segítettek összeállí-
tani az APIA-hoz és a vidékfejlesz-
tési ügynökséghez szükséges
dokumentációt. Az üvegházi, illetve

fóliasátras paradicsomtermesztőket
segítő program népszerűsítésének
köszönhetően 1520 gazdát tájékoz-
tattak a lehetőségről, 93-an állítot-
tak össze dossziét, amiből 64-et
fogadtak el, az első ciklusban 12, a
másodikban 49 termelő kap támo-
gatást. A kutatás támogatása érde-
kében több szakmai találkozót
tartottak, többek között három
búza-, egy kukorica- és egy szőlő-
bemutatóparcellán, a Semtest szo-
kásos rendezvényén kívül két
szarvasmarha- (Déda, Nagysár-
más), egy zöldség-gyümölcs-
(Dózsa György község), egy mé-
hészkiállítás (Segesvár) is volt. Ma-
rosvásárhelyen októberben
megszervezték a termésnapot, az
igazgatóság munkatársai 14 külön-
böző szakmai találkozón, szimpózi-
umon vettek részt. 

Az igazgató újságírói kérdésre
elmondta, bár több tenyésztővel is
tárgyaltak, még nem sikerült kije-
lölni gyapjúbegyűjtő és -szárító he-
lyeket megyénkben. Egyelőre
bizonytalan a feldolgozott gyapjú
piaca, bár többen jelentkeztek tá-
mogatásra, nincs még piaca a ter-
méknek. Tudomása szerint az
országban eddig mindössze két me-
gyében sikerült megoldást találni:
Szebenben, ahol Indiába exportál-
ják, és matracként tér vissza, illetve
Tulceán, ahol építkezési szigetelő-
anyag előállításával próbálkoznak
kísérleti jelleggel. 

A 2018-ra tervezett országos 
jégeső elleni program keretében két
rakétakilövő egység telepítését ter-
vezik megyénkben, egyiket Ded-
rádszéplak és Szászrégen
környékén, amivel a környékbeli
gyümölcsösöket védnék, valamint
Dicsőszentmárton mellett, amivel
elsősorban a Küküllő menti szőlő-
söket óvnák. Az igazgató szerint ha-
marosan hozzáfognak az egységek
kiépítéséhez, várható az is, hogy
Kerelőszentpál és Vajdaszentivány
környékén az országos öntözőrend-
szer-felújítási program keretében
felújítják az egykori berendezése-
ket. Hogy erre mikor kerül sor –
nem tudott válaszolni az igazgató. 
Patthelyzet 
a volt gyümölcstermesztő kísérleti
állomás ingatlanja esetében

Továbbra is a megyei mezőgaz-
daság szégyenfoltja a gyümölcster-
mesztő kísérleti állomás
marosvásárhelyi, Pandúrok úti egy-
kori épületeinek helyzete. Az igaz-
gató elmondta, 2009-ben készült
egy megvalósíthatósági tanulmány,
amelynek alapján a még megfelelő
állapotban levő épületegyüttest
saját székházzá alakították volna át.
Közben az ugyancsak a mezőgaz-
dasági igazgatóság (minisztérium)
hatáskörébe tartozó egykori gyü-
mölcstermesztő kísérleti állomás
nevében annak igazgatója beperelte
a megyei mezőgazdasági igazgató-
ságot jogtalan területigénylésért. A
per 2012-ig tartott, amikor a legfel-
sőbb semmítőszék a felperesnek
adott igazat. Közben a kísérleti ál-
lomás csődbe ment. A mindössze
két alkalmazottat számláló maros-
vásárhelyi állomást hivatalosan a
mărăcineni-i kísérleti állomáshoz
csatolták, és az ingatlant 49 évre az
Argeş megyei „anyaegységre” tele-
kelték. Mivel a minisztérium mind-
eddig nem sok pénzt szánt
mezőgazdasági kutatásra, nem volt
amiből fenntartani, felügyelni az
épületeket, amelyek tönkrementek.
Ioan Rus szerint a gyümölcster-
mesztő kísérleti állomás esetében
a minisztérium egyik zsebéből ki-
vette az egységet, áthelyezte a
másik lyukasba, és ez lett az ered-
ménye. Érvényes, megfellebbez-
hetetlen bírósági döntés
birtokában csakis a szaktárca ren-
dezheti az ügyet, de erre, úgy néz
ki, egyhamar nem lesz szándék. 
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Rekordtermések
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Nem táplálhattunk túlzott remé-
nyeket a Marosvásárhelyi Sirius –
Szatmárnémeti CSM női kosár-
labda bajnoki mérkőzés előtt, így
az, hogy vereségről kell beszámol-
nunk, nem számít meglepetésnek.

Kicsit (vagy inkább nagyon) bosz-
szantó azonban, hogy a marosvásár-
helyi csapat egy félideig ismét
egyenlő ellenfele volt a mezőny leg-
nagyobb költségvetésével rendelkező
együttesének, hogy aztán a második
félidőben, mint szinte minden eddigi
mérkőzésen, teljesen összeomoljon.

Tizenhárom forduló után egyetlen
győzelme van a Siriusnak, s most
már kisebb csodára van szükség,
hogy előbbre lépjen a rangsor utolsó
helyéről a rájátszásig. Mindez azt su-
gallná, hogy a mezőny leggyen-
gébbje, amelynek a legyőzése
minden ellenfél számára kötelező fel-
adat. A valóság az, hogy kivétel nél-
kül minden elveszített mérkőzésen
voltak olyan időszakai, amelyekben
megmutatta, hogy ez nincs teljesen
így. Hogy akkor mégis miért nem tud
negyven percig játszani a csapat
ugyanazon a szinten, azt a klub ve-
zetőségének kell kiderítenie.

A Szatmárnémeti elleni találkozó
statisztikája egyértelmű jelzést ad
arról, hogy miben volt jobb az ellen-
fél. Nem csupán 15-tel több lepatta-
nót szerzett, hanem félkörön belüli
(36-60%) és szabaddobásaik (53!?-
75%) pontossága is jelentősen jobb,
mint a házigazdáké. Aki azonban
látta a mérkőzést, azt is tudhatja,
hogy ez a különbség csak a második
félidőben alakult ki, amikor ugyan-
azok a játékosok, akik az első húsz
percben szépen megoldották a táma-
dásokat, képesek voltak a kosár alól,
egyedül is kihagyni, máskor jó po-
zícióból nem merték elvállalni, hogy
aztán egyik társuknak az idő szorí-
tásában, kiszorított helyzetből kell-
jen dobnia. Szünet után Gál Emese
próbálta életben tartani csapata esé-

lyeit három triplával, de eközben
túloldalt gyakorlatilag minden tá-
madás pontokkal végződött, Harri-
son, Mandache és Szolopova úgy
hatoltak át a marosvásárhelyi védel-
men, mint kés a vajban. 

A második félidőben az
egész csapat kiábrándítóan
játszott, Robinsont elhagyta az
ihlete, Mitov jelenléte alig volt
észlelhető, azonban Radović
az, aki most már egyértelműen
megmutatta, hogy a megérde-
meltnél nagyobb bizalmat
élvez a klubnál, nála sokkal
jobb légiósra lenne szükség.
Ilyen szintű játékost kilóra

lehet beszerezni a piacon, ám előre
nem lehet lépni vele.

A női kosárlabda-bajnokságban
szombaton rendezik a 14. forduló
találkozóit, a Sirius Brassóba uta-
zik, az Olimpia otthonába. 

Újabb fegyvertényt hajtott végre a keretben
csupán két légióssal, egyetlen beállóssal és
egyetlen erőszélsővel maradt Marosvásárhe-
lyi Maros Kosárlabdaklub. Ezúttal közvetlen
ellenfelét, a Galaci Phoenixet verte egy pont-
tal többel, mint amennyivel kikapott ott az
első fordulóban. Lefordítva ez azt jelenti,
hogy a sokak által már eltemetett marosvásár-
helyi csapat bejelentkezett a felsőházat érő 6.
helyre pályázók közé.

Mint az idei bajnokságban annyiszor, most
sem számított esélyesnek a marosvásárhelyi
csapat, ahogy a szurkolók egy csoportja egy
molinón kifeszítette: a „Tragumúráki bászket-
klub”. (Utalás a polgármesteri hivatal szil-
veszteri fordítási bakijára, egyben
szemrehányás a hivatalnak, hogy cserben-
hagyta az együttest.) Az ellenfél öt légióssal
lépett pályára, és a palánk alatt is sokkal több
választása volt Florin Nini edzőnek. A vendégek ma-
gasságfölénye meg is látszott a pályán, főleg a harma-
dik negyedben, hiszen 36 lepattanót, ebből 17 támadót
gyűjtöttek be a Phoenix játékosai, ami tízzel több, mint
amennyit a házigazdák megszereztek. Ennek következ-
tében nem kevesebb, mint 16-szor többször dobhattak
mezőnyből kosárra. Csakhogy a pontosság ezúttal a
Maros KK-nak volt az erőssége, amely 50%-ban dobta
a triplákat, és 89%-ban a szabaddobásokat. Erre szok-
ták mondani, hogy soha rosszabbat! Ami azonban va-
lójában megnyerte a meccset a marosvásárhelyiek
számára, az a lelkesedés és küzdeni akarás volt, amely-
lyel a pályára léptek. Ez a lendület építette fel szünetig a
16 pontos előnyt, és amikor a galaciak (némi játékvezetői
hátszéllel) 4 pontra feljöttek a negyedik ne-
gyed közepén, a küzdeni akarás erőt adott a
hazaiaknak, hogy a fáradtság ellenére végig
megőrizzenek annyit az előnyből, ameny-
nyire szükség volt ahhoz, hogy a hajrá ne
váljon túlságosan izgalmassá.

„Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz a
magas embereikkel a palánk alatt – értékelt
Szászgáspár Barnabás vezetőedző –, de
nem mindig sikerült kizárni őket. Szeren-
csére azonban sokkal jobban dobtunk. Pita
pontjai nem véletlenek, az ő dobásaira ját-
szottunk, csak gratulálni tudok a fiúknak a
küzdeni akarásért.”

Ezzel a győzelemmel a hat itthoni

meccsből az ötödik sikerét számlálja a Maros KK, s
talán ha most rendezik a Nagyvárad elleni meccset,
akkor más lenne az eredmény azon is, hiszen most küzd
csak igazán a csapat, amióta a zsoldoslelkű légiósok tá-
voztak. Ha hozzátesszük, hogy a két elmaradt mérkő-
zésen a Timba és Jászvásár ellen normális körülmények
között kellene nyerni, az együttes máris az 5. helyen
álló Nagyváraddal azonos mérleget mutathat fel. Már-
pedig az alapszakaszt az első hat között végezni a je-
lenlegi körülmények között kisebb csodával érne fel,
ismerte el Szászgáspár, aki hozzátette: még mindig
bízik benne, hogy a klub vezetőségének sikerül leg-
alább az ötös és a négyes posztra játékosokat hozni,
mert nagyon nehéz csak Sántára és Borşára (részben
Stăncuţra) hagyatkozni a palánk alatti posztokon.
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Remek évet zárt a román asztali-
teniszsport, miután női válogatottja
megnyerte az Európa-bajnokságot.
„Megvalósult az álom, megrepesz-
tettük a kínai falat. Luxemburgban
a lányok beteljesítették reményein-
ket, és megelőzték Európa rangos
együtteseit” – értékelt a sportági
szövetség honlapján a föderáció
menedzsere. 

Beatrice Romanescu úgy fogal-
mazott: „a Mindent vagy semmit!
mondásra hajazva öntötték szóba az
Aranyat vagy semmit! célkitűzést,
és ez valóságos győzelmi maraton-
hoz vezetett. A női csapat, olykor
pokoli ritmust diktálva, megállítha-
tatlannak bizonyult, és feljutott a
dobogó legmagasabb fokára. Örül-
tünk, nevettünk, sírtunk, megígér-
tük magunknak, hogy Európa elsői
maradunk, és megpróbálunk akár
még fennebb is lépni. Bízzunk
benne, hogy 2018-ban is ugyanúgy
győzelmeket ünneplünk és örülünk
majd, mint 2017-ben”. 

A román asztaliteniszsport leg-
fontosabb sikerei 2017-ben:

* 5 aranyérem: felnőtt női válo-
gatott (Szőcs Bernadette, Eliza Sa-
mara, Daniela Dodean Monteiro,
Adina Diaconu és Irina Ciobanu) az
Európa-bajnokságon, fiú páros

(Cristian Pletea, Denis Ivonin) az if-
júsági és serdülőkorúak Európa-baj-
nokságán, lány egyéni (Adina
Diaconu) és fiú egyéni (Cristian
Pletea) a Europa Youth Top 10 ver-
senyen, vegyes páros (Alina Zaha-
ria, Alex Manole) a Frankofón
Játékokon;

* 5 ezüstérem: fiú egyéni (Cris-
tian Pletea) és lányválogatott
(Adina Diaconu, Andreea Drago-
man, Tania Plăian, Mihaela Plae-
aşu) az ifjúsági és serdülőkorúak
Európa-bajnokságán, csapat (Alina
Zaharia, Alex Manole), női egyéni
(Alina Zaharia) és férfi egyéni
(Alex Manole) a Frankofón Játéko-
kon;

* 9 bronzérem: fiú egyéni (Rareş
Şipoş), leány egyéni (Adina Dea-
conu és Elena Zaharia), vegyes
páros (Cristian Petelea, Adina Dea-
conu) és fiúcsapat (Cristian Pletea,
Rareş Şipoş, Dragos Oprea, Florin
Spelbus) az ifjúsági és serdülőko-
rúak Európa-bajnokságán, le-
ánycsapat (Adina Diaconu,
Andreea Dragoman, Tania Plaian,
Elena Zaharia), fiúcsapat (Cristian
Pletea, Rareş Şipoş, Dragoş Oprea,
Florin Spelbus) és vegyes páros
(Cristian Pletea, Adina Diaconu) az
ifjúsági világbajnokságon, női
egyéni (Szőcs Bernadette) az Uni-
versiadén

2017: az arany 
vagy semmi éve

Megismételt forgatókönyv

Nem adják a hazai pályát!
Bálint Zsombor

Radović „repül” az ellenfél kosárpalánkja felé az UPM Sirius – Szatmárnémeti CSM mérkőzé-
sen, 2018. január 6-án; ez a mostani produkciója is azt mutatja azonban, hogy a megérdemelt-
nél nagyobb bizalmat élvez a klubnál.                                                            Fotó: Nagy Tibor
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Bálint Zsombor

Szerkeszti: Farczádi Attila

Farczádi Attila

Szőcs János a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi

TVR Sípszó után című, idei első adásának meghívottja Szőcs János,
az Európa-bajnok marosvásárhelyi asztaliteniszező, Szőcs Berna-
dette édesapja. Szucher Ervin arról faggatja a boldog szülőt, mi-
ként faragott sikersportolót a gyermekeiből, Bernadette-ből és a
világranglistán szintén jegyzett Hunorból.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 12. forduló: Marosvásárhelyi

Maros KK – Galaci Phoenix 85:78 (26-17, 26-19, 10-18, 23-24)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1500 néző. Vezette:

Alin Faur (Temesvár), Amalia Marchiş (Kolozsvár), Ionuţ
Moraru (Kolozsvár). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).

Maros KK: Pita 32 pont (5), Borşa 18 (2), Stăncuţ 12 (3),
Sánta 10, Person 10, Steff 3, Gârbea, Engi-Rosenfeld, Ilicov. 

Phoenix: Miller 24 pont (4), Pavlović 19, Kalve 14 (4), Gugino
12 (1), Hadžifezović 4, Sabău 3, Petrişor 2, Andrei, Măciucă.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulójának eredmé-

nyei: Nagyszebeni CSU – Bukaresti Dinamo 111:65, Temesvári
Timba – BCM U FC Argeş Piteşti 77:82, Nagyváradi CSM –
Bukaresti CSM Steaua 89:81, Temesvári SCM – Kolozsvári
U 70:81. A SCM U Craiova – Galaci Phoenix mérkőzést csü-
törtökön játsszák, a Jászvásári Politehnica – Marosvásárhelyi
Maros KK találkozót február 10-ére halasztották.

A 12. forduló eredményei: Marosvásárhelyi Maros KK –
Galaci Phoenix 85:78, Bukaresti Dinamo – Bukaresti CSM
Steaua, Nagyszebeni CSU – Nagyváradi CSM 83:76, BCM U
FC Argeş Piteşti – Kolozsvári U 81:82, Temesvári Timba – Te-
mesvári SCM 83:98. A Jászvásári Politehnica – SCM U Cra-
iova mérkőzést január 31-én rendezik.

A 13. fordulóból előre hozott mérkőzésen: Kolozsvári U –
Temesvári Timba 97:80.Ranglista

1. Kolozsvár 11/2 24
2. Temesvári SCM 9/3 21
3. Nagyszeben 9/3 21
4. CSM Steaua 8/4 20
5. Nagyvárad 7/5 19
6. Piteşti 7/5 19
7. Galac 6/5 17
8. Maros KK 5/5 15
9. Craiova 4/6 14
10. Timba 2/10 14
11. Dinamo 0/12 12
12. Jászvásár 1/9 11

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 11/0 22
2. Szatmárnémeti 9/3 21
3. Alexandria 7/4 18
4. Gyulafehérvár 6/6 18
5. Arad 5/7 17
6. Temesvár 4/8 16
7. Brassó 5/5 15
8. Kolozsvár 3/8 14
9. UPM Sirius 1/10 12

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 13. fordulójának eredményei:

CSBT Alexandria – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 64:80, Gyulafe-
hérvári CSU – Brassói Olimpia 66:70, Marosvásárhelyi UPM Sirius
– Szatmárnémeti CSM 67:89, Aradi ICIM – Temesvári SCM 93:80.
A Kolozsvári U állt.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: Marosvásárhelyi

UPM Sirius – Szatmárnémeti CSM 67:89 (22-19, 16-19, 18-26, 11-
25)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Cosmin
Prişcă (Medgyes), Stretea Máté András (Nagyvárad), Octavian
Goina (Nagyvárad). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).

UPM Sirius: Robinson 18 pont (1), Mitov 14 (2), Gál 12 (4), Mé-
száros 9, Radović 8 (1), Beldian 3 (1), Feiseş 3 (1), Alina Pop, Radu,
Imreh. 

Szatmárnémeti: Harrison 25 pont (2), Mandache 19 (3), Szolo-
pova 18 (1), Miller 10, Green 7, Lazăr 6, Uiuiu 4, Kádár, Szmutku,
Sfârlea.

Küzdőszellemből jeles: Dino Pita lenyomja a Maros KK volt játékosát, 
Dragoş Andreit, és újabb pontokat szerez csapatának, hogy a végére 32-ig jusson
a Galaci Phoenix elleni mérkőzésen. Fotó: Nagy Tibor



Az autósok mezőnyében a Szalay Ba-
lázs, Bunkoczi László, míg a motorosok
között Dési János és Horváth Lajos kép-
viseli a magyar színeket a perui Limából
szombaton elrajtolt Dakar-ralin, amely
a 40. lesz a viadal történetében. Romá-
niából Gyenes Emmánuel sorakozott fel
a rajtnál.

Szalay a 367-es rajtszámú Opel
Crossland X versenyautóval a magyar
rekordnak számító 13. alkalommal indul
neki a három dél-amerikai országon,
Perun, Argentínán és Bolívián áthaladó,
összesen 9000 kilométeres versenynek,
amely 14 szakasz után január 20-án az
argentínai Córdobában ér véget. Szalay
nyolcadik alkalommal áll rajthoz Bun-
koczival közösen a Dakaron.

Dési János pályafutása hatodik Dakar-raliján
vesz részt a 69-es rajtszámú KTM-mel, míg 
Horváth Lajos a 139-es rajtszámú KTM-mel má-
sodszor vág neki a világ legnehezebb tereprali-
versenyeként számontartott viadalnak. A
motorosok mezőnyében a szerbiai magyar Sagh-
meister Gábor is ott lesz, ő szintén KTM-mel
versenyez, s az idei lesz pályafutása 10. Da-
karja.

Gyenes Emmánuel hetedszer versenyez a
Dakar-ralin, legutóbb (2016-ban) 14. lett – ez a
legjobb eredménye is egyben. Kisebb megszakí-
tásokkal 2007 óta tagja a mezőnynek, a versenyt
egyetlen alkalommal (2009-ben) kellett feladnia.
2015-ben jegyezte legnagyobb sikerét, amikor
összesítésben a 21. helyen végzett, de megnyerte
a rali maratonszámát – ez a legnehezebb szám-
nak számít, ugyanis a tizenhárom etap alatt tilos
a motorbicikli egyes, előre meghatározott alkat-
részeit cserélni. Ilyen többek között a motor is,
tehát meghibásodás esetén javítani kell, vagy vis-
sza kell lépni. 

A gyorsasági szakaszok hossza 4500 kilomé-
ter, ebből az első öt etapot Peruban kell teljesíte-
nie a mezőnynek, majd következik három
bolíviai szakasz, ezután pedig hat argentínai
gyorsaságin keresztül érnek majd be a verseny-
zők a Córdobában kialakított célba. 

A versenyen ismét lesznek sivatagi szakaszok,
de a helyszíni adottságokat kihasználva komoly
magaslatokat is megjárnak – 4000 méter fölött is
jelöltek ki szakaszokat –, a szünnapot pedig Bo-
líviában, 3500 méter fölött tartják meg január 12-
én.

A jubileumi, 40. Dakar-ralin 337 járművel –

190 motorkerékpár és quad, 105 autó, 42 kamion
– 54 ország 525 versenyzője vesz részt.

Kerékpárokat kaptak karácsonyra

A Novák Cyclig Academy december 22-én este tartotta 2017-es évzáró
értékelőjét, az eseményen jelen voltak az akadémisták és szüleik is. Ti-
zenhárom hónappal ezelőtt, 2016. november 1-jén jelentette be Novák Ká-
roly Eduárd, hogy Csíkszeredában kerékpáros akadémiát hoznak létre. Az
elhatározást tettek követték, hivatalosan a gyereknapon, 2017. június el-
sején indult be Kelet-Európa első, kerékpárra szakosodott akadémiája. Az
alapító, az ország egyetlen paralimpiai bajnoka hosszú távra, tizenkét évre
tervezett előre, a Novák Cycling Academy sportolói pedig igazolták a hoz-
zájuk fűzött reményeket, hiszen fél év alatt huszonhat érmet szereztek.

Novák Károly Eduárd paralimpiai bajnok, az akadémia alapítója, vala-
mint Sebestyén Szabolcs csapatmenedzser elégedett sportolóik első éves
eredményeivel, hiszen az akadémisták összesen 13 arany, 6 ezüst és 7
bronzérmet szereztek különböző hazai és nemzetközi versenyeken. Az
ünnepélyes évértékelőt követően a Novák Cycling Academy legeredmé-
nyesebb sportolói új DRAG kerékpárokat kaptak, amelyeket a csapat a
bolgár kerékpárgyártótól kapott támogatásként.

„Nagy öröm volt számomra, hogy a sportolók és a szüleik társaságában
ünnepelhettük az akadémia első születésnapját. Az, hogy jó úton haladunk,
igazolja az is, hogy a Novák Cycling Academy sportolói vezetik korosz-
tályuk országos listáját és minden versenyt gyakorlatilag uraltak. Bízom
benne, hogy befektetéseink a következő években gyümölcsöznek majd,
és Hargita megye olyan kerékpárosokat nevel majd ki, akik fontos nem-
zetközi versenyeken is a helytállás mellett szállítják majd a jó eredmé-
nyeket. Köszönöm mindazt a támogatást, amelyet Hargita Megye
Tanácsától, Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzatától, az Alli-
anz Tiriac Biztosítótársaságtól, illetve a többi szponzorunktól kaptunk erre
a projektre, amely a romániai kerékpársportnak is nagyon fontos” –
mondta az ötszörös világbajnok Novák Károly Eduárd.

Simona Halep meg-
nyerte a kínai Sencsenben
zajló, 626.750 dollár össz-
díjazású WTA-tornát, mi-
után a szombati döntőben
6:1, 2:6, 6:0 arányban le-
győzte a címvédő Kateřina
Siniakovát (Csehország). A
torna főesélyeseként induló
Halepnek 1 óra 13 percre
volt szüksége, hogy 2015
után másodszor is meg-
nyerje a tornát. A döntő
több mint öt óra késéssel
kezdődött, és egy teremben
tartották, mert az eső miatt
használhatatlanná vált a
szabadtéri pálya.

Az első szettben 1:1 után Halep
megállíthatatlan volt, zsinórban öt
játékot megnyert, és 6:1-re behúzta
a játszmát. A második szettben
Halep rosszul adogatott, Siniaková
pedig kihasználta a román játékos
hullámvölgyét, és 6:2-vel vitte a
játszmát. Halep „visszajött” a har-
madik szettben, a verseny Twitterje
szerint „a világelső úgy játszott,
mint egy világelső”, és mindössze
21 perc alatt megnyerte a játszmát,
ezzel pedig a meccset is.

Simona Halep három kettőshi-
bát vétett, míg 21 éves ellenfele
(WTA-48.), aki az elődöntőben az
orosz Marija Sarapovát búcsúz-
tatta, 2 ászt ütött és 5 kettőshibát
vétett.

Halepnek 163.260 dollár és 280

pont jár a győzelemért, míg Sinia-
ková 81.251 dollárral és 180-WTA
ponttal vigasztalódhat. Halep biz-
tosan megőrzi vezető helyét a
WTA-világranglistán, így első kie-

meltként indulhat az ausztrál nyílt
teniszbajnokságon.

Simona Halep karrierje során 28
döntőt játszott, amelyek közül 16-
ot megnyert. 2013-ban hat torna-
győzelmet aratott, Nürnbergben,
‘s-Hertogenboschban, Budapesten,
New Havenben, Moszkvában és
Szófiában; 2014-ban kettőt, Dohá-
ban és Bukarestben; 2015-ben hár-
mat, Sencsenben, Dubajban és
Indian Wellsben; 2016-ban hármat,
Madridban, Bukarestben és Mont-
realban; 2017-ben egyet, Mad-
ridban, most pedig győzött Sen-
csenben.

Halep vesztes döntői: 2010-ben
és 2011-ben Fezben (Marokkó),
2012-ben Brüsszelben, 2014-ben
Madridban, a Roland Garros-on és
a WTA-világbajnokságon, 2015-
ben Torontóban és Cincinnatiban,
2017-ben pedig Rómában, a Ro-
land Garros-on, Cincinnatiban és
Pekingben.
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Eredményjelző
WTA-tenisztorna, Shencsen
(626.750 dollár összdíjazás),
elődöntő: Marija Sarapova
(orosz) – Kateřina Siniaková
(cseh) 2:6, 6:3, 3:6, Simona
Halep (román) – Irina Begu
(román) 6:1, 6:4; döntő: Halep –
Siniaková 6:1, 2:6, 6:0.

Halep nyert Sencsenben

Címvédő sikere az első fordulóban
A motorosoknál a címvédő brit Sam Sun-

derland, az autósoknál pedig a katari Nasszer
al-Attijah nyerte az első szakaszt a 40. Dakar-
ralin. A Peru fővárosa, Lima és Pisco közötti,
242 km-es táv 31 km-es mért szakaszán a
szatmárnémeti Gyenes Emánuel (KTM) a 48.
helyen végzett a motorosok versenyében, 8
perc 24 másodperccel a győztes után. A ma-
gyar színekben versenyző Dési János (KTM)
a 112., Horváth Lajos (KTM) pedig a 135.
helyen érkezett a célba. Az autósoknál Szalay
Balázs, Bunkoczi László (Opel Crossland X)
a 36. lett.

Eredmény: 1. szakasz, Lima-Pisco (273
km, gyorsasági: 31 km):

* autósok (73 célba érkező alapján): 1.
Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari,
francia, Toyota Gazoo) 21:51 perc, 2. Bern-
hard Ten Brinke, Michel Perin (holland, fran-
cia, Toyota Gazoo) 22:16, 3. Nicolas Fuchs,
Fernando Adrian Mussano (perui, argentin,
Borgward) 22:25, ... 36. Szalay Balázs, Bun-
koczi László (Opel Crossland X) 29:23;

* motorosok (136): 1. Sam Sunderland
(brit, KTM) 20:56 perc, 2. Adrien Van Beve-
ren (francia, Yamaha) 21:28, 3. Pablo Quin-
tanilla (chilei, Husqvarna) 21:51, ...48.
Gyenes Emmánuel (romániai, KTM) 29:20,
...103. Dési János (KTM) 49:56 (20 perces
büntetéssel), ...135. Horváth Lajos (KTM)
1:04:07 óra 

Román győzelem párosban is
Sencsenben román győzelem született a párosok versenyében is: a

Simona Halep/Irina Begu duó a szombati döntőben 1:6, 6:1, 10-8-ra
legyőzte az első helyen kiemelt Kateřina Siniaková/ Barbora Krejčí-
ková cseh kettőst. Az első játszmát a csehek uralták, a román lányok
mindösszesen nyolc labdát tudtak megnyerni. A második játszmában
pontosan az ellenkezőjére fordult a játék, Halep és Begu 5:0-ra is ve-
zettek, és végül 6:1-re nyertek. A szuper tie-breakben a románok ve-
zettek 2-0-ra, 5-3-ra és 7-4-re, a csehek 7-7-en kiegyenlítettek, ekkor
Halepék két pontot nyertek egymás után, és végül 10-8-ra hozták a
rövidítést.

Simona Halep ezzel duplázott a kínai tornán, ahol egyébiránt pá-
lyafutása első páros tornagyőzelmét ünnepelhette. Halep, aki csak
146. a WTA-világranglistán a párosok kategóriájában, 2016-ban,
Montreálban játszott még páros döntőt, Monica Niculescu oldalán.
Irina Begu (WTA-38. párosban) hetedik WTA-páros tornagyőzelmét
szerezte meg, miután győzött Hobártban (2012, Monica Niculescu),
‘s-Hertogenboschban (2013, Anabel Medina Garrigues), Rio de Ja-
neiróban (2014, María Irigoyen), Szöulban (2014, Lara Arruabar-
rena), Bukarestben (2017, Raluca Olaru) és Tiencsinben (2017, Sara
Errani).

A román párosnak 26.031 dollár és 280-WTA pont jár a győzele-
mért. 

Cristina Neagu az elmúlt év legjobb
női kézilabdázója, adta hírül közösségi
oldalán vasárnap az Európai Kézilabda-
szövetség (EHF). A férfiak között Lékai
Máté, a nőknél pedig Görbicz Anita má-
sodikként zárt a címért kiírt szavazáson.

Az EHF honlapján keddtől lehetett
voksolni a nyolc férfi, illetve a kilenc
női jelöltre. A férfiakra 14.645, a nőkre
közel kétszer annyi, 29.160 szavazat ér-
kezett.

A férfiaknál a Vardar Szkopje horvát
irányítója, Luka Cindric győzött 6731
szavazattal, míg a Veszprémet erősítő
Lékai 6039 vokssal zárt másodikként. A
harmadik legtöbb szavazatot, 833-at a
Veszprémbe nyáron visszatérő vajda-
sági születésű kapus, Sterbik Árpád
kapta.

Lékai 2017-ben a válogatottal ne-
gyeddöntős volt a franciaországi világ-
bajnokságon, továbbá kijutott a
pénteken kezdődő horvátországi Eu-
rópa-bajnokságra. A Telekom Veszp-
rémmel a Bajnokok Ligájában bronz-, a
SEHA Ligában ezüstérmet szerzett, to-
vábbá megnyerte a bajnokságot és a
Magyar Kupát.

A nőknél 15.185 szavazatot be-

gyűjtve a Bukaresti CSM román balát-
lövője, Cristina Neagu végzett az élen,
Görbiczet 11.168-an látták 2017 leg-
jobbjának. Harmadikként a Győr világ-
bajnoki ezüstérmes jobbátlövője, Nora
Mörk 1237 voksot kapott.

Cristina Neagut, aki 2016-ban el-
nyerte a világ legjobb kézilabdázója
címet, nemrégiben a legjobb román ké-
zilabdázónak nyilvánították – zsinórban
immár ötödik alkalommal. Az elmúlt év
nem a legjobb volt a játékos pályafutá-
sában. A Bajnokok Ligájában csak ne-
gyedik lett a Bukaresti CSM-vel (a
kisdöntőben kikaptak a Buducnost Pod-
goricától), az Európa-bajnokságon
pedig már a nyolcaddöntőben kiesett a
román válogatottal, miután vereséget
szenvedtek Csehországtól. Egyéni telje-
sítményét azonban értékelték a nemzet-
közi porondon, hiszen bekerült a
Bajnokok Ligája All Star-csapatába.

A világ legjobbjának 2005-ben meg-
választott Görbicz a magyar nemzeti
együttessel nyolcaddöntős volt a de-
cemberi, németországi világbajnoksá-
gon, a Győri Audi ETO KC színeiben
pedig Bajnokok Ligáját és bajnokságot
nyert.

Elrajtolt a 40. Dakar-rali Neagu az elmúlt év 
legjobb kézilabdázója, Lékai 
és Görbicz egyaránt második



A néhány éves hagyomány je-
gyében az év második napján idén
is találkoztak az AS Armata klub
egykori játékosai: Cornel Caco-
vean volt elnök (1982 és 1998 kö-
zött vezette a katonacsapatot)
Gheorghe Ciorceri ötletgazdával,
a klub volt játékosával és edző-
jével, valamint Tiberiu Petriş
volt vezetőtanácsi taggal a pol-
gármesteri hivatal víkendtelepi
vendégházába hirdették meg a ta-
lálkozót.

A rendezvényen jelen volt Cor-
nel Cacovean, Ilie Rus, Aurel
Petra, Ioan Pop, Tiberiu Petriş (ve-
zetőségi tagok), valamint Sólyom
Csaba, Fazakas Árpád, Mircea
Ronea, Nicolae Tâmpănaru, Ioan
Şleam, Florea Ispir, Petru Orza,
Gheorghe Ciorceri, Varró Sándor,
Fodor János, Aurel Stoica, Márton
László, Ciprian Botoşer, Darius
Miclea, Romulus Miclea, Rareş
Vârtic, Zsigmond Dénes, Cristian
Porav, Ovidiu Văidean, Stoica Vil-
mos, Cornel Kovács és Aurel Pâs-
laru hajdani labdarúgók, edzők. 

Az egykori játékosok a fehér
asztal mellett felelevenítették a
régmúlt idők emlékeit. 

Mint Gheorghe Ciorceri, a klub
volt labdarúgója, majd edzője la-
punknak elmondta, a kezdeménye-
zést sikeresnek tartják, teljes az
egyetértés abban, hogy az év má-

sodik napján 14 órakor ezentúl is
találkoznak. Minden volt ASA-st
várnak, külön meghívót nem kül-
denek senkinek. Aki a volt társak
közül úgy érzi, hogy ott a helye,
szívesen látják, tette hozzá. 

„Ahogy telnek az évek, a hajunk
egyre deresebb, de örülünk a vi-
szontlátás lehetőségének, és boldo-
gok vagyunk, amikor a csapat
fiatalabb képviselőivel is találkoz-
hatunk” – osztotta meg érzéseit
Cornel Cacovean. Tiberiu Petriş
mindenkinek megköszönte a rész-
vételt, majd tudatta: április 27-én
vagy 28-án négycsapatos öregfi-
útornát rendez Marosvásárhelyen,
amelyen a helyi ASA-n kívül részt
vesz a Zilah, a Marosújvár és a
Nagybánya egykori labdarúgóiból
kialakított együttes. „Nekem az
ASA jelentette Marosvásárhelyt,
ezt a csapatot szerettem a legjob-
ban, bár dolgoztam a Kolozsvári
Universitatea, a Gaz Metan együt-
teseinél, Temesváron és Bukarest-
ben is” – mondta.

Mircea Ronea arról mesélt, hogy
12 éves korától a klub feloszlásáig
az AS Armata tagja volt. „Büszke
vagyok arra, hogy olyan ismert
labdarúgók kerültek ki a kezem
alól, mint a Miclea testvérek,
Porav, Kovács, Botezan, Muntean,
Márton Laci, Călin Oltean, közü-
lük minden évben behívtak valakit
a korosztályos válogatottba is” –
tette hozzá.

„Örvendetes, hogy ennyien ta-
lálkoztunk újra, az pedig külön
öröm, hogy a ’60-as és ’70-es,
ugyanakkor a ’80-as és ’90-es évek
korosztálya is képviseltette 
magát. Egykori mérkőzések han-
gulatát, nagyszerű gólokat, kihagy-
hatatlan, de mégis kihagyott
helyzeteket elevenítettünk fel” –
magyarázta.

Márton László kijelentette: az
utóbbi időben már év közben is
sokszor gondol január 2-ára. „Na-
gyon várjuk az újabb találkozókat,
hiszen néhány órára elfelejtjük a
hétköznapok gondjait, teendőit, és
csak a futballról beszélünk.” Zsig-
mond Dénes is hasonlóan érez, ün-
nepnek nevezi ezeket az
alkalmakat. „Napokig tudnánk em-
lékeket feleleveníteni. Reméljük,
hogy még sokszor tudunk így
együtt lenni.”

Cristian Porav Gheorghe Cior-
ceri szervezői szerepét méltatta.
„Egykori edzőnk hívó szavára újra
szép számban összegyűltünk az AS
Armata nagy családjából, hogy
újra felelevenítsük labdarúgó-pá-
lyafutásunk emlékeit. Gică Cior-
ceri a teremben jelen lévő több
generációnak volt az edzője, játé-
kosként és edzőként is szerepelt az
élvonalban, és nem vallott szé-
gyent, becsülettel képviselte Ma-
rosvásárhelyt bárhol, ahol
megfordult. Hogy mit várok a
2018-as esztendőtől? Egészséget,
mindenkinek!…” 

Amint a sajtó is hírül adta, decemberben
városi tanácsi határozattal létrehozták a Ma-
rosvásárhelyi Városi Sportklubot (Clubul
Sportiv Municipal Tg. Mureş). Ugyanabban
a határozatban elfogadták a működési sza-
bályzatot, illetve meghatározták, hogy a klub-
nak 100 ezer lejes alapító tőkét különítenek el.
Továbbbá azt is tartalmazza a határozat, hogy
19 szakosztállyal alakul meg a klub, mégpe-
dig: vízilabda, kosárlabda, labdarúgás, terem-
labdarúgás, úszás, birkózás, teke, atlétika,
tenisz, asztalitenisz, röplabda, kézilabda, keleti
küzdősportok, motorkerékpározás, kerékpáro-
zás, súlyemelés, autósport, karting, vívás.

Sokak által várt határozat volt ez, amely
megteremti a lehetőséget, hogy a marosvá-
sárhelyi sport most már megfelelő keretek
között ismét fejlődésnek induljon. Tiszta jogi

keret, amelyet azonban tartalommal is meg
kellene tölteni. És mindjárt adódik az első
kérdés: mikor?

A határozat ugyanis kimondja, hogy meg-
bízzák a város polgármesterét, szerezze meg
a sportklubok működéséhez elengedhetetlen
sportazonossági bejegyzési számot, ez pedig
akkor is időbe telik, ha a város vezetése azon-
nal lép. Csakhogy a határozat nem ír elő ha-
táridőt, mint ahogy a vezetőtanács
kinevezésére sem, amelynek öt tagját a ta-
nács, hármat a végrehajtó hatalom nevez ki,
a kilencedik pedig az ügyvezető igazgató
lenne, akit szintén a polgármester nevezhet
ki. Amíg pedig mindez meg nem történik, a
klub csupán egy dokumentumban létezik, a
gyakorlatban még várni kell rá. Abban csak
bizakodni tudunk, hogy a városi tanács kö-
vetkező ülésén megtörténik a vezetőségi
tagok kinevezése is a testület részéről, és a

polgármesteri hivatal sem késlelteti az ügyet.
Ha ezek megvannak, még mindig várni

kell a bajnoki címek ostromlásával, mert a
következő kérdés az lenne: mivel? Elsősor-
ban pénzzel természetesen, amit azonban
bele kell foglalni abba a költségvetésbe,
amely a jelek szerint az idén jelentős mérték-
ben csökken a kormány adóreformja követ-
keztében. És noha a törvény 5% sportra
fordítását teszi lehetővé, jelentős ellenállás
várható a költségvetés vitáján, a főutalvá-
nyozó polgármester későbbi önhatalmú for-
rásszétosztási szokásáról ne is beszéljünk.

Aztán kellenek sportolók, edzők, akiknek
teljes szakosztályként való átvétele a jelen-
legi klubjaiktól (már akik arra hajlandók) sem
sima folyamat, sok sportágban leghamarabb
a nyári szünetben nyílik erre lehetőség (ha
addig a korábban említett folyamatok lezá-
rulnak).

És még mindig nem kaptunk választ a leg-
kényesebb kérdésre. Tizenkilenc szakosztály
van (papíron), közöttük nagyon drága sport-
ágak is. Egyesek a közönség körében népsze-
rűek, mások felvételét a listára a meglévő,
vagy átadás előtt álló (Maros ring) létesítmé-
nyek indokolják. Még a legoptimistább eset-
ben, a lehetséges 5% kiutalása és teljes
mértékű folyósítása esetében sem lenne elég
pénz minden szakág minden igényének kielé-
gítésére. Vajon ki fogja eldönteni, és milyen
kritériumok alapján, hogy akkor most ki
élvez elsőbbséget, vagy mindenki egyformán
keveset kap, ami édeskevés az eredményes-
séghez? 

Sok kérdés, egyelőre válasz nélkül. A
sportbarátok azonban türelmetlenül várják,
hogy a nehezen, félévnyi vajúdás után elin-
dított folyamat ne akadjon el félúton, a kicsi-
nyes érdekek útvesztőjében.

Karácsonykor, december 25-én
töltötte 75. életévét minden idők
egyik legjobb marosvásárhelyi fut-
ballkapusa, Sólyom Csaba, aki
1964 és 1979 között játszott a város
legismertebb együttesénél, az AS
Armatánál, ahol 1979-től edzőskö-
dött is. Előbb a klub gyermekköz-
pontjában, majd a felnőttcsapatnál
tevékenykedett, 2000-ben ment
nyugdíjba. Ő a klub egyetlen olyan
játékosa, aki a sportszervezet meg-
alakulásától kezdődően szinte a
megszűnéséig (nem sokkal a nyug-
díjazását követően történt) az AS
Armatánál volt egyhuzamban, sőt,
Balázzsal, Sikóval, Czakóval, Csu-
takkal, Bartókkal, Tâmpănaruval,
Ţiţi Dumitriuval alapító tagja volt
a hajdani Mureşulból lett AS 
Armatának.

Sólyom – aki a helyi Energia,
Voinţa, Mureşul csapatainál is ját-
szott – soha nem hagyta el Vásár-
helyt, bár más együttesektől is volt
ajánlata. Erről így mesélt: „Még a
B osztályban szerepeltünk, amikor
1964-ben a Kolozsvári Universita-
tea akart leszerződtetni engem és
Czakót, mielőtt Adamache és
Hajdú került volna oda. Nekem
akkor szakiskolám volt, de az U ve-
zetősége megígérte, hogy bejuttat
az egyetemre. Aztán az Aradi UTA
vezetősége is szeretett volna a so-
raiban tudni Coman helyén, Czakót
is akarták akkor, de oda sem men-
tem. Én abban az időben kaptam
egy háromszobás lakást a Kárpátok
sétányon, ahol jelenleg is lakom,
erre az UTA vezetői is lakást ígér-
tek, és anyagilag sem bántam volna
meg. Azonban tősgyökeres maros-
vásárhelyi lévén (még a dédnagy-

szüleim is itt születtek), meggyőző-
déses lokálpatriótaként, de az akkor
már idős szüleim miatt is helyben
maradtam. Nem bántam meg. A
mai napig nagyon szeretnek itt, lép-
ten-nyomon rám köszönnek, jóle-
sik”. 

Sok egykori csapattársa már az
égi pályákon futballozik. „Sajnos,
több mint egy csapatra való volt
ASA-s már nincs közöttünk.
Mások mellett Bóné, Lungu, Ráksi,
Pavlovici, Lukács Ede, Mureşán,
Balázs, Nagy Miki, Tóth Feri, Kir-
ner, Bozeşan, Pîslaru, Kiss Mado-
csa, Fanici, Gál Dezső, Naste.” 

Az is bántja, akárcsak több egy-
kori csapattársát, hogy az utóbbi
években az új ASA-nál nem tartot-
tak igényt a tapasztalatára. „Sajnos,
engem is, de az összes, még élő
egykori csapattársamat is mellőzte
a mostani klub vezetősége, pedig
néhányunk többet érdemelt volna.
Bosszantó, hogy ezek alatt az évek
alatt az ASA-nál megfordult sok
edző keze alól egyetlen valamire-
való, élvonalbeli helyi futballista
sem került ki. Valamikor csak
Ronea, Kiss Madocsa, jómagam és
Fodor János kineveltünk több olyan
A osztályos labdarúgót, akik itthon
vagy külföldön érvényesültek, gon-
dolok például Varga Lászlóra,
Eugen Vodára, Lucian Moldovanra,
Claudiu Sălăgeanra, Szántó Csa-
bára, Máthé Domokosra, Darius és
Romulus Micleára, Mircea Munte-
anra, Adrian Botezanra” – mondta
el a Marosvásárhelyen méltán nép-
szerű egykori hálóőr, aki egészsé-
get, boldogságot és megértést kíván
a 2018-as esztendőben minden-
kinek.

Sólyom Csaba 75 éves
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A régi ASA-sok 2018. évi találkozóján: ülnek: Sólyom Csaba (b), Fazakas Árpád; állnak: 
Gheorghe Ciorceri (b), Mircea Ronea

Városi Sportklub – mikor, mivel, kivel?

Czimbalmos Ferenc Attila

Bálint Zsombor 

Az év második napján találkoztak 
az ASA egykori tagjai
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Hetvenötödik alkalommal adták át Los Ange-
lesben az Oscar-díj „előfutárának” is tekintett
Golden Globe-díjakat vasárnap este. A győzte-
sek általában jó eséllyel reménykedhetnek
Hollywood legrangosabb kitüntetésében, az
Oscar-díjban is.

Az első gálát 1944 januárjában tartották,
akkor látogattak először filmcsillagok és stúdi-
óvezetők a 20th Century Fox stúdióba, hogy
megtekintsék az előző év amerikai filmtermésé-
nek a külföldi újságírók által kiválasztott legja-
vát, és átvegyék a testület által öt kategóriában
adományozott elismeréseket.

A színésznők között az első kitüntetett Jenni-
fer Jones lett, aki a Bernadette című drámában
játszott, a színészek között Lukács Pált (Paul
Lukas) díjazták az Őrség a Rajnán című antifa-
siszta háborús drámában nyújtott alakításáért.

A sikert látva a kritikusok úgy döntöttek, hogy
az eseményt minden évben megrendezik, még-
pedig – függetlenségüket bizonyítandó – az
Oscar-díjkiosztó előtt. 1945-ben még annyira
kevés volt a pénzük, hogy az asztalra Joan Ben-
nett színésznő kertésze szívességből szállította a
virágokat. A győzteseknek járó szobrocska
1945-re készült el: a kis talapzaton álló, földgo-
lyót mintázó aranygömböt egy filmszalag öleli
körül. Országosan először 1964-ben közvetítette
a televízió, a helyszín 1971 óta a Beverly Hilton
Hotel, ahol a sztárok fehér asztal mellett ülve él-
vezik a szórakoztató gálát.

Ma már a Hollywoodban akkreditált külföldi
tudósítók szervezete, a HFPA mintegy 90 tagja
25 kategóriában dönt, ezek közül 14 mozifilmes,
11 tévés produkciókat díjaz. A legjobb filmeket
több műfajban is – dráma, vígjáték/musical, ani-
mációs, illetve idegen nyelvű alkotás – díjazzák,
az egész estés animációs filmek kategóriáját
2007-ben vezették be. A mozifilmek között 
Guillermo del Toro A víz érintése című fantasy
filmje hét, a televíziós alkotások között pedig a
Hatalmas kis hazugságok hat jelöléssel izgulha-
tott az idei díjátadón.

A prezentáció 1958-ig az újságírók dolga volt,
akkor azonban a „Rat Pack”, Frank Sinatra,
Dean Martin és Sammy Davis Jr. whiskyvel és
cigarettával a kezében a színpadra viharzott, és
„ellopta a show-t”. Produkciójukat a következő
évben megismételték, ekkor azonban már a szer-
vezők kérésére, azóta minden évben hírességek
vezetik a műsort, idén Seth Meyers amerikai ko-
mikus lesz a házigazda. A díjak átadásában 1963
óta segédkező Miss Golden Globe szerepét
ezentúl a Golden Globe-nagykövet veszi át, a
címet elsőként a tizenhat éves Simone Garcia
Johnson, Dwayne Johnson lánya viseli majd, aki
a HFPA egész évben folyó jótékonysági tevé-
kenységének nagykövete is lesz.

A Golden Globe történetében Meryl Streep a
jelölések és a díjak terén is csúcstartó: idén 31.
alkalommal jelölték, és színészi alakításaiért
eddig nyolc díjat vihetett haza, valamint tavaly
megkapta az életműdíjat is. Idén – dráma kate-
góriában – ismét elnyerheti a legjobb színésznő

díját A Pentagon titkaiért. Szintén kilenc díjjal
büszkélkedhet Barbra Streisand, aki színészi el-
ismerései, különdíjai és életműdíja mellett a
Csillag születik című film betétdaláért is meg-
kapta a Golden Globe-ot, és akit – eddig egye-
düli nőként – rendezőként is díjaztak a Yentl
című filmért.

Hármas befutóra eddig egyetlen példa volt:
1989-ben Jodie Foster, Sigourney Weaver és
Shirley MacLaine megosztva kapta a legjobb
színésznő díját. Weaver akkor a legjobb mellék-
szereplő kategóriában is győzött – a díj történe-
tében addig nem volt példa arra, hogy valaki
egyazon évben nyerjen két Golden Globe-ot.
Azóta már „duplázott” Joan Plowright, valamint
Kate Winslet is. Egy évben a legtöbb, szám sze-
rint három jelöléssel Jamie Foxx és Helen Mir-
ren büszkélkedhet. Foxx 2005-ben a
vígjáték/musical főszereplő, a dráma melléksze-
replő és a minisorozat/tévéfilm legjobb színész
kategóriában volt esélyes, végül a Ray című élet-
rajzi filmért az elsőben nyert. Mirrent két évvel
később a játékfilm főszereplő és kétszer a mini-
sorozat/tévéfilm főszereplő kategóriában jelöl-
ték, és végül az utóbbiban, az I. Erzsébet című
sorozatért nyert.

A legfiatalabb kitüntetett 1980-ban az akkor
kilencéves Ricky Schroder (A bajnok), a legidő-
sebb győztes 1990-ben a nyolcvanéves Jessica
Tandy (Miss Daisy sofőrje) volt. Tavaly a Kali-
forniai álom mind a hét jelölését díjra váltotta,
korábban a Száll a kakukk fészkére volt az
egyetlen, amely valamennyi fő kategóriában
(legjobb film, színész, színésznő, rendező, for-
gatókönyv) győzött. Öt díjjal büszkélkedhet a
Doktor Zsivágó, a Love Story, A Keresztapa és
a Csillag születik is. A Nem félünk a farkastól és
A Keresztapa harmadik része ugyanakkor hét je-
lölés után maradt díj nélkül. A legtöbb, kilenc je-
lölést 1976-ban a Nashville című film kapta, de
végül csak egy díjat nyert, a legjobb betétdal ka-
tegóriában.

2016-ban első magyar alkotásként Nemes
Jeles László Saul fia című holokausztdrámája
kapta meg a legjobb idegen nyelvű filmnek járó
Golden Globe-díjat.

A díjat két alkalommal nem vették át: 1970-
ben a Z, avagy egy politikai gyilkosság anató-
miája készítői nehezményezték, hogy a legjobb
film helyett „csak” a legjobb külföldi film kate-
góriában indulhattak, 1973-ban pedig A Kereszt-
apában jelölt Marlon Brando az „amerikai
imperializmus és rasszizmus” ellen tiltakozott, a
színész abban az évben az Oscar-gálára sem
ment el. A gála eddig egy alkalommal maradt el:
2008-ban a forgatókönyvírók sztrájkja idején a
sztárok szolidaritást vállaltak a munkabeszünte-
téssel, nem fogadták el a meghívást, így csak díj-
kiosztó sajtótájékoztatót rendeztek.

A HFPA 1952-ben alapította az életműért járó
díjat, amelyet az első kitüntetettről, Cecile B.
DeMille amerikai rendező-producerről neveztek
el, ezt az idén Oprah Winfrey televíziós szemé-
lyiség kapta. (MTI)

A Golden Globe-díjakat 75. alkalommal
adták át

Az ősz folyamán ismét siralmas ál-
lapotba került a nyárádszeredai
játszótér. Úgy tűnik, a rongálókat
felismerték, de bizonyíték még
nincs, így következmény sem –
egyelőre.

Felelőtlen személyeknek „köszönhe-
tően” alig három év után ismét használ-
hatatlanná vált a játszótér a szeredai
tömbháznegyedben. Tóth Sándor polgár-
mester elismerte: közös gond ez, ugyanis
az önkormányzat sem tudott kellőképpen
figyelni a létesítményre, de sem a helyi
rendőrök, sem a tömbházlakók nem je-
lezték, hogy nagyobb korú vagy túlsúlyos
gyerekek használnák a játszótéri eszkö-
zöket – és meg sem akadályozták azt.
Hogy a tér ilyen állapotba került, abban
a vandalizmus is szerepet játszhatott, de
mindenképp nagyfokú felelőtlenség is: az
esténként ott szórakozó fiatalok nem gon-
doltak a kisebb testvérekre, kisgyermekes
szomszédokra, és főleg arra, hogy a ját-
szótér az apróságoknak épült, és nem a
fiatalok szórakozóhelye.

Az elöljáró azt is elmondta: várták egy
csíkszeredai cég válaszát, amelytől ár-
ajánlatot kértek a játszótéri bútorzat meg-
javítására. Mivel visszajelzést nem kaptak,
saját kezükbe vették a kérdés megoldását:
megvásárolták a szükséges gömbfákat,
kötőelemeket, szerszámokat, és az önkor-
mányzat munkacsoportja fogja helyre-
hozni a teret. A javítást tavaszra
halasztották, ugyanis a faelemeket most
már kár kitenni a nedvesség és a hideg ha-
tásának. A munkálatok során néhány új
elemet is beillesztenek majd, de elköltöz-
tetik a tér sarkában álló szeméttárolót is.
A nevelés hiányára írható

Az egyik megkérdezett szülő szerint
egyértelműen azok a gyerekek, fiatalok

tehetők felelőssé a helyzetért, akik nem
kikapcsolódásra használták a játszóteret,
hanem szándékosan rongáltak. Mindezért
pedig ő egyértelműen a szülőket tenné fe-
lelőssé, hiszen a közvagyon tiszteletben
tartása nevelési kérdés. K.I. hozzátette:
az ő korosztályukat az iskolában ránevel-
ték arra, hogy a közvagyonra vigyázni
ugyanolyan fontos, mint a személyes va-
gyonra, mert mindannyiunk zsebét érinti.
Lehet, hogy a rongálók még nem értik
meg ezt, de az iskola és a szülők feladata
úgy nevelni őket, hogy ez tudatosuljon
bennük. Szerinte a hasonló eseteket úgy
lehetne megelőzni, hogy az elkövetőket
azonosítják, és a bizonyítékok birtoká-
ban őket is köteleznék, hogy kivegyék a
részüket a javítási munkából, ez pedig
elgondolkodtatná őket és másokat is,
hogy hogyan érdemes viselkedni közte-
reken.
Nem felel(het)nek a tettesek (?)

A városháza jegyzője is egyértelműen
vandalizmusnak tartja a történteket, és el-
mondta: már tudomásuk van az elköve-
tők kilétéről, de nincsenek közvetlen
bizonyítékaik. A szemtanúk szerint tizen-
évesekről, serdülőkről és felnőttekről van
szó, akik az éjszakai órákban mentek a
játszótérre. Olyan személyek, akik otthon
nem részesültek kellő nevelésben, ezért
kezelhetetlenek. Ugyanakkor már azt is
tudják ezek a fiatalok, hogy kiskorú vol-
tuk miatt nem vonhatók felelősségre, és
szüleik sem fognak felelni az ő tetteikért.
Mivel egész éjszaka nem lehet rendőri fe-
lülgyeletet biztosítani a játszótéren, a ka-
merák felszerelése marad az egyetlen
lehetséges és törvényes eszköz, és a vá-
rosháza fel fogja szereltetni őket, hogy
bizonyítékokkal tudjanak szolgálni a jö-
vőbeni tettesek vagy szüleik ellen, és a
hasonló eseteket kezelni tudják – szö-
gezte le határozottan Szentgyörgyi Ildikó
jegyző.

Ismét felújításra szorul a játszótér

A NATO, történetében először, hivatalos
himnusszal egészítette ki intézményes
jelképeit. Az észak-atlanti szövetség tá-
jékoztatása szerint a himnusz már
1989-ben, a NATO megalapításának 40.
évfordulója alkalmából megszületett,
de akkor nem hoztak döntést a beveze-
téséről, és évtizedekre félretették.

A zeneművet André Reichling kapitány, a lu-
xemburgi hadsereg zenekarának karmestere
írta, és megkomponálása óta már számos
NATO-eseményen eljátszották, legutóbb a tag-
országok állam-, illetve kormányfőinek brüsz-
szeli csúcstalálkozóján, 2017 májusában. A
NATO-tagországok atlanti szövetséghez akkre-
ditált nagyköveteinek tanácsa (Észak-atlanti Ta-
nács, NAC) által jóváhagyott himnusz nem
tartalmaz dalszöveget. A másfél perces műben
összesen húsz hangszer szólal meg, fuvolák,
oboák, klarinétok, szaxofonok, trombiták, kür-
tök, harsonák, tuba és dobok.

A tájékoztatás szerint nem ez az első a bemu-
tatott zeneművek közül, amelyet a szövetség
himnuszául ajánlottak. 1958-ban, a NATO meg-
alakulásának tizedik évfordulójára készülődve
a brit Thomas Hildebrand Preston komponált
indulót. Egy évvel később egy úgynevezett
„NATO-éneket” szerzett Hans Lorenz, a német
légierő kapitánya, ennek szövegét a holland
Stephanus van Dam kapitány és az amerikai
Leon van Leeuwen írták. A huszadik születés-
nap alkalmából a brit Sir Edward Chilton mar-
sall egy újabb himnusz elfogadására tett
javaslatot: a kompozíciót a szintén brit J. L.
Wallace szerezte, és az akkori szövetséges tag-
államok himnuszait dolgozta egybe. Valameny-
nyi próbálkozás közül a legsikeresebbnek és
legtöbbet játszott dallamnak végezetül Reich-
ling kapitány mintegy harminc éve játszott
kompozíciója bizonyult, amely az év elejétől ér-
vényes hivatalos himnusz lett – közölte a kato-
nai szövetség. (MTI)

Hivatalosan is himnusza lett 
a NATO-nak

Gligor Róbert László

Már egyértelmű, hogy vandalizmus történt, de bizonyíték hiányában egyelőre nem tudnak lépni  
Fotó: Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (5864)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5744)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk január 8-án a drága
jó férjre és édesapára, 
KERESTÉLY KÁROLYRA halálá-
nak huszadik évfordulóján. Szép
emléked kegyelettel és fájó szív-
vel őrizzük. Szerettei. (sz.-I)

Búcsúzásod egy halk sóhaj volt,
senkit sem zavarva, úgy mentél
el szótlan. 
Megtört szíved pihen a föld alatt,
emléked csak a szívünkben
marad.
Szomorú szívvel emlékezünk az
udvarfalvi TOTH MAGDOLNÁRA
halálának 17. évfordulóján. Emlé-
két őrzi két fia, Tamás és Péter
családjukkal. (6043)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
tata, após, rokon, jó szomszéd,
jó barát, ismerős, a brassói
születésű 

CZELLECZ JENŐ 
életének 92. évében 2018. ja-
nuár 4-én csendesen megpi-
hent. Temetése január 9-én,
kedden 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi katolikus temető-
ben, evangélikus szertartás
szerint. Nyugodjék békében! 
Lánya, Enikő, unokája, Klió és
veje, Sándor. (6048-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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A múltba nézve valami fáj, valakit ke-
resünk, aki nincs már. Nehéz az életet
élni nélküled, felejteni Téged soha
nem lehet. Megállt a szíved, mely ér-
tünk dobogott, megpihent a kéz, mely
értünk dolgozott. Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél, elváltál két éve azok-
tól, akiket szerettél. Csillaggá változ-
tál, barangolsz az égen, gyere
mifelénk is, úgy, mint réges-régen.
Örök álmod békés legyen és szép. Istenem, óvd őt és öleld
át helyettünk, mert csak te tudod, mennyire szerettük. 
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emléke-
zünk január 8-ára, amikor 2 éve itt hagyott a szeretett férj,
édesapa, nagytata, KULCSÁR ERNŐ marosvásárhelyi lakos.
Áldott, szép emléked egy életen át megőrizzük. 
Özvegy feleséged, Edit, fiad, lányod, vejed és két unokád:
Zentike és Harmatka. Nyugodj békében! (6038)

Megrendülten vettük tudomásul hajdani évfolyamtársunk, 
dr. CSŐGÖR ISTVÁN 

elhunytát.
Sokoldalú, tehetséges ember, régi típusú, lelkiismeretes
orvos volt. Életének aktív szakaszában mind a tudományos,
mind a gyógyító munkát odaadással, magas szakmai szín-
vonalon végezte. Szenvedélyesen fényképezett, művészi ma-
dárfotóiból több kiállítás és album született.
Súlyos betegsége megpróbáltatásait nagy lelkierővel, mél-
tósággal viselte, miközben édesapja, az egyetemalapító 
dr. Csőgör Lajos hagyatékán dolgozott.
Búcsúzunk tőle, legyen számára könnyű a föld, nyugodjon
békében!
Az 1961-ben végzett évfolyam Marosvásárhelyen élő tagjai.
(6010-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett apa, nagyapa, após, apa-
társ, rokon, szomszéd, jó barát, 

dr. NAGY FERENC 
(Fece bácsi) 

sebész főorvos, 
az orvostudományok doktora 

2018. január 6-án, 94. életévében
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk földi maradványait kedden
12 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (1578-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-775. (19695)

FOGTECHNIKAI LABORBA KOLLÉGÁT alkalmazok modelláló és kidolgozó munkakörbe, akár
kezdőket is. Oklevél kötelező. Tel. 0723-499-787. (5964-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-
055. (19694-I)

A SERVINSTAL KFT. alkalmaz GÉPLAKATOST. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, a Depozitelor
utca 22. szám alatt lehet benyújtani. További információ a 0747-496-627, 0742-574-804-es telefonszá-
mon. (19699-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfe-
lek magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű
kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com,
vagy hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

ALKALMAZUNK POSTÁST marosvásárhelyi POSTAHIVATALBA. Tel. 0756-115-948. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A          
  

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya és feleség, 

FÜLÖP GIZELLA 
szül. Maki 

2018. január 3-án visszaadta lelkét
Urunknak Istenünknek. A reformá-
tus sírkertben helyezzük örök nyu-
galomra január 8-án, hétfőn du. 2
órakor. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Szerettei. (6030-I)

Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás 
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám, 

telefon 040-365-269-077

A nyugdíjasok  január 15-től válthatják ki a buszbérletet
Az 55 éven felüli marosvásárhelyi nyugdíjasok tudomására hozzuk, hogy a 2017-ben

kibocsátott autóbuszbérletek 2018. január 31-ig érvényesek. Az új ingyenes bérleteket ja-
nuár 15-étől lehet igényelni. Azon 55 éven felüli nyugdíjasok, akik ingyenes autóbusz-
bérletet szeretnének kiváltani, személyesen tehetik meg a következő iratokkal: 

– a 2017. decemberi (csak ez elfogadott) nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány vagy kártya (eredeti és másolat)
– egy nemrég készült 3 x 4 cm-es igazolvány típusú fénykép – csak azoknak, akik először

igényelnek bérletet 
– 5 (öt) lej – a nyomtatvány ellenértéke 
A bérlet átvételét aláírással kell igazolni. A bérlettulajdonosok adják meg a telefonszá-

mukat, hogy szükség esetén a közszállítási vállalat minél előbb felvehesse velük a kapcso-
latot. 

A bérleteket az autóbuszjegyeket forgalmazó jegyirodáknál lehet kiváltani: 
1. A közszállítási vállalat székhelyén, a Béga utca 2. szám alatt.
2. A főtéren (a régi jegypénztárnál)
3. Tudor Vladimirescu negyedben 
4. 1848-as úton (Kövesdomb) 
5. A megyei kórháznál levő jegyirodánál 
6. A Panovban (Bolgárok tere) 
7. Az Európa üzletkomplexumnál (Auchan) 
A zsúfoltság elkerüléséért arra kérjük a nyugdíjasokat, hogy a lakóhelyükhöz közeli

jegyirodáknál váltsák ki a bérleteket. 
Az igazgatótanács

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa,

Dr. med. CSŐGÖR ISTVÁN (Öcsi)
*  Kolozsvár, 1939. március 29. †  Triangel, 2018. január 2.

hosszas, türelemmel viselt betegség után elhunyt. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Sok szeretettel és hálával,
Csőgör Emese szül. Zárug

András és Zsuzsa családjukkal
D-38524 Sassenburg, Gifhorner Str. 41. 

Búcsúzunk 2018. január 13-án. (-I)
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