
Lezárult a Bethlen
Gábor-szobor-
pályázat
Négy alkotással neveztek be a Maros-
vásárhelyen meghirdetett Bethlen
Gábor-szobor-pályázatra, a szakmai
bizottság pedig a január 25-i szavazá-
son Harmath István, székelyudvarhelyi
szobrászművész alkotása mellett dön-
tött.
____________2.
Újabb pályázatokat
hirdet a LEADER
Januári ülésén a Nyárádmente LEA-
DER Egyesület közgyűlése jóvá-
hagyta a következő időszak pályázati
naptárát. Ezek szerint február 8. és
március 15. között újabb pályázati
szesszió lesz nyitva.
____________4.
Sorin Mitu Erdélye
– magyarul 
Több évszázadnyi ködöt eloszlatva
mutatja be az erdélyi valóságot Sorin
Mitu Az én Erdélyem című történelmi
tanulmánykötete, amelyet évekkel a
román nyelvű kötet megjelenése után
Sebestyén Mihály történész, levéltáros
fordított magyarra. 
____________5.
Maximálisan 
túlteljesítették 
a szabály
követelményeit
Kikapott a Maros Kosárlabdaklub
hazai pályán a Kolozsvári U-BT-től 39
pont különbséggel. Így szólnak a szá-
raz tények. De ami mögötte van, arra
nehezen lehet szavakat találni: dühítő,
felháborító, a város szégyene.
____________7.

A marosvásárhelyi RMDSZ közbenjárásának eredményeként
a korábban újságíróként tevékenykedő Gáspár Botond sze-
mélyében mától van magyar anyanyelvű kommunikációs
szakembere a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak. A
szinkrontolmács alkalmazására, a jogi procedúrák miatt, vár-
hatóan csak jövő hónapban kerülhet sor – jelentették be
pénteki sajtótájékoztatójukon dr. Vass Levente, a marosvá-
sárhelyi RMDSZ elnöke és Kali István ügyvezető alelnök. 

A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, Gáspár Botond egyelőre ideigle-
nesen látja el ezt a munkakört, amíg a hivatal meghirdeti a versenyvizsgát
az állás betöltésére. Erre majd bárki jelentkezhet, természetesen Gáspár
Botond is fog – szögezte le Kali István. Mint ismeretes, miután a pol-
gármesteri hivatal magyarra fordított közleményében megjelent a „tra-
gumúrák” kifejezés, az RMDSZ városi szervezete azzal a kéréssel fordult
a polgármesteri hivatalhoz, hogy az ehhez hasonló, a magyar közösségre
nézve sértő helyzetek elkerülése végett alkalmazzanak egy magyar kom-
munikációs munkatársat és egy szinkrontolmácsot. A kommunikációs

Ezer iskola szűnik meg?
Enyhén szólva egyre nehezebb elhinni mindazt, amit Liviu Pop, a

közoktatási tárca volt vezetője a nyilvánosság előtt kijelentett. Ezt bi-
zonyította marosvásárhelyi látogatása, valamint az iskola-összevoná-
sokkal és -bezárásokkal kapcsolatos vita is. A 2017. november 24-től
életbe lépett 5.427-es számú rendeletével a tanügyminiszter módosí-
totta a beiskolázási tervek elkészítésének módszertanát. Mivel január
elsejétől a tanárok bérét már nem a helyhatóságokon, hanem a tan-
felügyelőségeken keresztül folyósítják, elrendelte, hogy az oktatósze-
mélyzet számát az óvodás és iskolás gyermekek valós számához kell
igazítani, a költségvetést ugyanis a fejpénz alapján állapítják meg.
Emiatt a 2018–19-es tanévtől azokat az óvodai csoportokat, osztályo-
kat, amelyek a közoktatási törvényben megállapított legkisebb kötelező
létszámnál kevesebb gyermekkel működnek, az új beiskolázási tervben
össze kell vonni a tanintézményben levő párhuzamos csoportokkal,
osztályokkal. Ha nincsenek ilyenek, akkor a helységben működő más
tanintézménynek, és ha ez sem lehetséges, akkor a területi közigazga-
tási egységnek (község, város) az azonos évfolyamú osztályaival. A
cél, hogy minden csoport, osztály a tanügyi törvény 63/1. cikkelye által
előírt közepes gyermeklétszámmal működjön szeptembertől. A rendelet
előírja, hogy csökkenteni kell a különböző évfolyamokra járó gyer-
mekekből álló szimultán osztályok számát. Kitér arra is, hogy a köz-
oktatási törvény 63-as cikkelyének 2-es bekezdése alapján, a
nemzetiségi nyelven működő tanintézmények helyzetéről a szakmi-
nisztérium kisebbségi államtitkársága mondja ki a végső szót.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)
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Van magyar kommunikációs munkatárs a polgármesteri hivatalban
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munkatárs a hivatal alkalmazottja lesz,
a szinkrontolmáccsal pedig, mivel
nagyjából havonta egyszer, tanácsülé-
seken van szükség a munkájára, civil
szerződést fognak kötni. 

– A hónap elején tartott sajtótájékoz-
tatón azt ígértük, hogy a hónap végéig
megpróbálunk erre a problémára meg-
oldást keresni, és arra kértük a hivatalt,
hogy találjon ideiglenes megoldást,
hogy addig is, amíg a versenyvizsga
lezajlik, a kommunikációs munkatárs
minél előbb munkába állhasson. Ez
megtörtént – jelentette ki Kali István.
Mint mondta, a törvényes előírásoknak
eleget kell tenni, az alkalmazásnak a
feltétele a versenyvizsga megszerve-

zése, amire hamarosan sor is kerül, de
mindaddig Gáspár Botond tölti be ezt
a munkakört. 

Vass Levente rámutatott, fontos ki-
hangsúlyozni, hogy nem magyar szó-
vivője lesz a hivatalnak, az intézmény
szóvivője továbbra is a kommuniká-
ciós főosztály vezetője, a magyar
anyanyelvű munkatárs pedig ennek a
személynek a munkáját segíti, többek
között a magyar közösség felé irányuló
üzenetek megfogalmazásban vállal
majd szerepet.

A szinkrontolmácsra még várni kell,
ugyanis a törvényes előírások értelmé-
ben közbeszerzési eljárásra van szük-
ség ahhoz, hogy szerződést köthessen
a város egy erre alkalmas személlyel.
A közbeszerzés lebonyolításához szük-

séges iratcsomó készül, és a szövetség
városi szervezete több szakemberrel is
tárgyalt, akik jelezték, hogy megpá-
lyáznák ezt a munkakört. Vass Levente
rámutatott, remélhetőleg rövid időn
belül lezárul a pályáztatás, viszont
amennyiben a különféle procedúrák
miatt elhúzódik a folyamat, mintegy
ideiglenes megoldásként az általuk
megkeresett szinkrontolmácsok akár
önkéntes alapon is vállalnák a fordítást
a marosvásárhelyi tanács ülésein. 

– Fontos számunkra, hogy végérvé-
nyesen megoldódjon ez az ügy, és
hogy ha az egyszerű városlakó be-
megy az ülésre, és valamit szeretne kö-
zölni a képviselőkkel, ne ütközzön
nyelvi korlátokba – hangsúlyozta a vá-
rosi szervezet elnöke. 

Előadások az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
(Ariel stúdió, Nyomda utca 4. szám) január 29-én, ma és
holnap de. 9.30 és 11 órától A téli tücsök meséi lesz mű-
soron, mely 4 év fölötti gyerekeknek ajánlott. Kedden du.
1 és 5 órától a pécsi Bóbita Bábszínház ifjúsági előadása,
Az ablak tekinthető meg, melyre 16 éven felülieket várnak.
Január 31-én, szerdán 9.30 és 11 órától ismét A téli tücsök
meséi, 10 és 14 órától Az ablak, február 1-jén, csütörtökön
11 és 13 órától A téli tücsök meséi, február 4-én, vasárnap
de. 11 órától az Évszakok, 0-4 éves gyerekeknek ajánlott
előadás lesz műsoron. Helyfoglalás a 0740-566-454-es te-
lefonszámon vagy az intézmény honlapján.

Farsangi gyermekprogram
Február 3-án, szombaton délelőtt 10 órától a Néprajzi és
Népművészeti Múzeumban az Esztendő kereke című
gyermekprogram keretében marosszéki farsangi szoká-
sokkal és böjtelő havának hagyományaival ismerkedhet-
nek az 1-4. osztályosok. Szeretettel várják a gyerekeket,
szülőket, nagyszülőket a programra, ahol sok érdekes-
ségre számíthatnak. Belépő: 5 lej (testvérek és csoportok
esetén kedvezményes jegyek válthatók). Jelentkezni 
a következő elérhetőségeken lehet:
virginasemese@yahoo.com, 0720-671-640. Szervező: a
Világló Egyesület és a Néprajzi és Népművészeti Mú-
zeum. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza.

88 millió lej 
a megyei tanács fejlesztési alapjába 

Egy csütörtökön elfogadott tanácsi határozat értelmében
az elmúlt évből hátramaradt 138 millió lejes költségvetési
többletet fejlesztésekre és működési költségekre fogja for-
dítani idén a Maros Megyei Tanács. Az összegből 88 millió
lejt beruházásokra csoportosított át az önkormányzat, 50
millió lejjel pedig a működési költségekre szánt alapokat
egészítik ki.

Állattenyésztő tanfolyam 
A Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igaz-
gatóság szaktanácsadó osztályának nyárádszeredai ki-
rendeltsége alapszintű állattenyésztő tanfolyamot szervez.
A tanfolyamot elvégzők oklevelét elismeri a munkaügyi és
oktatásügyi minisztérium, e diploma nélkülözhetetlen a pá-
lyázati elbírálásokhoz is. Érdeklődni, feliratkozni a Nyárád-
szeredai Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági irodájában
lehet Fábián Attila mérnöknél vagy a 0731-328-965-ös te-
lefonszámon. Amint összeáll a 28 tagú csoport, indult a
tanfolyam. A kezdés időpontjáról értesítik az érdekelteket. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ADÉL, 
holnap MARTINA napja.29., hétfő

A Nap kel 
7 óra 50 perckor, 

lenyugszik 
17 óra 21 perckor. 
Az év 29. napja, 

hátravan 336 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

(Folytatás az 1. oldalról)

Négy alkotással neveztek be a Marosvásárhe-
lyen meghirdetett Bethlen Gábor-szobor-pá-
lyázatra, a szakmai bizottság pedig a január
25-i szavazáson Harmath István székelyud-
varhelyi szobrászművész alkotása mellett
döntött, ezt fogják majd felállítani a megye-
székhelyen – jelentette be a pénteki sajtótá-
jékoztatón dr. Vass Levente, a marosvásárhelyi
RMDSZ elnöke és Kali István ügyvezető alel-
nök.

Vass Levente kifejtette, a hónap elején tájékoztatták
a közvéleményt, hogy bár január 15-én járt le a határ-
idő, január 9-ig a Bethlen Gábor-szobor-pályázatra
csupán egyetlenegy makettel neveztek be. Végül a ha-
táridő lejártáig négy pályázat érkezett be, kettő ezek
közül már előzőleg részt vett egy Marosvásárhelyen
szervezett elbíráláson, továbbá két szebeni művész is
benyújtotta a pályázatát. A szövetség városi elnöke el-
mondta, egy marosvásárhelyi művészekből, alapítvá-
nyok vezetőiből, valamint önkormányzati
tanácsosokból álló szakmai bizottságot hoztak létre
konzultációs céllal, és ez a január 25-i szavazáson Har-
math István szobrászművész munkája mellett tette le
a voksát, a héttagú bizottságból hatan szavaztak erre
az alkotásra. Egy voksot kapott Deák Árpád szobrász-
művész munkája.

– Nagyon fontosnak tartom a marosvásárhelyi ma-
gyar közösség szempontjából, hogy 2018-ban felállít-
suk a Bethlen Gábor-szobrot a város közterén, és hogy
az RMDSZ kezdeményezésére a felállításhoz szüksé-
ges összegeket a város idei költségvetésében is előírá-
nyozzák – hangsúlyozta Vass Levente. (menyhárt)

Fotó: Nagy Tibor

Lezárult a Bethlen Gábor-szobor-pályázat
Harmath István alkotását választották
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Történelmi előadás-sorozat 
a Bernádyban

A Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség közös szervezésében idén
is folytatódik a Marosvásárhelyen elindított, nagy sikerű,
történelmi tárgyú előadás-sorozat. Az első rendezvényre
holnap 17 órától kerül sor a Bernády Házban. Az 1918–
1920: az impériumváltás stációi című előadást Fodor
János egyetemi tanársegéd (Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem, Kolozsvár) tartja.

Farsangi készülődés 
Marosszentgyörgyön

Ma, hétfőn 19 órakor farsangtemetési megbeszélést tar-
tanak a marosszentgyörgyi magyar közösségek a plé-

bánia tanácstermében. A találkozón bemutatják dr. Ba-
rabás László Ünnepeink népi színháza című könyvét. 

Könyvbemutató
A Lector Kiadó február 1-jén, csütörtökön 17 órától mu-
tatja be Egyed Emese Paian című verseskötetét, mely
a költőnő 60. születésnapjára jelent meg. A szerzővel
Láng Orsolya beszélget. Helyszín: Bernády Ház, Horea
u. 6.

Bálint-napi bál 
A Marosvásárhelyi Női Akadémia és a Maros megyei If-
júsági Egyeztető Tanács február 17-én 19 órától Bálint-
napi bált szervez. Helyszín a Romarta Luxury Events
bálterme, Győzelem tér 24. szám. Zenél Ábrám Tibor és
zenekara, énekel Buta Árpád. Asztalfoglalás naponta
11-20 óra között Koreck Máriánál, telefon: 0722-318-
605. 

RENDEZVÉNYEK

Január 27-én, szombaton Marosvécs területén, a
DN15-ös jelzésű országúton, E578-as európai úton egy
teherautót vezető 43 éves, Neamţ megyei férfi elgázolt
egy 70 éves gyalogost. Az idős férfi életét vesztette a

balesetben. A rendőrségi vizsgálat szerint a gyalogos
szabálytalanul közlekedett – tájékoztatta lapunkat And-
reea Pop, a megyei rendőr-felügyelőség szóvivője.
(nszi)

Halálos baleset Marosvécsen

16, 28, 6, 5 ,32 + 4 NOROC PLUS: 8 7 5 0 2 8
11, 33, 13, 14, 16, 10 SUPER NOROC: 7 5 1 3 6 8

18, 34, 5, 28, 33, 2 NOROC: 1 0 6 6 9 2 5



A horvát külügyminisztérium va-
sárnap hazugságnak és sértőnek
nevezte Ivica Dacic szerb kül-
ügyminiszter azon kijelentését,
amelyben közvetetten azzal vá-
dolta meg Horvátországot, hogy
rehabilitálja és újraéleszti az usz-
tasa rezsimet.

Felvetődik a kérdés, Szerbia valóban
jószomszédi viszonyt akar-e kialakítani
Horvátországgal – olvasható a horvát
külügyminisztérium által vasárnap köz-
zétett közleményben.

A szerb kormány által a jasenovaci
koncentrációs táborról New Yorkban, az
ENSZ-székhelyén rendezett kiállítás
pénteki megnyitóján Dacic arról beszélt:
a kiállítás célja, hogy a jasenovaci usz-
tasa táborban a második világháborúban
elkövetett bűncselekmények ne kerülje-

nek felejtésre, valamint hogy megakadá-
lyozzák az usztasa rezsim rehabilitáció-
ját és újraélesztését. „Nagy volt az
ellenállás egy állam részéről, hogy a ki-
állítást ne lehessen megtartani az ENSZ-
ben” – tette hozzá. A szerb diplomácia
vezetője beszédében egyebek között fel-
szólította Andrej Plenkovic horvát kor-
mányfőt, hogy rója le kegyeletét az
áldozatok előtt, valamint azt is mondja
ki nyíltan, ki voltak az áldozatok.

A horvát külügyi tárca szerint Dacic
kijelentése megmutatta, hogy Szerbia to-
vábbra is visszaél a jasenovaci áldozatok
emlékével, valamint napi belpolitikai cé-
lokra használja fel azokat.

Zágráb korábban azzal vádolta Belg-
rádot, hogy a kiállítás anyaga számos
hamis információt és adatot közöl. Az
esetről a világszervezetet is tájékoztatta

a horvát külügyminisztérium, ezért a
szervezőknek el kellett távolítaniuk né-
hány elemet a tárlatról. A tárca nem tért
ki arra, hogy mi volt a vita tárgya, de az
ENSZ elhatárolódott a rendezvénytől,
azzal az indokkal: hogy a tartalomért ki-
zárólag a szervezőké a felelősség.

A jasenovaci komplexumban, amelyet
horvát Auschwitzként is emlegetnek,
becslések szerint mintegy 80-90 ezer
ember halt meg a második világháború
idején. Az áldozatok több mint fele szerb
volt, de horvát és boszniai zsidókat, ci-
gányokat és olyan horvátokat is kivégez-
tek, akik nem értettek egyet a
világháború idején kikiáltott Független
Horvát Állam (NDH) nevű, usztasák ve-
zette, a náci Németországgal szövetsé-
ges bábállam rendszerével. Az áldozatok
között sok ezer gyermek is volt. (MTI)

Készek tárgyalni az RMDSZ-szel
A parlamenti többség minden képviselőjének szava-
zatára számítanak a kormány beiktatásakor – jelen-
tette ki Călin Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és
Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke, aki hoz-
zátette: bármikor készen áll tárgyalni az RMDSZ-
szel. Azzal kapcsolatban, hogy a Dăncilă-kabinet
támogatásáért cserében elfogadnák-e az RMDSZ
egyik-másik javaslatát, Călin Popescu-Tăriceanu azt
mondta, hogy „egy ilyen tárgyalást nem lehet egyik
napról a másikra megtartani”. „A magam részéről bár-
mikor készen állok az RMDSZ-szel tárgyalni, ezt tud-
ják ők is. Bármilyen javaslatuk van, én nyitott vagyok”
– szögezte le Călin Popescu-Tăriceanu. (Agerpres)

Lavinaveszélyre figyelmeztetnek
Magas, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-es fokozatú la-
vinaveszély van 1.800 méter fölött a Bucsecs-hegy-
ségben és a Fogarasi-havasokban, beleértve a
Bâlea-tó vidékét is, ahol 173 centiméter a hóréteg
vastagsága – jelentette a Dél-erdélyi Regionális Me-
teorológiai Központ. Közleménye szerint a hét végi
pozitív hőmérsékleti értékek miatt nedvessé válhat a
hó felszíne, és ettől az egész hóréteg átázhat. A me-
redek oldalakon a legkisebb terhelésnél is lavina ala-
kulhat ki, és spontánul is elindulhatnak kisebb vagy
közepes hócsuszamlások. 1.800 méternél alacso-
nyabban a lavinaveszély jelentős, 3-as fokozatú.
(Agerpres)

Kevesebb a pénz 
a roncsautóprogramra

A Környezetvédelmi Alap (AFM) 2018-ban 150 millió
lejből, illetve 133 millió lej kötelezettségvállalási elő-
irányzatból gazdálkodhat, ez 27,8 százalékkal keve-
sebb, mint tavaly. A roncsautóprogramra 150 millió
lejt szánnak, ami 36,66 százalékkal kevesebb, mint
egy évvel korábban volt. A tavaly az Alap 205 millió
lejt fordított a roncsautóprogramra.  A Környezetvé-
delmi Alap költségvetését közvitára bocsátották a mi-
nisztérium honlapján. Az érdekeltek február 4-ig
fejezhetik ki véleményüket, tehetnek javaslatokat.
(Agerpres)

Influenzajárvány az USA-ban
Az amerikai járványügyi központ (CDC) adatai szerint
már 37 gyermek vesztette életét az idei influenzajár-
ványban, amely 2009 óta a legsúlyosabb. A megbe-
tegedések elérték vagy meghaladták a 2014–15-ös
szezonét, amikor a CDC adatai szerint 34 millió ame-
rikai betegedett meg, 710 ezer ember szorult kórházi
ápolásra, és 56 ezren meghaltak. „Azzal számolunk,
hogy az idei számok hasonló arányúak lesznek” – kö-
zölte Daniel B. Jernagin, a CDC influenzarészlegé-
nek igazgatója. A 2009-es új típusú influenzajárvány
idején ugyan több ember betegedett meg, de akkor
egy új vírustörzs okozta a fertőzést. Idén a már 50
éve jelen lévő H3N2 vírus okozza a megbetegedése-
ket. (MTI) 
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A rendelet alapján, amit az iskolaigazgatókkal is fel-
dolgoztak, egyértelművé vált, hogy szeptember elsejétől
foghíjas osztályok egész sora fog megszűnni, ami szá-
mos kicsi iskola bezárásához vezet. A híresztelések sze-
rint ezrével maradnak állás nélkül a pedagógusok, ami
általános riadalmat keltett. Az iskolák jelentős részét
érintő miniszteri rendelet ellen a szakszervezetek tilta-
koztak elsősorban. Szerintük a tárcavezető nyomást
gyakorol a tanfelügyelőségekre, anélkül hogy figye-
lembe venné a diákok és tanerők érdekeit. A képviselő-
házban egy liberális képviselő tette szóvá, hogy a
miniszter valótlanságokat állít és hazudik, a tanfelügye-
lőségek segítségével pedig közel ezer iskolát akar bezá-
ratni, a helyhatóságok véleményét figyelmen kívül
hagyva. Válaszában a tanügyminiszter a képviselőt ne-
vezte hazugnak. Nem tagadta, hogy lesznek átszervezé-
sek, de hangsúlyozta, hogy csak a helyhatóságok
beleegyezésével. Bár 600 tanintézmény 150-nél keve-
sebb diákkal működik, körülbelül ötven iskola bezárását
ismerte el. 

Az ügyben megszólalt a megyei főtanfelügyelő is, aki
szerint „mindössze” nyolc óvodát és nyolc elemi osz-
tállyal működő iskolát zárnak be Maros megyében. Azt
a 12-t pedig, ahol 150 alatt van a gyermeklétszám, más
oktatási egységekhez csatolják. Ha az így összegyűlő
adatokat beszorozzuk a megyék számával, a végered-
mény nem lesz messze az ezertől. De sebaj, a miniszter
az iskolai árnyékszékekről készített újabb bombasztikus
statisztikáival tereli el a közvélemény figyelmét a témá-
ról, amelyben mindenik fél hazugnak nevezte a másikat. 

Ezer iskola szűnik meg?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A Magyar Nemzeti Kereskedőház
(MNKH) erdélyi regionális képvi-
seletei már több mint 2000 ma-
gyar érdekeltségű vállalkozással
alakítottak ki együttműködést, az
erdélyi irodahálózat tavaly 
mintegy 1,63 milliárd forint üzlet-
kötésben működött közre, az első
képviselet megnyitása óta ez az
érték meghaladja a 2,7 milliárd
forintot – közölte Oláh Zsanett, a
Magyar Nemzeti Kereskedőház
(MNKH) vezérigazgatója Erdély-
ben tett látogatását követően
csütörtökön az MTI-vel.

A vezérigazgató kiemelte: az MNKH
az elmúlt két és fél évben olyan öko-
szisztémát épített ki, amely hozzájárul a
határon túli vállalkozások verseny- és
exportképességének növeléséhez. A 22
képviseletből álló közép-európai iroda-

hálózatnak köszönhetően több mint 5,2
milliárd forint értékű üzletkötés valósult
meg. Véleménye szerint az együttműkö-
déseket úgy kell kialakítani, hogy a határ
mindkét oldalán lévő vállalkozások kö-
zösen, egymás tevékenységét kiegé-
szítve harmadik piacon ver-
senyképesebbé váljanak. A sikertörténe-
tek közül példaként említett egy nagyvá-
radi vállalatot, amely Biharkeresztesen
alapított leányvállalatával 15 új munka-
helyet teremtett. Akadt olyan vállalat is,
amely a kereskedőház segítségével ala-
pított céget Romániában, és tett szert je-
lentős profitra a román piacon – tette
hozzá.

Oláh Zsanett hangsúlyozta, hogy Ro-
mánia kiemelt stratégiai partnere Ma-
gyarországnak, az exportmutatók szerint
a Romániába irányuló export 2010 óta
380 milliárd forinttal bővült. A román pi-

acra irányuló legjelentősebb magyar ex-
portcikkek többek között a különböző
gépek és villamossági cikkek, a vegyi-
pari, illetve az élelmiszeripari termékek.

A dinamikusan bővülő üzleti és gaz-
dasági együttműködések miatt az
MNKH összesen 7 regionális irodát nyi-
tott Romániában. Azok szolgáltatási
portfóliója kiterjed egyebek mellett
szakkiállításokon való részvétel biztosí-
tására, üzletember-találkozók, konferen-
ciák és képzések szervezésére, pályázati
tanácsadásra, tolmácsolásra, cégre sza-
bott üzletfejlesztési és exportfejlesztési
tanácsadásra.

Tájékoztatása szerint a kereskedőház
erdélyi irodahálózata tavaly 15 saját
szervezésű eseményt tartott, valamint 5
erdélyi szakkiállításon összesen 72 ma-
gyarországi vállalkozásnak biztosított
megjelenési lehetőséget. (MTI)

Eredményesek 
az MNKH erdélyi regionális képviseletei

Horvátország tiltakozó jegyzéket küldött Belgrádnak a szerb
külügyminiszter usztasa rezsimről tett kijelentése miatt

A cseh államfőválasztás szoros
végeredménye, Milos Zeman cseh
államfő alig 3 százalékos előnnyel
történt újraválasztása is a cseh
társadalom megosztottságát mu-
tatja a Külügyi és Külgazdasági
Intézet szakértője szerint.

Garai Nikolett az M1 aktuális csator-
nán vasárnap kifejtette: Zemant az idő-

sebbek és a vidéki munkásréteghez tar-
tózók támogatták, 10 választókerületben
sikerült nyernie, ezzel szemben ellen-
fele, Jirí Drahos 4 választókerületben,
köztük Prágában aratott győzelmet.
Zeman személye mindig megosztotta a
cseh társadalmat, és ez így marad, azon-
ban politikailag sokkal tapasztaltabb el-
lenfelénél, volt már miniszterelnök is –

mutatott rá. Kitért arra, hogy a két ál-
lamfőjelölt bevándorláspolitikához fű-
ződő álláspontja nem volt jelentősen
eltérő, de döntő tényezőnek bizonyult.
A kampány utolsó napjaiban megjelen-
tek olyan plakátok, miszerint ha Drahost
választják, akkor a bevándorlók el-
árasztják az országot – emlékeztetett.
(MTI)

Cseh államfőválasztás 
A végeredmény a cseh társadalom megosztottságát mutatja

Őrizetbe vette a rendőrség Alek-
szej Navalnij orosz ellenzéki poli-
tikust vasárnap az általa az
elnökválasztás bojkottjára meg-
hirdetett moszkvai tüntetésen.

Az orosz Központi Választási Bizott-
ság december végén megtagadta Naval-
nij elnökjelölt-aspiránsként való
bejegyzését, válaszul a politikus a vá-
lasztás bojkottjára szólított fel, és vasár-
napra több nagyvárosban tüntetést
hirdetett. Több helyszínről érkezett je-
lentés őrizetbe vételekről, nem hivatalos

értesülések több mint 60 ember előállí-
tásáról tudnak.

A moszkvai városi hatóságok pénte-
ken arra figyelmeztettek, hogy a fővá-
rosi megmozdulást nem engedélyezték,
és jogi intézkedéseket helyeztek kilá-
tásba a politikussal szemben. Dmitrij
Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette:
a választási időszak nem jelenti azt,
hogy enyhíteni lehetne a törvényeken,
így azokon sem, amelyek a tüntetésekre
vonatkoznak.

Egyes hírügynökségi jelentések sze-

rint Alekszej Navalnijt a tüntetésre
menet tartóztatták fel a hatóságok.

A nap folyamán korábban a rendőrség
az ellenzéki politikus vezette Korrupció-
ellenes Küzdelem Alapítvány moszkvai
irodájában razziázott. Többeket kihall-
gattak, hat embert őrizetbe vettek és szá-
mítógépeket foglaltak le.

Oroszországban március 18-án tartják
meg az elnökválasztást, a politikai erő-
próba egyértelmű favoritja a közvéle-
mény-kutatások szerint Vlagyimir
Putyin hivatalban lévő államfő. (MTI)

Őrizetbe vettek egy orosz ellenzéki politikust
Alkeszej Navalnij választási bojkott-tüntetésre tartott

A Szajna vízszintje tovább emel-
kedett vasárnap is Párizsban, ahol
hétfőre virradó éjjel várják a te-
tőzést, de az végül nem fogja el-
érni a hat métert. Az ár
levonulása várhatóan nagyon
lassú lesz, így akár hetekig is el-
tarthat, amíg teljesen helyreáll az
élet a francia fővárosban.

A hatóságok szerint a Párizst átszelő
folyó, amelynek partján találhatók a leg-
jelentősebb múzeumok és kulturális in-
tézmények, 5,9 méteren fog tetőzni, ami
négy méterrel magasabb az átlagos
szintnél, de elmarad a 2016. júniusi 6,1
métertől, illetve az 1910-es rekordtól,
amikor is 8,62 méteren tetőzött a Szajna,

és kilépve a medréből, elárasztotta a tel-
jes belvárost. A vízszint emelkedését az
Alma-híd pillérének támaszkodó több
mint ötméteres kőkatona, a Zuáv testré-
szei jelzik. Amikor a vízmérceként szol-
gáló szobor térdeit eléri a víz, a Szajna
alsó rakpartját lezárják. Ez már a múlt
hét elején megtörtént, vasárnap a víz-
szint már a katona combjait is ellepte.

A hajóközlekedés és a gyorsvasúthá-
lózat (RER), az egyik legforgalmasabb
tömegközlekedési útvonal szerda óta át-
menetileg szünetel a fővárosban, a part
menti fáknak csak a felső ágai látszanak
ki a vízből, és az útjelző táblák is a víz-
ben úsznak, de valamennyi múzeum
nyitva tart. Országszerte a helyzet las-

san javulni kezdett a hét végén, miután
az elmúlt napokban a fővároshoz kö-
zeli kisebb településekről mintegy ezer
embert telepítettek ki elővigyázatos-
ságból, és otthonaikban az áramot is ki-
kapcsolták.

Az áradásnak nincsenek áldozatai,
sem sérültjei. A kárfelmérések megkez-
dődtek. A víz azonban a hatóságok sze-
rint nagyon lassan fog levonulni, az
árvízriasztás 12 megyében továbbra is
érvényben van. „Ha azt akarjuk meg-
mondani, mikorra áll teljesen helyre az
élet, az több hétig is eltarthat” –
mondta Jérome Goellner, a regionális
környezetvédelmi hivatal vezetője.
(MTI)

Még mindig emelkedik a Szajna vízszintje Párizsban



Múlt év szeptemberében a
megyei önkormányzat már
kiírt egy versenytárgyalást a
kerelőszentpáli mechanikai-
biológiai kezelőállomás mű-
ködtetésére, de egyetlen cég
sem nyújtott be ajánlatot,
noha az eljárás során több ke-
reskedelmi társaság is érdek-
lődött a kezelőállomás iránt,
és helyszíni látogatáson is
voltak.

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke a csütörtöki soros ta-
nácsülés után lapunknak elmondta:
– Fontos napirendi pont volt a 
tanácsülésen a szentpáli mechanikai
és biológiai kezelőállomás működ-
tetésére kiírt versenytárgyalás újra-
indítására vonatkozó határozat. Erre
azért kellett sort keríteni, mert az
előző kiírásra nem jelentkezett
olyan cég, amely letette volna az
ajánlatát és amely szerződést kötött

volna. Ezért szükségesnek tartottuk,
hogy a konzultáns cég újraelemezze
a feladatfüzetet. Ezt módosították, s
most jóváhagyták azt a feladatfüze-
tet, amellyel újra elindíthatjuk a
procedúrát, és reméljük, hogy lesz
érdeklődő, aki a második kiírásra
vállalja majd a kezelőállomás mű-
ködtetését. Ezzel a Maros megyei
hulladékgazdálkodás második lép-
csője fog működni – fogalmazott a
tanácselnök. 

A megyei tanács szakosztálya
által a szentpáli hulladékkezelő do-
kumentációjában eszközölt módo-
sítások és kiegészítések értelmében
az önkormányzat és az Ecolect
Maros Közösségi Fejlesztési Társu-
lás segítséget nyújt majd a leendő
működtetőnek abban, hogy a keze-
lőállomásra beérkezzen az évi 65
ezer tonna hulladék. A dokumentá-
ció módosítására vonatkozó határo-
zatot megszavazta a tanács, így a
megyei önkormányzat hamarosan
új versenytárgyalást indít a kezelő-
állomás működtetésére. 

Utolsó határidő: az év vége 
Köztudottan eddig a négylépcsős

hulladékgazdálkodásnak csak a le-
rakó része működik, a többi három
szolgáltatás még nem. Ezek: a szent-
páli kezelőállomás, a székelykakasdi

válogató s a megye hét régiójában
található begyűjtő állomások. Ezek
működtetésére versenytárgyalást
kell kiírni. A kakasdi válogatóra
meghirdették a licitet, várják az
ügynökség jóváhagyását, hogy in-
dulhasson az eljárás. A hulladékbe-
gyűjtési pontokra a konzultáns cég
most állítja össze a feladatfüzetet.
Miután ezzel elkészülnek, erre is ki-
írhatók a versenytárgyalások. 

– Az integrált hulladékgazdálko-
dást kötelező módon 2018. decem-
ber 31-ig el kell indítani. E
határidőig mindennek működőké-
pesnek kell lenni. A versenytárgya-
lási procedúrákat a megyei tanács
elindítja, viszont nem tudható, hogy
lesznek-e óvások vagy sem. Remél-
jük, hogy év végéig le tudjuk zárni
ezt a fejezetet – mondta Péter Fe-
renc.

Januári ülésén a Nyárád-
mente LEADER Egyesület
közgyűlése jóváhagyta a kö-
vetkező időszak pályázati
naptárát. Ezek szerint feb-
ruár 8. és március 15. között
újabb pályázati szesszió lesz
nyitva.

A cégek számára elérhető M1
intézkedésre 590 ezer eurót irá-
nyoztak elő, ebből eddig négy si-
keres pályázatra 240 ezer eurót
szerződtek le. Még 350 ezer euró
gazdára vár, ami öt-hét pályázatot
jelent. Azért, hogy pontszám-
egyenlőség esetén dönteni tudja-
nak a pályázók között, a közgyűlés
megszavazta három kritérium fi-
gyelembevételét: ki hány munka-
helyet teremt a beruházás során,
milyen típusú pályázatot nyújtott
be, illetve az első lehívott támoga-
tási részlet felhasználásával hány
százalékos forgalmat teljesít az
előírt minimum 30% fölött.

Az önkormányzatok az M2 in-
tézkedésre pályázhatnak, eddig öt
sikeres pályázatot tartanak nyilván,
amire 245 ezer eurót tudnak utalni,
miután a kifizetési ügynökség

megköti minden pályázóval a szer-
ződést. Itt még további nyolc pá-
lyázatot várnak a polgármesteri
hivataloktól, hiszen még 345 ezer
eurót lehet innen lehívni. 

A civil szervezeteknek 270 ezer
eurót különítettek el az M3 intéz-
kedésen, mindeddig egyetlen sike-
res pályázatot nyújtottak be erre,
amit 50 ezer euróval támogatnak,
a fennmaradó 220 ezer euróra fel-
tétlenül várnak pályázókat.

Mindezek mellett megnyitják a
másik két intézkedést is. Az M4 in-
tézkedésen szociális pályázatokat
várnak 100 ezer euró lehívására.
Olyan intézményeket lehet létre-
hozni, mint nappali foglalkoztató
központ, otthoni beteggondozás,
szociális ambulancia, szociális
konyha. A szolgáltatásokat akkre-
ditáltatni kell, létrehozásra lehet
igényelni támogatást, de műkö-
désre nem. A pályázatokra 100%-
os támogatást nyújtanak – hangzott
el Péter Hunor szakértő bemutató-
jában.

Ugyancsak 100%-os támogatást
kaphat az a projekt, amelyet a most
megnyíló turisztikai célú M5 intéz-
kedésre várnak. Az elmúlt LEA-
DER-ciklusban Nyárádremetén
kistérségi turisztikai iroda jött

létre, honlap és kiadványok készül-
tek, most ezt kellene továbbvinni
egy újabb térségi elképzelés révén.
Olyan projektek jöhetnek szóba,
mint a Mária-út nyárádmenti sza-
kaszának népszerűsítése kiadvá-
nyok, tájékoztató anyagok
elkészítése, kihelyezése révén; a
műemlék templomok és épületek
népszerűsítése, a szellemi örökség
megjelenítése; bekecsi panorámia
kialakítása (pihenőhelyek, emlék-
helyek, látnivalók); tanösvények
kialakítása (ha csatolható a Mária-
úthoz); a turisztikában érdekelt
vállalkozások, szervezetek szak-
mai tömörítése TDM (desztináció-
menedzsment) formájában,
valamint telefonos applikáció, tu-
risztikai zsebtérkép, kistérségi tu-
risztikai mobilstand készítése –
derült ki Balássy 
András munkatárs felszólalásából,
akitől azt is megtudtuk: elkészültek
a tavaly kezdeményezett, a nyárád-
menti műemlék templomokat nép-
szerűsítő tájékoztató pannók, de
még nem helyezték ki őket – egy-
részt mert állványt kell készíteni
nekik, másrészt még tisztázni kell,
hogy hol kapnak helyet, hiszen a
műemlék épületek falára nem erő-
síthetők fel.

A néhány nap múlva megnyíló lehetőségekről tájékoztatták a közgyűlést Fotó: Gligor Róbert László

Mezey Sarolta

Újabb pályázatokat hirdet 
a LEADER
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A legfontosabb, hogy partneri
viszonyt tudjunk fenntartani
az RMDSZ és a MIÉRT között,
olyan fiatalok jöjjenek szer-
vezeteinkbe, akik szakmailag
megállják a helyüket, a ver-
senykörülmények között ké-
pesek talpon maradni,
közösségi vezetők tudnak
lenni, és vállalják az érdek-
képviseletet – hangsúlyozta
Kelemen Hunor szövetségi
elnök a Magyar Ifjúsági Érte-
kezlet 15. születésnapi esté-
lyén. A szövetség és a MIÉRT
elnöke, Oltean Csongor közös
szándéknyilatkozatot írt alá
az eseményen, amelyben vál-
lalják, hogy az általuk irányí-
tott szervezet a do-
kumentumban leszögezett
alapelvek mentén – élhető
jövőt biztosítva az erdélyi fia-
talok számára – a mai igé-
nyeknek megfelelő cselekvési
tervet, politikai programot
dolgoz ki és fogad el.

A cél, hogy a Magyar Ifjúsági Ér-
tekezlet a Kárpát-medence és Eu-
rópa egyik modellértékű szervezete
legyen, amely szakmaiságra, tu-
dásra és a fiatalok valós képvisele-
tére alapozza tevékenységét.
Feladatuknak tekintik, hogy olyan
feltételeket teremtsenek, amelyek-
ben az erdélyi magyar fiatalok nem
a kisebbségi lét hátrányát érzik,
hanem előnyt kovácsolnak ebből.
„Olyan Erdélyt akarunk építeni,
ahol jó fiatalként élni, ahol merhe-
tünk fiatalként vállalkozni és csalá-
dot alapítani, ahol van jövőnk” – áll
a szándéknyilatkozatban. 

Dolgozzanak, ne legyenek felü-
letesek, mindig a tartalomra figyel-
jenek – ezt kívánta a fiataloknak
Kelemen Hunor szövetségi elnök a
Porcsalmi Bálinttal, az RMDSZ
ügyvezető elnökével és Kovács Pé-
terrel, a MIÉRT első elnökével foly-
tatott kötetlen beszélgetésen.

A szövetség elnökének meggyő-
ződése, hogy az ifjúsági szervezet-
ben tevékenykedőknek ma már nem
az a feladatuk, hogy új struktúrákat
építsenek, hanem belakják azt, amit
elődeik alkottak. Szerinte mindig
lesz üres szék a szövetségben, ami

olyan fiatalokra vár, akik tudnak
tartalmat nyújtani a közpolitikák-
ban, akik befolyásolni akarják a
döntéshozókat döntéseikben. 

„Mindenhol ott kell lenni, ahol
hallatni tudjátok a hangotokat. De
nemcsak a fiatalok hangját kell hal-
latni, hanem más területen is meg
kell fogalmazni ötleteket és közpo-
litikákat. Partnereket kell találni,
meg kell győzni másokat, hogy
amiben hisztek, az jó vízió. Próbál-
játok ki magatokat külföldön, tanul-
jatok. Ha elestek, legyetek képesek
felállni. Nem szabad kétségbe esni,
ha valami nem sikerül első nekifu-
tásra” – tette hozzá Kelemen Hunor.
Azt is elmondta: nem ifjúsági szer-
vezetek révén került a politikába, az
ifjúsági munkát már az RMDSZ-ből
figyelte. Azt látta, van kellő energia,
lendület és újító szándék a MIÉRT-
ben, ugyanakkor mértéktartás is;
mérték nélkül gyorsan lehet rossz
irányba haladni. „Ezt a mértéket si-
került megtartani az RMDSZ a
MIÉRT között, a partnerségnek is
ez a kulcsa, senki sem akarja túl-
tolni a biciklit” – részletezte.

Összegzésként kiemelte: fontos,
hogy véleményt mondjanak a fiata-
lok arról a kormányprogramról is,
amelyet a héten szavaz meg a par-
lament: „de vannak olyan elképze-
léseink is, amelyeket a parlament
elé kívánunk terjeszteni, és ahol a
MIÉRT véleménye is fontos.”

„Tudás, elképzelések, új célok
kellenek, nagyobb odaadás és bátor-
ság. Ha én kérhetek valamit a mos-
tani MIÉRT-es generációtól, az az,
hogy figyeljenek oda egymásra,
jobban használják ki egymás tu-
dását, a mi generációnk anno egy-
mástól nagyon sokat tudott tanulni”
– tanácsolta a fiataloknak egykori
alapítóként Porcsalmi Bálint, az
RMDSZ ügyvezető elnöke. A be-
szélgetésen azt is elmondta, ha visz-
szagondol az ifjúsági szervezet
kezdeti éveire, alapítóira, sokkal in-
kább tenni akartak, mint valaki
lenni. „A legtöbbet és legjobban
akartunk tenni. Az alapító generáci-
óban még mindig ugyanez a tűz ég”
– fogalmazott az ügyvezető elnök.
(RMDSZ-tájékoztató)

Élhető jövőt az erdélyi fiataloknak!
Közös RMDSZ–MIÉRT-

szándéknyilatkozat

Működtetőt keresnek a kerelőszentpáli hulladékkezelőhöz 
Eddig egy cég sem jelentkezett

Gligor Róbert László

A kerelőszentpáli mechanikai-biológia kezelőállomás                                                                                              Fotó Maros Megyei Tanács



Több évszázadnyi ködöt el-
oszlatva mutatja be az erdélyi
valóságot Sorin Mitu Az én 
Erdélyem című történelmi ta-
nulmánykötete, amelyet
évekkel a román nyelvű kötet
megjelenése után Sebestyén
Mihály történész, levéltáros
fordított magyarra. A Mentor
Könyvek Kiadó gondozásában
megjelent kötetek között ez
az első műfordítás, a Bernády
Házban tartott péntek esti be-
mutatót ezért rendhagyónak
nevezte ifj. Király István, a
kiadó vezetője. 

A telt házas publikum figyelmét
ifj. Király István a fehér borítóra is
felhívta, amelynek szimbolikus je-
lentése van, a szerző ugyanis sok
téves, illetve eltorzított információt
tesz tisztába.

Az elkövetkezőkben Káli Király
István felelős kiadó a fordítás erő-
próbájáról, Mitu szemléletmódjá-
nak jellegzetességeiről,
mindenekelőtt pedig arról beszélge-
tett Sebestyén Mihállyal, hogy
miért fontos a magyar olvasó szá-
mára Az én Erdélyem című kötet.

Azt, hogy a korszakalkotó mű
egy becsületes, tárgyilagos, doku-
mentumalapú történelemírás ter-
méke, Káli Király István Mitu
soraival támasztotta alá az eszme-
csere előtt, majd a magyar fordítás
megszületésének előzményeiről is
szólt. Elég volt a tanulmánykötet
elejét elolvasnia ahhoz, hogy mun-
kára biztassa a fordítás ötletével
előrukkoló történészt, aki nyolc hó-
napig dolgozott az erdélyi történet-
írásban mérföldkőnek számító
kötettel.
Román folklór, Jókai-publicisztika

Káli Király István elsőként az el-
vont román nyelv magyarra fordítá-
sának nehézségeiről kérdezte
beszélgetőtársát. Sebestyén Mihály
elmondta, hogy történészként nem
idegen számára a román értelmező

próza, és nem is ez volt az első mű-
fordítása, két évvel ezelőtt ugyanis
Dub László barátja novelláskötetét
fordította magyarra. Igaz, abban a
műben vásárhelyi szövegekkel, is-
merős helyszínekkel, arcokkal talál-
kozott. 

– Mitunál a cím provokált. Mi az,
hogy az én Erdélyem, hiszen Erdély
a miénk meg az övék is – hallhattuk
a történésztől, aki a továbbiakban
meg is válaszolta a felvetést: a cím-
választással a szerző saját szemszö-
gére, látásmódjára utal. Ami a
szerkezeti tagolást illeti, Mitu hat
nagy esszéből „rakta össze” a 2014-
ben a jászvásári Polirom gondozá-
sában megjelent tanulmánykötetet.
Sebestyén Mihály nem az első ol-
dalon kezdte a fordítói munkát,
hanem ott, ahol a könyv kinyílt. Ez
pedig éppen a Kővári László erdélyi
történésznek szentelt rész volt –
akiről Mitu kitűnő véleménnyel van
–, ismerős szövegekkel.

– Itt bíztam el magam – vallotta
be Sebestyén Mihály, akinek az el-
következőkben a hiteles történelem-
írásról szóló elméleti fej-
tegetésekkel kellett megbírkóznia.
A legnagyobb erőpróbát azonban a
folklórrészek, a stílusvirágokkal
teli, archaikus verses szövegek je-
lentették. Emellett nagy kihívás volt
a magyar szerzők ro-
mánra átírt szövegei-
nek visszafordítása is.

– Mitu kötetének
egyik érdekessége,
hogy Kővári mellett
előveszi Jókait, azt a
nagyon gazdag, szí-
nes, olvasmányos, ma
is időszerű publicisz-
tikát, amelyet az ere-
deti magyar
változatban nehéz
volt megszerezni,
ugyanis sem a város-
ban, sem az interneten
nincs meg – árulta el
Sebestyén Mihály, aki
végül a Budapesti
Hadtörténeti Könyv-

tártól kapta meg a hiányzó publi-
cisztikát.
Az élet tükröződései

A tanulmánykötet nagy erénye,
hogy a hasonló munkáktól eltérően
nem kizárólag a csatákat sorakoz-
tatja fel, hanem a történetírás szem-
pontjából elhanyagolt térség
lélegzetvételét, mindennapjait és
embereit hozza olvasóközelbe. 

– Izgalmas, szinte regényszerű,
ahogy különböző személyek men-
tén mutatja be az elmúlt századokat
– jegyezte meg Káli Király István,
majd a Sebestyén- és a Mitu-féle
történelemírás mibenlétéről fag-
gatta beszélgetőtársát, aki viccesen
megjegyezte, hogy „elütötte ez a
kérdés”.

– Mitu azt mondja, a nagy törté-
nelmi események már ismertek,
hagyjuk őket nyugodni, és ugyan-
így félreteszi a habot is, amely a na-
cionalista megközelítésben ezeket
az eseményeket kíséri. Az érdekli,
hogyan éltek az adott kor emberei,
hogyan tükröződött a valóság a fe-
jükben, és milyen cselekedetekre
késztették őket ezek a tükröződések
– mondta Sebestyén, majd arra is
felhívta a figyelmet, hogy a 19. szá-
zadnak nincs élő tanúja, az írott for-
mában fennmaradt dokumentumok
pedig nem a parasztság rétegeinek

világát tükrözik, hanem az írástudó-
két. A történésznek azonban az írott
szövegek mellett a le nem írtakat, a
szövegek közötti hézagokat, az el-
hallgatásokat is érzékelni, értel-
mezni kell.

Az én Erdélyem egyebek mellett
rávilágít arra, hogyan látták a ma-
gyar férfiak a román nőket, bemu-
tatja, miként készültek a térségben
élő nők az osztrák császár látogatá-
sára, és Avram Iancu szeretőiről
sem hallgat. Ami az etnikumok kö-
zötti tükröződéseket illeti, a magya-
rokat politikai késztetésből
„gazembereknek” nevező moldvai
krónikások mellett olyan bánsági
szerzőt is említ, aki szerint jó a sok-
nemzetiségű Magyarország. Mitu
érdeme az is, hogy a 18. század vé-
gétől a 19. század közepéig tartó
„fergeteges időszak” tárgyalásakor
fontosnak tartja megmutatni, hogy
mit jelentett a románság számára
Európa, hogyan tükröződött a
román értelmiség gondolkozásában,
írásaiban az olaszországi eszmei-
ség, az ír probléma, Benjamin
Franklin kapitalisztikus gondolat-
menete, illetve miért azonosítja az
egyszerű román ember a franciákat
az idegenekkel. 

– A hosszú elméleti bevezető
után a szerző konkrét példákkal
készteti arra az olvasót, hogy elgon-
dolkozzon azon, mit jelent számára
Európa, amely nemcsak a csodálat
tárgya, hanem történelmünk része
kell legyen – hangzott el a bemuta-

tón, majd elérkezett a végső problé-
mafelvetés ideje, a szövetségi Er-
dély „szép illúziójának” kérdése.

– Mitu a maga rendszerességével
megállapítja, hogy ez egy csodála-
tos illúzió. A románság számára a
nap Bukarestben kel fel. Az etniku-
mok között ebben a témában nincs
párbeszéd, a közösség ezt a kérdést
nem tudja kezelni. Mitu ebben a kö-
zegben nem látja valószínűnek,
hogy Erdély fejlettebb lesz, mint az
ország többi része – fejtette ki Se-
bestyén Mihály.

Káli Király István azt hozta fel
ellenérvként, hogy a román törté-
nész tanulmánykötetében az erdé-
lyiség sajátosságát, regátival
szembeni másságát is kiemeli. Se-
bestyén erre így reagált:

– Az, hogy vannak bizonyos spe-
cifikumok az erdélyi gondolkozás-
ban, magatartásban, nem elég az
autonómiához. 

A bemutató végén Sorin Mitu
életrajzából is elhangzottak figye-
lemre méltó részletek. Amint azt az
aradi születésű történész, kolozsvár
egyetemi tanár tanulmánykötete fel-
vezetőjében is elmondja, erdélyi na-
cionalista családból származik.
Gyermekként még lelkesen éne-
kelte a román himnusz harcias so-
rait, történészként jött rá arra, hogy
mindenfajta nacionalizmus értel-
metlen. Egyik őse egyébként Beth-
len Gábor fejedelemtől nemesi
oklevelet kapott, elismerésül a had-
járatokban szerzett érdemeiért. In-
teretnikus szemléletmódját Mitu
Melindával kötött házassága is fo-
kozta, feleségével számos tanul-
mányt közöltek a román–magyar
művelődési kölcsönhatásokról.

Nacionalista torzításokat felszá-
moló tanulmánykötetében a román
történetírás súlyos kritikája is
benne van – hallhattuk a bemuta-
tón. 

Az együttlét utolsó perceiben a
jelenlevők tehették fel kérdéseiket.
Mivel Az én Erdélyem szerzője
három hónapra szóló ösztöndíjjal
Nyugaton tartózkodik, nem tudott
a könyvbemutatón részt venni, Káli
Király István azonban megígérte,
hogy a novemberi könyvvásárra
igyekszik őt Marosvásárhelyre csa-
logatni.
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Nagy Székely Ildikó

Fotó:  Nagy Tibor

Csütörtök este az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács szerve-
zésében a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius templom
tanácstermében mutatták be
az egy éve elhunyt Borbély
Imre temesvári mérnök és po-
litikus posztumusz könyvét.
Az est házigazdája Kirsch Attila,
a marosvásárhelyi honosítási
iroda vezetője volt.

A könyv létrejöttéről és tartalmá-
ról Borbély Zsolt Attila közíró, po-
litológus, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács országos alelnöke,
a szerző fia, a szöveg gondozója be-
szélt, beszélgetőpartnere, Izsák Ba-
lázs, a Székely Nemzeti Tanács
elnöke Borbély Imrével kapcsolatos
személyes élményeit osztotta meg
az érdeklődőkkel.

Borbély Zsolt előadásából meg-
tudhattunk, hogy a könyv ötlete
Tóth Károly Antaltól származik, aki
egyik beszélgetésük alkalmával ve-
tette fel, hogy ha apja kiutazna Gö-
teborgba, készítene vele egy
mélyinterjút. Az interjú 2013 nya-
rán készült el, a tökéletesítésén ha-
láláig dolgozott a perfekcionista
Borbély Imre. Ezért került csak
most a nagyközönség elé a kötet.

Izsák Balázs felidézte a ’90-es

évek elejét, amikor aktív „mezei”
RMDSZ-tag volt, és arról, ami a
felső vezetésben zajlott, a sajtóból,
illetve a megyei gyűléseken érte-
sült. Borbély Imrével a kolozsvári
RMDSZ-kongresszuson ismerke-
dett meg, de ami eljutott hozzá a
sajtóban megjelent írásaiból és té-
véinterjúiból, nagyon megragadta.
„Ő volt az első ember számomra,
aki a magyarság helyzetét, a politi-
kát a legmagasabb szinten, tudomá-
nyos eszközökkel ragadta meg”. 

Izsák rendkívül érdekesnek ne-
vezte az értékorientált és érdekori-
entált politika közötti éles
különbséget, amit Borbély Imre tett

világossá. Mint mondta, az üzenetei
távolságokat tudtak áthidalni, és el-
jutottak a „mezei” RMDSZ-tagok-
hoz is. Később a Magyarok
Világszövetségében, majd az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács kezde-
ményező testületében is találkoztak,
és Izsák elmondta, hogy Borbély el-
méleti munkáit mindig figyelemmel
követte.

A továbbiakban Borbély Zsolt
Attila a könyv tartalmáról beszélve
kiemelte, hogy Borbély Imre ötlete
volt a Temesvári nyilatkozat 8.
pontja, és a Bánság autonóm gazda-
sági státuszát is ő kezdeményezte.
Ugyancsak ő volt a Kolozsvári nyi-

latkozat kezdeményezője és egyik
szövegezője, amely tulajdonképpen
megteremtette a közös cselekvés
alapját. Borbély Zsolt Attila szerint,
ha lesz még valaha egységes erdélyi
magyar politizálás, annak az alapja
csakis a Kolozsvári nyilatkozat
lehet, annak a margóján lehet meg-
fogalmazni egy egységes közképvi-
seleti politikát. 

Érintette a neptuni találkozót,
amelyről Borbély Imre egy elméleti
tanulmányt írt, kiemelve a kisebb-
ségi politika és az autonóm politika
közötti éles különbséget, végül a
Nagy Benedek-ügyet, annak a kö-
rülményeit, hozadékát említette,
szóba került Tőkés László tisztelet-
beli elnökségének a megszüntetése,
illetve a Borbély Imre felvilágosító
kampánykörútja Székelyföldön,
amellyel megakadályozta Tőkés tel-
jes politikai ellehetetlenítését. 

Borbély Zsolt hangsúlyozta,
hogy apja volt a kettős, illetve a kül-
honi állampolgárságnak a legfőbb
szorgalmazója, és azt kérdezte
Izsák Balázstól, hogy véleménye
szerint mennyiben egyeztethető
össze az autonómia és a kettős ál-
lampolgárság, illetve egymás ellen
kutatható-e ez a két elv.

Izsák Balázs szerint olyan hatá-
rozottan elkülöníthető területről van
szó, ami semmiképpen nem hoz-
ható kapcsolatba. „Amikor a ma-
gyar állampolgárság elnyeréséről
beszélünk, akkor az tulajdonképpen
az egyén kapcsolata Magyarország-
gal. Egy egyént érint és egy orszá-
got, ezenkívül más irányba ez nem

terjed ki. Amikor autonómiáról be-
szélünk, akkor egy adott közösség-
nek azokról a bővített jogköreiről
beszélünk, amikkel a közösség az
ország területén a saját sorsát igaz-
gatja, függetlenül attól – Romániá-
ról beszélünk –, hogy a román
állampolgárságon kívül van-e még
más állampolgársága. Ez magán-
ügy, és semmiképpen sem befolyá-
solja az adott közösségen belül
annak a régióban az ügyek intézé-
sét. Tehát ez a kettő nem kapcsol-
ható semmiképpen össze.” 

***
A kötet hátlapján a következő

fülszöveg olvasható: „Miért örült
Göncz Árpád köztársasági elnök a
trianoni diktátumnak? Mit gondolt
Markó Béla, az RMDSZ elnöke Ve-
restóy Attiláról, aki a legbefolyáso-
sabb erdélyi magyar milliárdos?
Miként próbálta a román hatalom
megvenni és lekötelezni az erdélyi
magyar politikusokat? Hogyan vált
az RMDSZ a román politikai veze-
tés kollaboránsává? Mikor, kik és
milyen célból vezették tévútra az
erdélyi magyar ügyeket?

Borbély Imre 1996-ig az erdélyi
magyar nemzetpolitika, az erdélyi
autonómia következetes képvise-
lője volt, egyben szemtanúja és ala-
kítója a romániai magyar politikai
életnek. Életútinterjúja az erdélyi
politikatörténet legizgalmasabb fe-
jezeteibe kalauzol el minket, olyan
folyamatokba láthatunk bele, ame-
lyek eddig nem voltak ismertek a
nagyközönség számára.”

Könyvbemutató a Bolyai téri unitárius tanácsteremben
Harc a nemzet érdekében

Mózes Edith

Sorin Mitu Erdélye – magyarul 
Tévhitektől megtisztított múlt

Fotó: Nagy Tibor



Sok tizenéves számára az esti
órákban gyorsul fel az élet, fél
éjszaka „megy” a skypolás,
egymást váltják a virtuális
küldetések, a pihenés órái
pedig valamikor virradatkor
kezdődnek, és délig, kora dél-
utánig is eltartanak. Mi teszi
ennyire vonzóvá az éjszaká-
zást a szórakozóhelyekre még
nem járó, képernyők előtt bu-
lizgató kiskamaszok szá-
mára? – kérdeztük Tatai Csilla
pszichológust.

– Ennek egyrészt biológiai ma-
gyarázata van. Serdülőkorban a me-
latonin, azaz alváshormon
termelése később indul be, 11 óra
előtt el sem álmosodnak a tizenéve-
sek, és ezáltal az alvási ciklus elto-
lódik. Másrészt azért is szeretnek a
késői órákban fennülni, mert olyan-
kor a család többi tagja már nyugo-
vóra tért, nem zavarja őket senki,
nyugodtan játszhatnak a számítógé-
pen, telefonon. Ez persze a lakha-
tási körülmények függvénye, külön
szoba nélkül aligha megvalósítható.
A tapasztalat azt mutatja, hogy éj-
szakánként főleg olyan tevékenysé-
geket űznek a tinik, amelyek a
másokkal való kapcsolattartásra
épülnek. Csapatjátékokban vesznek
részt, közösségi oldalakon beszél-
getnek, telefonon üzengetnek egy-
másnak. Az, hogy barátokkal
találkoznak a virtuális térben, olyan
számukra, mintha kimennének a vá-
rosba meginni valamit.

– Milyen káros hatásai lehetnek
az éjszakázásnak?

– A negatív hatások akkor jelent-
keznek, ha a tizenéves nem piheni
ki magát. Iskolaidőben a késői 
fennülésnek éppen ez az ára, ezért
van az, hogy a legtöbb serdülő kial-
vatlan. Egy kamasznak 8–10 órát
kellene aludnia, erre azért is van
nagy szüksége, mivel a szervezete
rengeteg változáson megy át. Az
pedig, hogy hétvégén valaki délig
szundikál, csak felborítja az alvás-
ébrenlét ciklusát. A kialvatlanság a
kognitív képességek csökkenésé-
hez, illetve hangulatingadozáshoz,
szorongáshoz, depresszióhoz is ve-
zethet. A vakációban átvirrasztott
éjszakáknak viszont nincs káros ha-
tásuk, ha utána a fiatal kipiheni
magát. Amint azonban közeledik az
iskola, érdemes fokozatosan vissza-
szokni a korábbi lefekvésre. Egyes
országokban az oktatás menetét a ti-
zenévesek bioritmusához igazítot-
ták, reggel 9-10 órakor kezdődik a

tanítás. Nálunk azonban nem való-
színű, hogy ezt a közeljövőben be-
vezetik. Ugyanakkor a jelenlegi
kutatások szerint típusfüggő az,
hogy valakinek árthat-e az éjszaká-
zás, és ez már serdülőkorban is
megmutatkozik. Ha a késői órákban
fennülő fiatal reggel ki tudja pi-
henni magát, nem sínyli meg az éj-
szakázást, azoknál viszont, akik
reggeli típusok, és bármennyire ke-
veset pihentek éjjel, reggel 8 órakor
már talpon vannak, káros hatások
jelentkezhetnek. Fontos, hogy a ti-
zenévesek figyeljenek oda a szerve-
zetük jelzéseire, és annak igényei
szerint írják át az alvás-ébrenlét for-
gatókönyvét.

– Hogyan segíthetik elő és tehe-
tik nyugodtabbá az éjszakai pi-
henést a tizenévesek?

– Nagyon jó „álomhívó” straté-
giák vannak, ilyen a zenehallgatás,
olvasás, meleg fürdő. Az is segít, ha
egy órával lefekvés előtt leteszik a
telefont, nem számítógépeznek, és
nem is tévéznek a tizenévesek, a 
képernyők fénye ugyanis felébreszti
és ébren tartja a szervezetet.

Egy hét múlva újra vakáció,
elő a sílécekkel, hódeszkák-
kal, aztán irány a hegyvidék!
Kedves fiatalok, biztos van-
nak köztetek olyanok, akik
első alkalommal kóstolnak
bele a téli sportok örömeibe.
Kelemen Sándor, egy marosvá-
sárhelyi sportkellékeket kí-
náló szaküzlet illetékese a
kezdő sízőknek, snowboardo-
zóknak szolgál útmutatással a
felszerelés kiválasztásához.

– A snowboardozás korábban a
lázongók sportja volt, de ez ma már
nem teljesen így van. A szabályok-
tól idegenkedők, akik pályán kívül,
szabadon szeretnek lesiklani, sok-
féle freestyle sílécből válogathat-
nak, míg a hódeszka az eredeti,
klasszikus kivitelezésnél maradt.
Az úgynevezett freeride sízés,
snowboardozás mindenesetre csak
a haladóknak és profiknak ajánlott,

akik fel tudják mérni a veszélyeket.
A kezdőknek tanácsos a nehézségi
fokozat szerint színkóddal jelölt pá-
lyákon maradni, és fontos, hogy ok-
tatót vegyenek igénybe az alapok
elsajátításakor.

– Kezdjük a sízéssel. Mire kell
leginkább odafigyelni a felsze-
relés kiválasztásakor?

– Elsősorban fontos, hogy a fia-
talok szaküzletből szerezzék be a
felszerelést, ahol a készlet minden
darabját átvizsgálják értékesítés
előtt. A sífelszerelés vásárlásánál a
méret az egyik legfontosabb té-
nyező. Aki először húz síbakancsot,
leginkább azt tartsa szem előtt,
hogy a bakancs kényelmes legyen,
ugyanakkor fontos, hogy a láb sta-
bilan álljon benne. A síbakancsok
flexhányadosa a rugalmasságot, il-
letve keménységet jelzi. Egy kezdő
síző nagy rugalmasságú, tehát kis
flexindexű bakancsot válasszon.

Merevségi hányadosuk a síléceknek
is van, és ezeknél is hasonló a hely-
zet: a kezdő síző léce legyen puha,
kényelmes, a merev lécek ugyanis
a nagy sebességeknél szükségesek,
ezekkel nehezebben irányítható a
sízés és a megállás. A síléceken
elöl-hátul van egy kötés, amely
kulcsfontosságú, ugyanis ez bizto-
sítja az összeköttetést a síbakancs és
a síléc között. A kötést a DIN-érték
szerint állítják be a síző magassága,
testsúlya, életkora, a síbakancs talp-
hossza, illetve a sízési tapasztalat
alapján. 

– Mi a helyzet a síbottal? Van-
nak, akik anélkül tanulnak meg
sízni.

– Az oktatók megkövetelik a
botot, ez ugyanis megkönnyíti az
indulást és a megállást. A síbot
hossza a mérvadó, azt kell szem
előtt tartani, hogy az egyenesen álló
sízőnek, ha derékszögben behajlítja
a könyökét, a bot markolata a kö-
nyökénél legyen.

– Gondolom, a biztonsági kiegé-
szítők, illetve maga az öltözék
sem elhanyagolandó.

– A síöltözet és a sisak korábban
trendinek számított, most már köte-
lezővé vált. Nagyon szép, kényel-
mes és főként hasznos sisakokat
lehet találni a szaküzletekben, és sí-
szemüvegből is széles a választék.
Ez utóbbi azért fontos, mert a hegy-
vidéken egyik percről a másikra
változik az időjárás, és szélben, hó-
esésben, illetve erős napsütésben
szemüveg nélkül csökkennek a lá-
tási viszonyok. Ami az öltözetet il-
leti, nemcsak tetszetősek, hanem
igen észszerűen is legyártottak a kü-
lönféle síruhák, külön helye van raj-
tuk a síbérletnek, hóvédővel és
szellőzővel is el vannak látva.
Ugyanakkor nem jó megfeledkezni
a térdzokniról sem, ellenkező eset-
ben ugyanis a síbakancs nyelve fel-
sértheti a lábat. Ha a fiatal sízők
odafigyelnek ezekre az apró részle-
tekre, igazán kellemes, élményszerű
lesz számukra a sízéssel töltött idő.

– Mit javasolsz a hódeszkázni
készülőknek?

– A snowboardot eredetileg a pá-
lyán kívüli ereszkedésre találták ki,
de a hódeszkások 90 százalékban
pályán használják. Ennél a sportnál
még fontosabb az oktató jelenléte,
mint a sízésnél, bár a lázadó tizen-
évesek nem igazán kedvelik az uta-
sításokat. Egy jó oktató viszont
csákányos felvonóval is fel tudja
vinni a tanítványt, akinek így nem
kell újra meg újra felcipelni a fel-
szerelést az emelkedőn, és ezáltal
rengeteg energiát spórolhat meg. A
snowboardoknál is a méret a leg-
fontosabb. Először a bakancsot kell
kiválasztani, ami sokkal puhább,
mint a műanyag síbakancs, így a
járás is kényelmesebb benne. Ha
megvan a bakancs, a deszka kivá-
lasztása következik, amelynek kö-
tései méretre tervezettek, nem
állíthatók. Használat előtt fontos
előkészíteni a felszerelést. A kötés
pántjaira különösen vigyázni kell,

azok ugyanis könnyen törnek a hi-
degben. 

– Mit kell tudni a sí, illetve
snowboard karbantartásáról?

– Mind a síléc talpánál, mind a
snowboardnál fontos feltölteni a
karcolásokat. A csúszófelületre fel-
hordott paraffin alapú anyaggal
csökken a síléc talpa és a hó közötti
tapadási-súrlódási együttható,
könnyebben siklik a sí. Ezt nevez-
zük waxolásnak. Egy profi forró
waxolás három-négy napot tart.
Ugyanakkor a síléceket a pálya mi-
nőségétől függően bizonyos időkö-
zönként, rendszerint 15-20 napi
sízés után újra kell fenni. 

– Mit kell tudni a sífelszerelés,
illetve a snowboard szezon utáni
tárolásáról?

– Az erős acélból készült felsze-
relések könnyen rozsdásodnak,
ezért ajánlatos jól letörölve, száraz
helyen pihentetni a sílécet, hódesz-
kát a következő télig.

Fotó: Nagy Székely Ildikó

Illusztráció

Illusztráció

Az éjszaka varázsa
Fordított bioritmus

Az első sízés, snowboardozás
Élmény a havon

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó
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Tizenéves szemmel 
a bulizásról

(Reakció 
a decemberi Lélekgraffitiben megjelent írásra)
Mindenképpen igaz, hogy kor-

osztályunk egy része rendszeresen
jár a Vége a páros táncnak? Bulizó
tinik DJ-szemmel című cikkben
említett bulikba, ahol cigarettázással
és alkoholfogyasztással kompenzál-
ják mindazt, amit ránk erőltetnek az
iskolában, a körülöttünk levő kö-
zösségekben, és az ilyen viselkedés-
ből próbálnak erőt meríteni, hogy
„menőbbnek” tűnjenek. Nagyon
sok korunkbeli úgy látja, hogy az
ilyen „züllések” teszik színessé az
amúgy iskola által szürkévé festett
napjait: nem is tagadjuk, az alkohol
hatása alatt mindenképp érdekeseb-
bek ezek a bulik. Az alkohol fel-
oldja a félelmeket, bátrabbá,
kezdeményezőbbé tesz, és másképp
nézel a világra a hatása alatt – vagy
pont az ellenkezőjét váltja ki belő-
led, és nagyon-nagyon rosszul rea-
gálsz rá. De persze ez mindig benne
van a pakliban. A szabadság érzete
megéri a rizikót.

Azonban a korosztályunk másik
része egyenesen kerüli az ilyen bu-
likat, mert nem szeret ilyen társa-
ságba járni, ilyen körülmények
között bulizni, mert mégis „mi ér-
telme olyan helyre mennem, ahol
annyian vannak, hogy levegőt is
alig kapok, minden második ember
nekem jön, és a társaság háromne-
gyede részeg...?”. Ezek az emberek
általában a saját baráti társaságuk-

kal, elszigeteltebb helyeken buliz-
nak.

Ezek mellett van egy harmadik ré-
tege a fiatalságnak (amelybe mi is
tartozunk), akik eljárnak bulizni, ám
a céljuk nem a túlzott alkoholfo-
gyasztás, hanem az egyszerű szóra-
kozás. Ugyanilyen szívesen, sőt
szívesebben megyünk koncertekre,
mivel igazából még inkább preferál-
juk a művészeti értékkel rendelkező
zenét játszó együtteseket.

A zenével kapcsolatban pedig
tudni kell, hogy amíg a bent levő fi-
atalok józanok, a társaság jó része
nem szereti az elektronikus zenét
vagy a remixeket, de bulizni jöttek,
szóval alkalmazkodnak. Miután
pedig már alkohol hatása alatt állnak,
igazán mindegy, hogy milyen zene
szól. Azt, hogy a mai fiatalság nem
szeret koncertekre járni, megcáfol-
nánk. Igenis szeretjük a minőségi
zenét, de itthon nagyon kevés lehe-
tőség van ilyet társaságban hallgatni,
mert míg koncertből egyre kevesebb,
a fentebb említett bulikból egyre
több van. 

Végezetül annyit mondanánk,
hogy annak ellenére, hogy sokan
vannak, akik a bulizást züllésként
élik meg, a korunkbeliek nagy része
a bulikat szórakozási lehetőségnek
tekinti, nem csupán azt látva benne,
hogy illuminált állapotba kerülje-
nek. (Zs&A)



Kikapott a Maros Kosárlabda-
klub hazai pályán a Kolozsvári
U-BT-től 39 pont különbség-
gel. Így szólnak a száraz té-
nyek. De ami mögötte van,
arra nehezen lehet szavakat
találni: dühítő, felháborító, a
város szégyene.

Le a kalappal az előtt a hat fiatal
játékos előtt, akik szombat este pá-
lyára léptek a Maros KK színeiben

a mezőny legerősebb, pénzügyileg
legpotensebb együttese, a Kolozs-
vári U-BT ellen. 

A szabály szerint legalább egy
belföldi játékosnak kell mindvégig
a pályán lennie, és egy U23-as kor-
osztályú játékosnak végig az első
negyedben. Nos, a Maros KK csupa
belföldi és U23-as játékossal küz-
dötte végig a találkozót. Egyetlen
cserével! De vállalták, ellentétben
néhány csapattársukkal. Pedig tud-
ták, hogy nagy ruhára számíthatnak.

Ami csak azért nem volt nagyobb,
mert az U-BT is sokat játszatta a
maga fiataljait. De azért mindig volt
egy-két alapemberük is a pályán, a
biztonság kedvéért.

A klub már a meccs előtt egy
nappal jelezte, hogy csak a fiatalok
fognak játszani, így nem volt meg-
lepetés, hogy csak heten melegítet-
tek a mérkőzés előtt, végül viszont
csak hatan léptek pályára. A klub
honlapjának szemérmes magyará-
zata szerint kisebb-nagyobb sérülé-
sek és „egyéb problémák” miatt.
Valójában azonban azért, mert a
többiek nem vállalták a játékot az
elmaradt fizetések miatt. Tudjuk, a
várostól nem lehet számítani támo-
gatásra, azonban a csarnokban 
mintegy 30 magántámogató rek-
lámját számoltuk össze. Miféle tá-
mogatók ezek (elnézést a

kivételektől, akik teljesítették a vál-
lalásukat), ha ennyien nem tudják a
csapat ezen a szinten minimálisnak
számító havi bérkeretét összehozni?

Nem kezdtek rosszul a marosvá-
sárhelyi fiatalok, nagy energiával
küzdöttek, pedig az első tíz percben
Watson és Barro kivételével (ők
végig a kispadon maradtak) a ko-
lozsvári sztárok is pályára léptek.
Mégis ez volt a legkiegyensúlyozot-
tabb játékrész, különösen Steff Nor-
bert pontjainak köszönhetően.
Utóbbi viszonylag nagyobb rutinja
megmutatkozott, hisz a többieknek,
bár nagyon akartak, a dobásokkor
megremegett a kezük. Az ultrarövid
pad azonban egyre jobban éreztette
a hatását a folytatásban, és egyre
rosszabb lett a dobások hatékony-
sága, amiből végül is kialakult a kü-
lönbség, hiszen meglepően jól

lepattanózott a marosvásárhelyi
csapat, és viszonylag tűrhető hatá-
rok között maradt az eladott labdák
száma is.

A fiatalok bátor játéka ellenére
azonban nehéz nem feltenni a kér-
dést: hogyan tovább? Tényleg arra
van kárhoztatva a marosvásárhely
szurkolótábor, hogy ennyivel be-
érje? Hol vannak Marosvásárhely
szégyenéért a felelősök? Illetve
lesz-e tovább, a mostani kispadon
maradók: Person, Pita, Sánta, Stăn-
cuţ és Borşa (mert Kilyén Örs már
Piteşti-re távozott a múlt héten) vál-
lalják-e a játékot szerdán, Temesvá-
ron, a Timba ellen, amelyet teljes
összeállításban verniük kellene? 
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A világelső Simona Halep 7:6
(7-2), 3:6, 6:4 arányú veresé-
get szenvedett szombaton a vi-
lágranglista második helyén
álló Caroline Wozniackitól
(Dánia) az ausztrál nyílt tenisz-
bajnokság női egyes versenyé-
nek döntőjében. 

A 26 éves Halepnek ez volt pálya-
futása harmadik kudarccal végződött
Grand Slam-döntője, miután koráb-
ban elveszített még kettőt Roland
Garrosban (2014, 2017). A 27 éves
Wozniackinak, aki hat év szünet után
hétfőtől ismét átveszi a WTA-rang-
lista vezetését, szintén a harmadik
Grand Slam-torna döntője volt, mi-
után korábban kétszer veszített a US
Openen (2009, 2014).  Simona Halep
közel állt első GS-torna győzelméhez,
hiszen 4:3-ra vezetett a döntő szet-
tben, és 5:3-ért szerválhatott. 

A meccset Wozniacki kezdte job-
ban, 3:0-ra vezetett, de Halep 3:2-re
feljött, a dán 5:2-re elhúzott, ahonnan
5:5, majd 6:6 lett, a rövidítést pedig
Wozniacki 7-2-re megnyerte. 

A második szettet Halep kezdte
jobban, 1:0-ra, majd 4 breaklabdát
mentve 2:1-re vezetett, majd orvosi
ellátást is kérve, két kihasználatlan
játszmalabda után 6:3-ra nyerte a
szettet.  A nagy melegre való tekintet-
tel (a meccs 30 Celsius-fok fölötti hő-
mérsékletben zajlott), a döntő játszma
előtt 10 perc pihenőt rendeltek el. 

A harmadik szettet ismét Wozni-
acki kezdte jobban, 2:0-ra elhúzott,
ám a hatodik lehetőséget érvényesítve
Halep visszabreakelt (1:2), Wozniacki
ismét elvette a Halep adogatását, de a

román lány nem hagyta, breakelt, és
3:3-nál ismét egyenlő volt az állás.
Ezt követően Halep a dán játékos
szerváján 4:3-ra elment, ám Caroline
ápolást kért, amely kissé kizökken-
tette Simonát a játékból, és nem tudta
kiszerválni az 5:3-at, mi több, a kö-
vetkező két játékot is a nagyszerűen
teniszező Wozniacki nyerte, és ezzel
begyűjtötte pályafutása első Grand
Slam-torna győzelmét.

Győzelmével a dán teniszező át-
vette a vezetést a WTA-világranglis-
tán, így hat év után visszatér a világ
„tetejére” (ez minden időkben a leg-
nagyobb szünet két visszatérés kö-
zött), miután korábban, 2010 végétől
2012 elejéig szintén világelső volt. A
BBC emlékeztet, hogy 2016-ban a
dán játékos a WTA-világranglista 74.
helyére esett vissza, és 17 hónap alatt
onnan jutott fel ismét az első helyre.
„Halep a nehezebb oldalról jött, kemé-
nyebb ellenfelekkel kellett megküzde-
nie a döntőig” – idézte a BBC az
egykori wimbledoni bajnokot, Pat
Casht (Ausztrália). Az EFE spanyol
hírügynökség kommentárja szerint
Halep szédülésre panaszkodott a máso-
dik szettben, amikor orvosi ellátást kért. 

Halep azt nyilatkozta a döntő után,
hogy örömére szolgált, hogy sérülése
ellenére eljutott a döntőig, gratulált a
dán játékosnak és az edzői szerepet is
betöltő édesapjának, ugyanakkor
megköszönte saját stábja segítségét.
„Caroline jobb volt nálam, de to-
vábbra is harcolni fogok, és remélem,
hogy lesz még a maihoz hasonló al-
kalmam, hogy Grand Slam-tornát
nyerjek” – mondta a végén. 

Simona Halep elvesztette 
a fináléban a WTA-elsőségetBabos Tímea, oldalán a francia Kristina Mla-

denoviccsal megnyerte az ausztrál nyílt te-
niszbajnokság női páros versenyét, miután
a pénteki döntőben két szettben legyőzte
az olimpiai és világbajnok orosz Jekatyerina
Makarovát és Jelena Vesznyinát.

Az ötödik helyen kiemelt magyar–francia duónak
– amely előzőleg három tornagyőzelemnél tartott –
nehéz ellenfél jutott a fináléban a másodikként rang-
sorolt Makarova és Vesznyina személyében. A 29
esztendős Makarova harmadik párosban a világ-
ranglistán, eddig 12 WTA-versenyt nyert. Az orosz
kettős 2016-ban a riói olimpiát és a szingapúri
WTA-világbajnokságot is behúzta. A 31 éves Vesz-
nyina szintén harmadik párosban a világranglistán,
eddig 17 WTA-tornát nyert ebben a „műfajban”.

A helyi idő szerint 16.20 órakor, kellemes 27 fok-
ban kezdődött pénteki találkozó Babos magabiztos
adogatójátékával indult, majd 2:2-ig a többiek is
hozták a szervájukat. Akkor Babos 40-semmiről el-
bukta a sajátját, ám nemsokára Vesznyina is elbi-
zonytalanodott, így lett 4:4. A balkezes Makarova
adogatásánál a magyar–francia duó játszmalabdához
jutott, amelyet egy remek Babos-tenyeres révén ki-
használt, így 36 perc elteltével szettelőnybe került. 

A folytatásban a párosban és vegyes párosban há-
romszoros GS-bajnok Mladenovic rögtön elvesz-
tette a szerváját a Rod Laver Aréna változatlanul
„foghíjas” lelátói előtt, ám Vesznyina is így tett
(1:1). Babos „semmire” nyerte a sajátját, társa kivá-
lóan dolgozott a hálónál, és egy újabb brékkel már
3:1 állt az eredményjelzőn. Az oroszok azonban rá-
kapcsoltak, elvették a francia játékos adogatását, és
néhány látványos labdamenetet követően kiegyen-
lítettek. A soproniak büszkesége egy ásszal zárta

szervagémjét, aztán Makarova nem bírta a nyomást,
így 5:3-nál Mladenovic a bajnoki címért adogatha-
tott. Az ellenfél két bréklabdát elpuskázott, aztán a
francia összeszedte magát, és kiszerválta a mérkő-
zést, amely 1 óra 20 percig tartott. 

„Két év különlét után újra együtt, és egyből győ-
zelemmel kezdtünk Kikivel! Ez a kedvenc Grand
Slam-tornám, gratulálok az ellenfelünknek, és jö-
vőre visszajövünk” – mondta a díjátadó ünnepségen
a magyar játékos, majd stábjának, a közönségnek és
a szponzoroknak is megköszönte a támogatást.
„Fontos állomás ez a karrieremben, emlékszem, 
nemegyszer pityeregtem Grand Slam-torna után,
hogy nem sikerült, most pedig az örömtől sírok” –
nyilatkozta a világbajnok magyar játékos.

Australian Open: Babosék a bajnokok párosban

Maximálisan túlteljesítették 
a szabály követelményeit

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 16. forduló: Marosvásárhelyi Maros KK – Kolozs-
vári U-BT 62:101 (23-26, 11-26, 13-31, 15-18)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Alin Faur (Temesvár),
Mircea Şerban (Ploieşti), Dragoş Barbu (Jászvásár). Ellenőr: Tiberiu Rist (Buka-
rest).
Maros KK: Steff 33 pont (3), Gârbea 8, Engi-Rosenfeld 8 (1), Ilicov 6, Bichiş 5,
Porime 2. 
Kolozsvári U-BT: Lapornik 20 pont (4), Vida 14 (2), Calnicenco 13, Berculescu 11
(1), Abu Teir 10 (2), Drungilas 10, Šakić 8, Kuti 7, Kromah 4, Mureşan 4. 

1030.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 16. fordulójának eredményei: Nagyváradi CSM –
Galaci Phoenix 86:71, Bukaresti Dinamo – Temesvári Timba 70:108, Nagyszebeni
CSU – BCM U FC Argeş Piteşti 79:71, Marosvásárhelyi Maros KK – Kolozsvári U-
BT 62:101. A Bukaresti CSM Steaua – Craiovai SCM U mérkőzés lapzárta után fe-
jeződött be, a Jászvásári Politehnica – Temesvári SCM találkozót február 22-én
rendezik.

Steff Norbert (j) szünet előtt ellőtte puskaporát, a második félidőre elfogyott az üzemanyag, de
így is csapata leggólerősebb játékosának bizonyult a 33 pontjával.            Fotó: Nagy Tibor

A magyarok közül az első
A 24 éves Babos Tímea az első magyar teni-

szező, aki döntőt játszhatott a felnőttek között
az Australian Openen. A juniorként három GS-
trófeát gyűjtött Babosnak ez az első felnőtt
Grand Slam-győzelme, ő az első magyar győz-
tes a melbourne-i torna történetében, és az ötö-
dik magyar, aki felnőtt Grand Slam-címet
szerzett. Előzőleg egyesben Asbóth József (Ro-
land Garros, 1947) és Körmöczy Zsuzsa (Ro-
land Garros, 1958), párosban pedig Taróczy
Balázs (Roland Garros 1981, Wimbledon 1985)
és Temesvári Andrea (Roland Garros, 1986) di-
adalmaskodott.

Meccslabdáról vesztettek 
a vegyes páros döntőjében

Babos Tímea, oldalán az indiai Rohan Bopan-
nával, 2:6, 6:4, 11-9-re, döntő rövidítésben,
meccslabdáról kapott ki vasárnap a Gabriela
Dabrowski–Mate Pavic kanadai–horvát duótól
az ausztrál nyílt teniszbajnokság vegyes párosá-
nak döntőjében. A magyar játékos társával együtt
remekelt az első szettben, a kanadai ellenfél két-
szer is elvesztette adogatását, így Babosék 24
perc elteltével szettelőnybe kerültek. A második
felvonásban Babos 3:4-nél elbukta a szerváját,
és az ellenfél hamarosan egyenlített. A tíz nyert
pontig tartó döntő rövidítésben Pavicék 6-3-ra el-
húztak, de az indiai–magyar duó fordított, és
mérkőzéslabdához jutott, ám a balkezes horvát
két ászával végül a rivális bizonyult jobbnak.

Eredményjelző
* női egyes, döntő: Simona Halep (1.) – Caroline Wozniacki (dán, 2.) 6:7 (2-7), 6:3, 4:6 
* férfi egyes, döntő: Roger Federer (svájci, 2.) – Marin Cilic (horvát, 6.) 6:2, 6:7 (5-7),
6:3, 3:6, 6:1
* női páros, döntő: Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 5.) – Jekatye-
rina Makarova, Jelena Vesznyina (orosz, 2.) 6:4, 6:3
* férfi páros, döntő: Oliver Marach, Mate Pavic (osztrák, horvát, 7.) – Juan Sebastian
Cabal, Robert Farah (kolumbiai, 11.) 6:4, 6:4
* vegyes páros, döntő: Gabriela Dabrowski, Mate Pavic (kanadai, horvát, 8.) – Babos
Tímea, Rohan Bopanna (magyar, indiai, 5.) 2:6, 6:4, 11-9

Az UPM Sirius újabb veresége
Huszonöt pontos vereséget szenvedett az UPM Sirius női kosárlabda-csapata a
Nemzeti Liga 17. fordulójában, szombaton este a ligeti sportcsarnokban a Te-
mesvári SCM-től. Az eredmény 60:85 (12-26, 19-25, 10-20, 19-14). A házigazdák
legtöbb pontot szerző játékosa Gál Emese volt (18). Ugyancsak a 17. forduló-
ban: Gyulafehérvár – Arad 86:88.

Ranglista
1. Kolozsvár 13/3 29
2. Nagyszeben 12/4 28
3. Nagyvárad 11/5 27
4. CSM Steaua 11/4 26
5. Temesvár 10/5 25
6. Piteşti 9/7 25
7. Craiova 8/6 22
8. Galac 7/8 22
9. Maros KK 5/9 19
10. Timba 3/12 18
11. Dinamo 0/16 16
12. Jászvásár 1/11 13

Babos Tímea tornagyőzelmei párosban
* 2012 Birmingham (partner: Hszie Szu-vej, tajvani)
* 2013 Bogota (Mandy Minella, luxemburgi)
* 2013 Monterrey (Date-Krumm Kimiko, japán)
* 2013 Marrákes (Mandy Minella)
* 2013 Szucsou (Michaella Krajicek, holland)
* 2013 Taskent (Jaroszlava Svedova, kazah)
* 2014 Sydney (Lucie Safarova, cseh)
* 2014 Kuala Lumpur (Hao Csing-csan, tajvani)
* 2015 Dubaj (Kristina Mladenovic, francia)
* 2015 Marrákes (Kristina Mladenovic)
* 2015 Róma (Kristina Mladenovic)
* 2017 Sydney (Anasztaszija Pavljucsenkova)
* 2018 Australian Open (Kristina Mladenovic)

A 2017-es sportévről
a Marosvásárhelyi

TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben ked-

den 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja Bálint Zsombor sport-
újságíró, a Népújság külmunka-
társa, akivel Szucher Ervin a
marosvásárhelyi sport tavalyi mély-
repüléséről beszélget.



Letette az esküt a február 9-én kez-
dődő phjongcshangi téli olimpiára és a
március 9-én rajtoló téli paralimpiára
utazó magyar csapat.

Az eskü szövegét Engi Klára volt mű-
korcsolyázó mondta el az ünnepségen,
amelyen részt vett Áder János köztársa-
sági elnök is. Az államfő köszöntőjében
arra emlékeztette a versenyzőket, hogy
elődeik mennyivel nehezebb körülmé-
nyek között készültek fel az olimpiára.
Felidézte többek között az első magyar
téli olimpiai érmes műkorcsolyázó páros,
Rotter Emília és Szollás László történe-
tét, akik számára elérhetetlennek tűnt a
szereplés Lake Placidben, ám végül köz-

adakozásból ki tudták fizetni a jegyüket,
s bronzérmet nyertek az 1932-es olim-
pián.

A köztársasági elnök kiemelte, hosszú
idő után először utazhat komoly érmes
reményekkel téli játékokra a magyar kül-
döttség. „A magyar téli olimpiai érmek
„átlagéletkora” több mint 67 év, és a leg-
utolsó is immáron 38 esztendős. Bízunk
benne, hogy az elmúlt időkben dicső
eredményeket elérő rövid pályás gyors-
korcsolyázóink révén idén nemcsak él-
ményekben gazdagodunk, de érmekben
is megfiatalodhatunk” – fogalmazott
Áder János.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)

elnöke, Kulcsár Krisztián hangsúlyozta:
az olimpia maga a valóra vált csoda.
„Csak a sport képes arra, hogy elsimítsa
a társadalmi egyenlőtlenségeket, a
nemek közti különbségeket, háborúból
békét teremt” – mondta a nyitóbeszéd-
ben Kulcsár Krisztián. A Magyar Para-
limpiai Bizottság elnöke, Szabó László a
paralimpián induló három magyar ver-
senyzőről szólva elmondta, a látássérült
Balogh Zsolt csak árnyakat lát, s így szá-
guld a lejtőkön 60 km/órával, Bocsi
Bence pedig előtte síelve, a hátán lévő
hangszóróval irányítja őt. Sífutásban és
sílövészetben pedig a kerekes székes Lő-
rincz Krisztina lesz a résztvevő.

Miklós Edit: Elfog a szomorúság, 
ha az olimpiára gondolok

Igyekszik nem csüggedni a nemrégiben súlyos térdsérülést szenvedett Miklós
Edit. A csíkszeredai születésű alpesi síző bízik benne, hogy a következő télen
visszatérhet, és folytathatja sportolói pályafutását. 

A lesiklásban olimpiai hetedik helyezett sportoló a balesetét követő orvosi be-
avatkozás után sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy érzi magát, és miként képzeli
a jövőjét. Úgy vélte: ezúttal sokkal egyszerűbb rehabilitáció vár rá, mint egy
évvel ezelőtti sérülésekor, „már csak azért is, mert tavaly mindkét lábamat mű-
tötték, most csak a jobbat. Rövidebb is lesz a felépülés, mint az előző, de konkrét
időpontokat nem beszéltünk meg. Ami biztos, hogy a hat hónapot biztosan ki-
várjuk a sízéssel.”

A balesetet felidézve azt mondta, részben az ő hibája volt, mert nem a helyes
testtartásban ért az utolsó előtti kapuhoz. Megjegyezte, sokkal nehezebb lenne
feldolgoznia a helyzetet, ha elfordultak volna tőle az újabb sérülés miatt, de erőt
ad neki a sok biztatás és érdeklődés, például a versenyzőtársak 90 százaléka is
írt neki.

„Mindenképpen szükségem lesz lelki segítségre. Tavaly azért kellett, hogy
újra bízzak magamban, amikor sízek, és ne féljek a sérüléstől. Most ezzel már
nem lesz gond, mégis nehezebb lesz lelkileg, mivel lemaradok az olimpiáról.
Mert azt megtartják, csak nélkülem. Emiatt reggelente még elfog a szomorúság”
– mondta a csíkszeredai születésű síző, akivel Vura Márta sportpszichológus
foglalkozik. Miklós Edit nem biztos abban, hogy megnézi a phjongcshangi sí-
versenyeket, de ezt nem a fájdalmával magyarázta, hanem a közép-európai idő
szerint hajnali kezdési időponttal. Mint mondta, az eredményeket biztosan meg-
nézi, mert kíváncsi rá.

A rehabilitáció kapcsán el-
árulta, a gyógytorna már elkez-
dődött, de lézeres kezeléssel is
segítik a mielőbbi felépülést.
Egyelőre a lábát 15 kilóval ter-
helheti, amely hamarosan har-
mincra nő, illetve jelenleg 90
fokban hajlíthatja a térdét. Fon-
tosnak tartotta kiemelni, hogy
nem rásérült az előző térdprob-
lémájára, ugyanis ezúttal más
helyen szakadt el a keresztsza-
lagja, éppen ezért nem ért egyet
azokkal a véleményekkel, hogy
túl korán tért volna vissza, már
csak azért sem, mert nem volt
fájdalma a versenyzések közben.

„Korom alapján beleférne
még a következő téli olimpia,
de négy év hosszú idő, így
egyelőre nem gondolok rá. Lé-
pésről lépésre szeretnék ha-
ladni. Az első lépés az, hogy
ismét egészséges legyek és újra
tudjak sportolni és síelni” – vá-
laszolt az MTI kérdésére a 29
éves Miklós Edit.

Bemutatták Szabó Katalin négy-
szeres olimpiai bajnok erdélyi tor-
nász életregényének magyar kiadását
szerdán Budapesten. A Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) székházá-
ban tartott rendezvény rövid filmve-
títéssel kezdődött, majd Orendi
Mihály MOB-alelnök Ady Endrét
idézve kijelentette, ha valakire igazán
illik az Értől az Óceánig jellemzés,
az Szabó Katalin, hiszen szülőfalujá-
tól, a Kovászna megyei Zágontól
egészen Los Angelesig jutott, ahol az
1984-es olimpián négy aranyérmet
nyert. Ugrásban, gerendán és talajon,
valamint csapatban a román váloga-
tottal győzött, egyéni összetettben
pedig második lett.

Az ötödik szer – Szabó Kati életei
című könyv szerzője, Csinta Samu
elárulta, régi vágya volt a kötet meg-
írása, mivel az 50 éves sportember a
férjével és két gyermekével 25 éve a franciaországi
Chamalieres-ben él, ezért már nincs reflektorfény-
ben, bár márciusban elkezd utánpótlásedzőként te-
vékenykedni.

Az újságíró és a legendás sportoló közös mun-
kája tavaly tavasszal kezdődött, és Csinta elmon-
dása szerint a kötet leszámol néhány félreértéssel
és téveszmével. Ezek közül az egyik, hogy a tor-
nasport a kívülállók számára nagyon kemény vi-
lágnak tűnik, a versenyzőknek viszont a rengeteg
edzés, az extrém erőkifejtés, a koplalás és egyéb
áldozatvállalás ellenére nem az, sőt szinte az éle-
tüket jelenti. A könyv címére utalva kifejtette,
Szabó Katalin számára az ötödik szer, vagyis az
ötödik kihívás a mérleg volt, mivel rendkívül sokat
küzdött a fogyasztással, amit nem kilókban, hanem
dekagrammokban mértek.

Szabó Katalin – aki 1983-ban, 15 évesen arany-
érmet nyert talajon a budapesti világbajnokságon
– elárulta, már évek óta foglalkoztatta, hogy könyv
készüljön a pályafutásáról, de korábban nem volt
megfelelően felkészülve lelkileg, hogy meséljen az
életéről. „Ezt a kötetet édesanyámnak ajánlom. Ha
ő nincs, nem lettem volna tornász, nem lettem
volna az az ember, aki ma vagyok, ilyen kemény,
erős és ambiciózus” – mondta. Hozzáfűzte, a
könyv egyfajta gyógyszer a számára, mert sok dol-
got kimondhatott, amire korábban nem volt lehe-
tősége.

Elhangzott, hogy nagyon sok barátja volt a ma-
gyar tornászok között, de a román válogatottnál
megtiltották neki, hogy magyarul beszéljen velük.
„Nem volt könnyű helyzet számomra, mert mindig
sokat segítettek, nagyon jó volt a viszony közöt-
tünk” – árulta el Szabó, aki 1983-ban és 1984-ben
17 alkalommal mutatott be hibátlan, 10 pontot érő
gyakorlatot.

Megjegyezte, még ma is rendszeres kapcsolat-
ban van korábbi csapattársaival, köztük az ötszörös
olimpiai bajnok Nadia Comăneci-csel is.

Szintén szóba került, hogy a körülmények – pél-
dául volt olyan év, hogy egyetlen szabadnapot sem
kaptak – és a rendkívüli terhelés miatt többször
abba akarta hagyni a sportolást, de minden alka-
lommal gyorsan meggondolta magát. Amikor va-
lóban véget ért a karrierje, kilépett a civil életbe,
és elkezdte tanulmányait a bukaresti testnevelési
egyetemen, nagyon nehéz dolga volt, mert a tornán
kívül eleinte semmi máshoz nem értett.

Szabó szerencsésnek tartja magát, hogy pálya-
futása során komoly sérülése és műtétje sem volt,
bár az utóbbi időben már jelentkeztek nála az
élsportból adódó fájdalmak. A 2000-es évek eleje
óta egyre többször meghívják különböző rendez-
vényekre Romániába, és bevallása szerint, amikor
csak tudja, mindig elfogadja az invitálást.

A könyv román nyelvű kiadását tavasszal mu-
tatják be.

   8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT _________________________________________________ 2018. január 29., hétfő

Miklós Edit alpesi síző a sajtótájékoztatóra érkezik. A spor-
tolót megoperálták, miután az alpesi sízők világkupa-soroza-
tának ausztriai állomásán, a szuperóriás-műlesiklás során
bukott és keresztszalag-szakadást szenvedett, ezért nem
indul a phjongcshangi téli olimpián. MTI Fotó: Mohai Balázs

A négyszeres olimpiai bajnok tornász Szabó Katalin (b) és életregényének írója,
Csinta Samu a budapesti könyvbemutatón. Fotó: Krónika

A nemzetközi szövetség (FIS) döntése értelmében Ma-
gyarország is indulhat az alpesi sízők csapatversenyében a
téli olimpián, így a férfiaknál és a nőknél is két-két versenyző
képviselheti majd az országot. A csapatverseny 16 kvótája
közül többet is visszamondtak, ezek egyikét kapta meg ne-
gyedik tartalékként a világranglistán 19. Magyarország. A
Magyar Síszövetség úgy határozott, hogy a férfiaknál Kékesi

Mártont és Samsal Dalibort, a nőknél pedig Hozmann Szon-
ját és Maróty Mariannt jelöli a csapatba.

A magyar szövetség főtitkára, Kapitány Ildikó elmondta,
a csapattagok egyéniben is indulhatnak: a két női versenyző
műlesiklásban és óriás-műlesiklásban áll még rajthoz, Ké-
kesi minden számban indul, míg Samsal később dönt arról,
hogy a lesiklást vállalja-e, de a másik négy egyéni számban
versenyezni fog.

A téli olimpiára utazó 
magyar sportolók

Tizenkilenc fős lesz a magyar sportolói küldöttség
Phjongcshangban. Rövid pályás gyorskorcsolyában
Bácskai Sára Luca, Heidum Bernadett, Jászapáti Petra,
Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Burján Csaba, Knoch
Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Oláh Bence,
gyorskorcsolyában Nagy Konrád, míg műkorcsolyában
Tóth Ivett képviseli a magyar színeket. Alpesi síben Ké-
kesi Márton, Samsal Dalibor, Hozmann Szonja és Ma-
róty Mariann indulhat, sífutásban az egy-egy magyar
szereplési joggal Kónya Ádám és Szőcs Emőke, míg a
síakrobaták félcső számában Swaney Elizabeth révén
lesz magyar a dél-koreai játékokon.

Bemutatták Szabó Katalin négyszeres 
olimpiai bajnok tornász életregényét

Kvóta síakrobatikában is 
A magyar színekben versenyző Swaney Elizabeth

olimpiai kvótát kapott a nemzetközi szövetségtől (FIS),
így a síakrobaták félcső számában indulhat a február 9-
én rajtoló phjongcshangi téli játékokon. A FIS honlapja
szerint két kvótát osztanak újra ebben a számban, és
Swaney – akinek édesanyja magyar – második volt a
várakozólistán. Swaney indulása sporttörténelmi jelen-
tőségű, ugyanis szabadstílusú sízésben még sosem volt
magyar résztvevő a téli olimpiákon.

Huszonöt fős a román küldöttség
Huszonöt sportoló képviseli Romániát az idei téli

olimpiai játékokon, közöttük három magyar: a biatlo-
nista Tófalvi Éva, a sífutó Lőrincz Tímea és a bobos
Bartha Levente. A további kerettagok: Ioan Valeriu
Achiriloaie, Alexandru George Barbu, Ania Monica
Germaine Caill (alpesi sí), Alin Florin Cioancă, Paul
Constantin Pepene (sífutás), Daniela Vasilică Haralam-
bie (síugrás), Cornel Dumitru Puchianu, Nicolae Remus
Faur, George Răzvan Buta, Gheorghe Iulian Pop, Ma-
rius Petru Ungureanu (biatlon), Raluca Stramaturaru,
Valentin Creţu, Andrei Turea, Cosmin Atodiresei, Ştefan
Musei (szánkó); Mihai Cristian Tentea, Nicolae Ciprian
Daroczi, Dorin Alexandru Grigore, Florin Cezar Cră-
ciun, Paul Muntean (bob), Dorin Dumitru Velicu (szke-
leton). A román keret hivatalosan január 31-én
mutatkozik be.

Phjongcshang 2018: Letette az esküt a magyar csapat

A magyarok indulhatnak az alpesi csapatversenyben

A február 9-én kezdődő phjongcshangi téli olimpiára és a március 9-én rajtoló téli paralimpiára utazó magyar csapat eskütétele a budapesti MOM Kulturális
Központban 2018. január 22-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt



Georges Leekens szövetségi ka-
pitány szerint érdekes és kiegyenlí-
tett csoportba került a magyar
labdarúgó-válogatott az első alka-
lommal kiírt, szeptemberben rajtoló
Nemzetek Ligájában.

„Érdekes, ugyanakkor kiegyenlí-
tett csoportba kerültünk. Az észtek
stílusát kevésbé ismerem, de Finn-

ország és Görögország ellen koráb-
ban irányítottam már a belga válo-
gatottat. Eltérő stílusú futballt
játszik mindhárom csapat, nekünk
pedig a legjobb formánkat kell majd
hoznunk, ha sikeresek akarunk
lenni, de bízom benne, hogy így
lesz” – idézi a magyar szövetség
(MLSZ) honlapja a belga szakveze-

tőt. Leekens hozzátette, az ellenfe-
lek ismeretében már minden lénye-
ges információ birtokában tudják
elkezdeni a felkészülést.

„Véletlenül sem szabad abba a
hibába esnünk, hogy alábecsüljük
az ellenfeleinket, mert nem lesz
könnyű ellenük. A lehető legalapo-
sabban ki kell elemeznünk mindhá-
rom riválisunkat, hiszen a
legapróbb részletek is döntőek le-
hetnek” – fogalmazott a kapitány.
„Általánosságban azonban annyit el
lehet mondani, hogy a görögök hul-
lámzó teljesítményt nyújtanak: van,
amikor nagyon jók, és előfordulnak
periódusok, amikor kevésbé sikere-
sek, a finnek pedig erőfutballt ját-
szanak, fizikálisan nagyon erősek.
Ugyanakkor az is igaz, hogy ne-
künk elsősorban magunkra kell
koncentrálnunk, arra, hogy jól fel-
készüljünk, jó formában legyünk, és
akkor bármi megtörténhet.”
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Leekens: Kiegyenlített csoportba kerültünk

Kisorsolták az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA) szep-
temberben rajtoló új
sorozatának csoportösszeté-
teleit múlt szerdán. A rendez-
vény célja, hogy csökkentsék
a tét nélküli (barátságos)
mérkőzések számát, továbbá,
hogy lehetőséget biztosítsa-
nak a gyengébben rangsorolt
válogatottaknak az Európa-
bajnoki döntő tornán való
részvételre.

A Nemzetek Ligájának sorsolá-
sán Magyarország Görögországgal,
Finnországgal és Észtországgal,
Románia Szerbiával, Montenegró-
val és Litvániával került azonos
csoportba. Amennyiben kvartettjük
rangsorának első helyén végeznek,
biztosan mérkőzhetnek a rájátszás-
ban a 2020-as Eb-részvételért, füg-
getlenül a 2019-ben lejátszandó
Eb-selejtezőktől. A Nemzeti Sport
összefoglalta, hogyan lehet kijutni
a 2020-as, 24 csapatos Európa-baj-
nokságra, amelynek Magyarország
és Románia is társrendezője lesz.

A Nemzetek Ligája csoportmec-
cseit 2018. szeptember 6. és novem-

ber 20. között rendezik. Ez idő alatt
eldől, hogy:

* az A divízióban melyik négy
csapat a négy csoport győztese, ez
a négy válogatott játszik ugyanis
2019 júniusában a Nemzetek Ligája
trófeájáért

* mely csapatok esnek ki, illetve
jutnak fel egy adott divízióba: az A,
B és C divízióban mindegyik cso-
port utolsó helyezettje kiesik az
alatta lévő ligába (pontosabban a C
divízióban a három négycsapatos
csoport utolsó helyezettje, valamint
a legrosszabb csoportharmadik esik
ki), míg a B, C és D divízió csoport-
győztesei feljutnak az eggyel fölöt-
tük lévő divízióba

* melyek azok a csapatok, ame-
lyek csoportgyőztesként biztosan
jogot szereznek arra, hogy 2020 ta-
vaszán rájátszást vívjanak az Eu-
rópa-bajnoki részvételért abban az
esetben, ha az Eb-selejtezők során
nem kvalifikálták magukat a konti-
nenstornára.

A 13 országban, köztük Magyar-
országon és Romániában is meg-
rendezendő 2020-as Európa-
bajnokság selejtezőit 2019 márciusa
és novembere között bonyolítják le.

Az Eb-selejtezőn induló 55 csapatot
2018 decemberében tíz csoportba
sorsolják, öt hatcsapatos és öt ötcsa-
patos csoport lesz, így a selejtező-
sorozat csoporttól függően 8, illetve
10 fordulós lesz. Mind a 10 csoport-
ból az első két helyezett, azaz ösz-
szesen 20 válogatott jut ki az Eb-re
(amelyen 24 együttes szerepel).

A maradék 4 helyért küzdhetnek
meg a Nemzetek Ligája rájátszásá-
ban az egyes divíziók csoportgyőz-
tesei, illetve ha a csoportgyőztes
már kvalifikálta magát, akkor a sor-
ban (a csoportkör után kialakuló
UEFA-ranglista alapján) utána kö-
vetkező legjobb csapat. Mindegyik
divízióban lesz egy négyes rájátszás
az Eb-szereplésért, de ha egy adott
divízióban nincs négy olyan csapat,
amelyik még nem jutott ki az Eb-re,
akkor az alacsonyabb divízióból
kapnak ellenfelet azon csapatok
közül, amelyek a saját ligájukban
nem végeztek playoff helyen. Azt,
hogy mely csapatok léphetnek pá-
lyára a rájátszásban az Eb-re ki nem
jutók (és nem csoportelsők) közül,
a Nemzetek Ligája csoportköre után
kialakuló UEFA-ranglista alapján
döntik el.

Konkrétan, Magyarország vagy
Románia példájára lefordítva, ha az
Eb-selejtezők során nem tudnak
csoportjuk első két helyén végezni,
akkor az alábbi esetekben játszhat-
nak rájátszást a Nemzetek Ligájá-
ban (egymeccses elődöntő és
döntő):

* ha csoportelsők lesznek a C di-
vízióban

* ha nem lesznek csoportelsők,
akkor úgy szerezhetnek rájátszásjo-
got, hogy vagy a C divízióban, vagy
egy magasabb divízióban elfoglal-
ják egy, már rájátszásjogot szerző,
de közben az Eb-re is kijutó váloga-
tott helyét; ehhez az kell, hogy a
Nemzetek Ligája csoportköre után
az UEFA-rangsorban előkelőbb he-
lyen legyenek azok között, akiknek
még nincs Eb-részvételi joguk.

Indul a Nemzetek Ligája: Európa-bajnokságra is utat nyithat

A magyar csapat programja
* szeptember 8., 19.00 óra: Finnország – Magyarország
* szeptember 11., 21.45 óra: Magyarország – Görögország (zárt kapus mérkőzés)
* október 12., 21.45 óra: Görögország – Magyarország
* október 15., 21.45 óra: Észtország – Magyarország
* november 15., 21.45 óra: Magyarország – Észtország
* november 18., 21.45 óra: Magyarország – Finnország

A román csapat műsora
* szeptember 7., 21.45 óra: Románia – Montenegró (zárt kapus mérkőzés)
* szeptember 10., 21.45 óra: Szerbia – Románia
* október 11., 21.45 óra: Litvánia – Románia
* október 14., 16.00 óra: Románia – Szerbia
* november 17., 21.45 óra: Románia – Litvánia
* november 20., 21.45 óra: Montenegró – Románia

Miért a zárt kapu?
Magyarország és Románia is zárt kapuk mögött játssza első hazai

mérkőzését a Nemzetek Ligájában.
A Magyar Labdarúgó-szövetséget (MLSZ) a 2015 szeptemberi, Ro-

mánia elleni Eb-selejtezőn tapasztaltak miatt büntette meg az európai
szövetség (UEFA). Az MLSZ honlapján emlékeztet rá, hogy az UEFA
ellenőre három vétséget tüntetett fel jelentésében: a szurkolók egy része
tiszteletlenül viselkedett a román himnusz alatt, rasszista magatartást ta-
núsított, valamint blokkolva voltak a menekülőutak. Az MLSZ felleb-
bezését elutasította az UEFA, így már akkor eldőlt, hogy a válogatottnak
a következő UEFA-rendezésű hazai tétmérkőzését zárt kapuk mögött
kell lejátszania. Ugyanakkor a fellebbezés lehetővé tette, hogy a magyar
válogatott előbb 2015 októberében a feröeriek elleni Eb-selejtezőt, majd
novemberben a norvégokkal szembeni, sorsdöntő pótselejtező hazai
visszavágóját is nézők előtt játssza le.

A Román Labdarúgó-szövetséget (FRF) a Görögország elleni Eb-se-
lejtezőn történtek miatt büntették zárt kapus mérkőzéssel, miután a szur-
kolók kelta nagykeresztet rajzoltak egy drapériára, és kifüggesztették a
lelátót a pályától elválasztó kerítésre (a kelta nagykeresztet a rasszista
és szélsőjobbos szervezetek használják jelképként, ezért Európa vala-
mennyi futballstadionjában tiltott a megjelenítése – a szerk.), illetve ma-
gyarellenes jelszavakat kiabáltak. Az FRF is fellebbezett a döntés ellen,
így az akkori sorozat Finnország elleni találkozóján még nem fogana-
tosították az intézkedést. Erre most, a Montenegró elleni találkozón kerül
majd sor.

Contra: Szerbia a favorit
Hiába volt kiemelt, mégis nehéz csoportba került a

román labdarúgó-válogatott Cosmin Contra szövetségi ka-
pitány szerint, aki a vb-részvevő Szerbiát nevezte a legin-
kább esélyesnek arra, hogy a kvartett rangsorának első
helyén végezzen (összehasonlításképpen: a játékosok ér-
tékét folyamatosan jegyző transfermarkt.de portál szerint
a szerb válogatott játékoskeretének összesített értéke
231,25 millió euró, míg a románé ennek kevesebb mint ne-
gyede, azaz 55,95 millió euró – a szerk.). A szakember
mindazonáltal úgy értékelte a sorsolás eredményét, hogy
bár nem lesz könnyű dolguk, mégis optimista csapata győ-
zelmi esélyeit illetően.

„Nehéz, de kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, amelyben valamennyi együttes megközelítőleg azonos
játékerőt képvisel, így egyenlő ellenfelekként vehetjük fel velük a küzdelmet. Célom, hogy a kvartett első he-
lyén végezzünk, mert ebből a sorozatból is ki lehet jutni a 2020-as Eb-re. Bízom benne, hogy élvezzük majd
szurkolóink támogatását a Nemzetek Ligájában is. Értük is küzdünk majd, hogy megnyerjük a csoportot” –
nyilatkozta a Román Labdarúgó-szövetség honlapjának.

A DIVÍZIÓ
* 1. csoport: Hollandia, Franciaország, Németország
* 2. csoport: Izland, Svájc, Belgium
* 3. csoport: Lengyelország, Olaszország, Portugália
* 4. csoport: Horvátország, Anglia, Spanyolország
B DIVÍZIÓ
* 1. csoport: Csehország, Ukrajna, Szlovákia 
* 2. csoport: Törökország, Svédország, Oroszország
* 3. csoport: Észak-Írország, Bosznia-Hercegovina,

Ausztria
* 4. csoport: Dánia, Írország, Wales
C DIVÍZIÓ
* 1. csoport: Izrael, Albánia, Skócia

* 2. csoport: Észtország, Finnország, Görögország,
MAGYARORSZÁG 

* 3. csoport: Ciprus, Bulgária, Norvégia, Szlovénia
* 4. csoport: Litvánia, Montenegró, Szerbia, ROMÁNIA
Az 1. számú csoportban három csapat szerepel.
D DIVÍZIÓ
* 1. csoport: Andorra, Kazahsztán, Lettország, Grúzia
* 2. csoport: San Marino, Moldova, Luxemburg, Fehér-

oroszország
* 3. csoport: Koszovó, Málta, Feröer, Azerbajdzsán 
* 4. csoport: Gibraltár, Liechtenstein, Örményország,

Macedónia

* 2018. szeptember 6–8.: Nemzetek Ligája,
csoportkör, 1. forduló

* 2018. szeptember 9–11.: Nemzetek Ligája,
csoportkör, 2. forduló

* 2018. október 11–13.: Nemzetek Ligája,
csoportkör, 3. forduló

* 2018. október 14–16.: Nemzetek Ligája,
csoportkör, 4. forduló

* 2018. november 15–17.: Nemzetek Ligája,
csoportkör, 5. forduló

* 2018. november 18–20.: Nemzetek Ligája,
csoportkör, 6. forduló

* 2019. március: Eb-selejtező, két forduló
* 2019. június: Eb-selejtező, két forduló

* 2019. június 5–9.: Nemzetek Ligája, A diví-
zió, rájátszás a trófeáért

* 2019. szeptember: Eb-selejtező, két for-
duló

* 2019. október: Eb-selejtező, két forduló 
* 2019. november: Eb-selejtező, két forduló
* 2020. március 26–31.: Nemzetek Ligája, rá-

játszás az Eb-szereplésért mind a négy di-
vízióban

Az elsődleges kezdési időpont – romániai
idő szerint – 21.45 óra lesz, hétvégén vi-
szont a mérkőzések többsége 19 órakor
kezdődik majd, de ezeken a napokon is lesz-
nek meccsek 21.45-től is, illetve 16 órától. 

A csoportbeosztások A tervezett menetrend



Gyulakuta községközpontján
áthaladva az egykori hőe-
rőmű bekerített, közel tízhek-
táros kihasználatlan területe
és a hatalmas hűtőtartályok
vonják magukra a figyelmet.
A négy évvel ezelőtt beharan-
gozott csúcstechnológiájú
japán beruházást tavaly év
végén kellett volna átadják, a
jelek szerint azonban a terv
meghiúsult, bár ezt a fővárosi
illetékesek nem hajlandók ki-
mondani. Oknyomozásunk
során annyit sikerült mégis
kideríteni, hogy az eltelt évek
alatt kormányutasításra ván-
dorolt az egykori hőerőmű te-
rülete egyik tulajdonból a
másikba, ezáltal sok bába
közt elvesztődhet az ígéret…

Az energetikai társaságok folya-
matos szétválása és egyesítése mö-
gött csak sejteni lehet, hogy a
kormányközeli erők és érdekeltsé-
gek számára sem a fővárosi, sem
pedig a gyulakutai lakosság érdeke
nem elsőrendű. 

A jogi huzavona ellenére az ön-
kormányzati vezetők abban re-
ménykednek, hogy az
elképzelésüket sikerül megvalósí-
tani annak érdekében, hogy a köz-
ség tulajdonába kerüljön a
felszámolt hőerőmű területe. Ter-
veik szerint ipari parkot alakítaná-
nak ki, ezért minden tőlük telhetőt
megtesznek azért, hogy megszerez-
zék a területet. 
Az ország első 
gázmeghajtású hőerőműve

1996-ban zárták be a vesztesé-
gesnek bizonyuló gyulakutai hőerő-
művet, az egykor közel négyszáz
környékbeli embernek anyagi biz-
tonságot, megélhetést jelentő ipari
létesítményt. Már 1993-ban mutat-
koztak a jelek, hogy termelő helyett
a hőerőmű fogyasztóvá vált, ezért
három év elteltével beszüntették a
tevékenységet. Manapság már csak
az óriási inaktív hűtőtartályok me-
rednek az égre unottan, a csődeljá-
rás nyomán árverezték az
épületeket, a vásárló pedig komoly
hasznot húzott a lebontott létesít-
mény értékesítéséből. Az elképze-
lések szerint meg lehetett volna
menteni a hőerőművet, de Radnó-
ton volt a vezérigazgatóság székhe-
lye, így annak a megmentésére

összpontosított a szakminisztérium.
Az ország legelső, akkor kuriózum-
nak számító gázmeghajtású hőerő-
művét 1952-ben építették, és négy
darab 25 megawattos szovjet turbi-
nával működött orosz, majd német
szakemberek irányításával. A
Maros megyei községben képezték
azokat a szakembereket, akiket az
utólag megépülő radnóti, dévai, pa-
roşeni-i hőerőművekben foglalkoz-
tattak. A szovjetek által beüzemelt
hőerőmű az indítás pillanatától szá-
mított 8-10 óra elteltével, míg a
német Siemens cég által beüzemelt
részleg az indítás után másfél órával
tudott elektromos energiát termelni.
Összehasonlításként a tervezett
japán beruházás nyomán a korszerű
hőerőmű mindössze hét perc alatt
állított volna elő elektromos ener-
giát.
Százhetvenmillió eurós beruházás

Négy évvel ezelőtt az országos
villamosművek (ELCEN) és a
japán Marubeni Europower képvi-
selői aláírtak egy vegyes tőkéjű vál-
lalat létrehozásáról és új hőerőmű
létesítéséről szóló szerződést,
amelynek értékét 170 millió euróra
becsülték. A japán vállalatnak ez
lett volna az első romániai beruhá-
zása, a főrészvényesek akkor azt
nyilatkozták, hogy hosszú távon
szeretnének terjeszkedni Romániá-
ban és Közép-, valamint Kelet-Eu-
rópában. Az akkor aláírt szerződés
értelmében a hőerőmű 2017-ben
már teljes kapacitással kellett volna
működjön. Amint Gyulakuta köz-
ség polgármestere, Varga József
megkeresésünkre kifejtette, annak
ellenére, hogy a japán cég beruhá-
zásokba kezdett, a jelek szerint a
terv megvalósítása várat magára. A
japán beruházó egy 250 MW-os ka-
pacitású gyorsindítású, gázmeghaj-
tású hőerőművet akart építtetni a
kihasználatlan telek egy részére,
amely független energiatermelő-
ként működött volna. 

Arra a kérdésre, hogy a gyorsin-
dítású hőerőmű létesítésére miért
választhatta a japán beruházó a
gyulakutai egykori hőerőmű terüle-
tét, megtudtuk, hogy a község stra-
tégiai szempontból bizonyult
megfelelőnek, mivel minden adott-
sága megvan: ott halad át a nagy
kapacitású gázvezeték, az üzem te-
rületén összpontosulnak az áram-
szolgáltatás távvezetékei, a Szeben
megyei villanyáram-szolgáltatónak
nyolcvan ár kiterjedésen transzfor-

mátorállomása van, amely a Pruton
túli Moldvával biztosítja az össze-
köttetést. A japán fél komoly szán-
dékát bizonyította a
megvalósíthatósági tanulmány el-
készítése, a tervrajzok, a beruházás-
hoz szükséges 3,3 hektárnyi terület
felmérése és megosztása, ennek el-
lenére az elképzelésekből egyelőre
semmi sem valósult meg.

Az önkormányzat kérte a szak-
minisztériumtól, hogy adják át a te-
rületet a polgármesteri hivatalnak, a
tanács beleegyezésével kérelmet
tettek le a 9,7 hektáros terület felvá-
sárlására. Amennyiben az önkor-
mányzat birtokába kerülne,
észszerűen kihasználnák, terveik
szerint munkahelyeket létesítené-
nek az egyelőre arculatrontó, gaz-
dátlannak tűnő területen – mondta
Varga József polgármester.
Hová tűnt a főrészvényes?

A 2014-ben létrehozott Fântânele
Gas Power Ltd. részvénytársaságot
a japán csoport 90 százalékban bir-
tokolta, a 10 százalékos tulajdon-
rész a bukaresti villamosművek
(ELCEN) birtokába került, mely ér-
tesüléseink szerint csődeljárás alatt
van. Ennek ellenére érdemleges in-
formáció egyelőre sem a Román–
Japán Kereskedelmi és Ipar-
kamarától, sem a japán cégnek kül-
dött kérdésekre nem érkezett. Végül
a felszámolás alatt lévő országos
villamosművek tájékoztatott, amely
az aláírt szerződésben csupán tíz-
százalékos tulajdonrésszel szerepel
a szóban forgó projektben.

A feltett kérdésekben arra keres-
tem a választ, hogy mi az oka az
egykor nagy hűhóval beharangozott
projekt szőnyeg alá söprésének. Ér-
dekelt volna az is, hogy amennyi-
ben bürokratikus akadályok
merültek fel, melyek voltak azok,
és jelenleg milyen szakaszban tart a
román–japán beruházás, illetve
visszatérnek-e még az egykori terv-
hez, szándékukban áll-e a terület ér-
tékesítése, amelyet a helyi
önkormányzat szeretne hasznosí-
tani. 

Egy neve elhallgatása mellett
nyilatkozó szakember véleménye
szerint a japán beruházás terve por-
hintés lehetett mindaddig, míg „va-
lakik” elérték a céljukat, busás
anyagi hasznot hozott számukra a
szétszedett és ócskavasként értéke-
sített létesítmény. Ez nem egyedi
eset az országban, a megyében
pedig a dicsőszentmártoni vegyi-

pari kombinát is hasonló sorsra ju-
tott. Amint az energiaiparban jártas
szakember kifejtette, a korszerű
japán hőerőművet olyankor indítot-
ták volna be, amikor az ország
áramtermelése csökkenő értékeket
jelez, mivel a drága áram kategóri-
ájába sorolták a csúcstechnológiájú
hőerőmű által termelt áramot. A
japán fél azonban, annak érdeké-
ben, hogy számára kifizetődő le-
gyen a befektetés, ötezer
üzemeltetési órát igényelt, ami
nyolc órával számolva is 625 nap,
ez pedig két váltásban való műkö-
dést jelentett volna. Ez a román
partner számára nem bizonyult
megfelelőnek, mert ki kellett volna
fizetni az összes üzemeltetési órát,
annak ellenére, hogy a főrészvé-
nyessel aláírt egyezség szerint csak
időközönként indították volna be a
drága áramot termelő létesítményt.
Ugyanakkor az is megeshet, hogy
azokat az oszlopokat is lebontották
és ócskavasként értékesítették,
amelyekre a japán fél az új létesít-
ményhez igényt tartott volna. „Ha
egyáltalán komoly volt a szándék,
és nem csak előretolták valakik a
japán beruházót” – latolgatta be-
szélgetőpartnerünk a projekt kútba
esésének egyik-másik vetületét.

A szerződést 2014 júliusában
írták alá, román részről az ELCEN
igazgatója, Gabriel Ignat, japán
részről Hiroshi Tachigami, a Maru-
beni Europower elnöke, mely a Ma-
rubeni Corporation anyavállalat
európai kirendeltsége. A Marubeni
Corporation ipari konglomerátumot
1858-ban alapították Japánban, és
az infrastruktúra, építkezés, szállí-

tás, energetika, textilipar, logisztika
stb. területein tevékenykedik. A
Marubeni Europower 1975 óta
jelen van az országban, vegyipari és
kohászati projektekben vesz részt.
ELCEN–Titan– 
Electrocentrale Grup

Amint az országos villamosmű-
vektől kapott tájékoztatóból kide-
rült, 2014 elején megkezdődött az
Electrocentrale Bucureşti (ELCEN)
felosztása, és ugyanazon év szep-
tember 30-án be is fejezték. A kü-
lönválást a 2013. március 21-i,
kormány által kiadott memorandum
nyomán rendelték el. Ezzel az in-
tézkedéssel a fővárosi és a konstan-
cai lakosság számára hatékony
energetikai szolgáltatás fejlesztését
célozták. A kormány utasítása az in-
tegrált hőenergia-szolgáltatás köz-
pontosítása Bukarestben és
Konstancán címet viselte, mely szó
szerint így hangzik: „Realizarea
serviciilor publice de alimentare cu
energie termică prin sistem de ali-
mentare centralizată cu energie ter-
mică integrat (SACET) în
Municipiul Bucureşti şi în Munici-
piul Constanţa”. A felosztás nyo-
mán az Electrocentrale Bucureşti
mellett két új kereskedelmi társaság
jött létre, éspedig az Electrocentrale
Titan és az Electrocentrale Cons-
tanţa. A kormány különválási terve
szerint az Electrocentrale Titan
vette át a gyulakutai egykori hőe-
rőmű területét CTE Fântânele név
alatt. Mivel az Electrocentrale Bu-
cureşti (ELCEN) és a japán érde-
keltségű Marubeni Corporation cég
közös projektjét a gyulakutai terü-
letre tervezték – melyet az ott meg-
lévő energetikai kapacitás
aktívumaival együtt birtokoltak
volna –, a 2014 decemberében
megkötött átadási-átvételi protokol-
lum révén az ELCEN átruházta a
projekt teljes jogát az Electrocent-
rale Titan kereskedelmi társaságra.
Következésképpen 2014 decembe-
rétől a gyulakutai projekt folytatá-
sának felelőssége a Titán társaságot
terhelte. 2015 augusztusában az
Electrocentrale Titan egybeolvadt
az Electrocentrale Grup társasággal,
a fuzionálás eredményeként pedig a
Titán társaságot a tulajdonában lévő
egykori gyulakutai hőerőmű terüle-
tével együtt elnyelte az Electrocent-
rale Grup. Ezek szerint már ez
utóbbi, az Electrocentrale Grup a
felszámolt hőerőmű területének tu-
lajdonosa, a projekt jelenlegi szaka-
szával és a területtel kapcsolatos
kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk
hivatalos választ. Remélhetőleg
azonban olyan visszajelzés érkezik,
amely révén lehetőség nyílik arra,
hogy az önkormányzat elöljáróinak
terve megvalósuljon, és a közel tíz-
hektáros területen a község lakosai
számára munkahelyeket létesíthet-
nek. 

A felszívódás nagymesterei
Területvándorlás kormányutasításra
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Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (6216)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (6419)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6441)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
január 29-én a cserefalvi id.
FERENCZI ZOLTÁNRA halá-
lának 8. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
őrzik szerettei: gyermekei,
unokái és azok családja.
(6395)

Fájó szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlé-
kezünk január 28-án a
magyarói KRISTÓF CSABÁRA
halálának 3. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Szülei és testvérei. (6429-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
marosszentgyörgyi KOCSIS
GYÖRGYRE halálának 34.
évfordulóján. Emlékét szere-
tettel őrzi három leánya,
három veje, hat unokája és
négy dédunokája. (6456-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, sógor, rokon, szomszéd, 

özv. FÁBIÁN FERENC 
életének 81. évében türelemmel
viselt betegség után örökre meg-
pihent. Drága halottunkat január
30-án, kedden 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a szőke-
falvi református temetőben. 
Szép emléke legyen áldott, 
nyugalma békés!

Búcsúzik tőle 
gyászoló családja.  (1623-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon, 

MÁRKOS TIBOR 
életének 74. évében szíve meg-
szűnt dobogni. Szeretett halot-
tunk temetése január 29-én,
hétfőn 15 órától lesz a Jeddi úti
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes. 

Búcsúzik tőle fia, menye, 
unokája, testvére. (1622-I)

Szomorú szívvel, Isten akaratát
elfogadva tudatjuk, hogy 

prof. dr. MÁRTON LÁSZLÓ 
folyó hó. 26-án, életének 67. évé-
ben megtért Teremtőjéhez. Drága
szerettünktől 2018. január 31-én
veszünk búcsút a marosvásárhe-
lyi római katolikus temető alsó
kápolnájában, majd végakaratát
teljesítve a csíkkarcfalvi temető-
ben helyezzük örök nyugalomra. 

Gyászoló szerettei. (1621-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
halottunk, BUSTYA PÉTER
temetésén részt vettek,
gyászunkban osztoztak és sírjára
virágot helyeztek. Gyászoló
szerettei. (6442-I)
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A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A          
  

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

ÚJ AJÁNLAT a DORA MEDICALS-nál!
BELGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLATCSOMAG

ØBELGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT

ØHASI ULTRAHANG

ØLABORTESZTEK

Jelentkezzen a 0733-553-974-es telefonszámon.

Őzet vágott le – elkapták
Nyárádremetei férfi ellen indítottak vizsgálatot orv-

vadászat gyanújával. Január 24-én a rendőrséget érte-
sítette egy köhéri vadőr arról, hogy a körzetében állat
levágására és vonszolására utaló nyomokat fedezett fel.
A helyszínre siető rendőrök egy nyárádremetei illető-
ségű férfit azonosítottak, aki az orvvadászat sajátos
eszközeivel őzet fogott és levágta. A férfi ellen orvva-
dászat gyanújával indítottak kivizsgálást, a 2006. évi
407-es számú törvény 42. cikkelye első bekezdésének
d pontja értelmében.

Előállították a betörőket
Január 25-én a dicsőszentmártoni rendőrség bűnügyi

osztályának munkatársai 24 órás fogvatartást rendeltek
el egy 25 és egy 29 éves fiatalember ellen, akiket 
december 21-én elkövetett lakásbetöréssel vádolnak,
melynek során 2.200 lej értékű kárt okoztak. A Dicső-
szentmártoni Bíróság Melletti Ügyészség vizsgálatai
nyomán kiderült, hogy egy színes LED-es tévét és egy
zenegépet tulajdonítottak el 2.200 lej értékben. A java-
kat visszaszerezték, az ügy kivizsgálását folytatják.

Autófosztogatókat kaptak el
A szászrégeni rendőrség négy Maros megyei sze-

mélyt – három férfit és egy nőt – fogott el, akik az el-
múlt héten több autót raboltak ki Maros, Kolozs és

Brassó megyében, s ezzel 50 ezer lejes kárt okoztak a
tulajdonosoknak. A rendőrök az aranyosgyéresi ócska-
piacon érték tetten őket, amikor értékesíteni akarták a
lopott tárgyakat. A rendőrök egyiküknél házkutatást
tartottak, ahol 37 ezer lej értékben találtak ellopott ja-
vakat.

Lefoglalt faanyag-szállítmányok
Január 24-én a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség

falopásokra szakosodott osztálya a brassói erdőőrség-
gel közösen ellenőrző akciót tartott Libánfalva körze-
tében, melynek nyomán egy helyi illetőségű, 48 éves
férfit azonosítottak, aki utánfutós traktorral fát szállí-
tott. Az ellenőrzés nyomán kiderült, hogy a két szállí-
tólevélben szereplő adatok nem egyeznek meg a
szállítmányban lévő farönkök darabszámával és az át-
mérők nagyságával. A kereskedelmi társaságot képvi-
selő járművezetőt 5.000 lejre megbírságolták, a 17.229
lej értékű 43,07 köbméter faanyagot lefoglalták és át-
adták a Szászrégeni Erdészeti Hivatalnak.

Ugyanaznap Szovátán állítottak meg a rendőrök egy
faanyaggal megrakott haszonjárművet a Május 1. ut-
cában. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a szállítóle-
vélben nem szerepelt az azonosító kód, ezért a szovátai
illetőségű járművezetőt 3.000 lejre megbírságolták, a
8,10 köbméter faanyagot lefoglalták és a Szovátai Er-
dészeti Hivatal rendelkezésére bocsátották. (szer)

Rendőrségi hírek

Lemondott Steve Wynn, az amerikai Republi-
kánus Országos Bizottság (RNC – a Republi-
kánus Párt vezető testülete) pénzügyi
vezetője.

A 76 éves kaszinómilliárdost azzal vádolták meg,
hogy szexuálisan zaklatott masszőrnőket, egyik mun-
katársát pedig szexuális együttlétre kényszerítette.

Wynn ostobaságnak nevezte és visszautasította a vá-
dakat, és elvált felesége bosszújának, rágalmazásának
minősítette őket. Mindazonáltal szombaton – egy nap-
pal azt követően, hogy az egyik újság terjedelmes ri-
portban számolt be szexuális zaklatási ügyeiről –
benyújtotta lemondását. Közleményében ezt azzal in-
dokolta, hogy nem akarja „szükségtelenül elvonni a fi-

gyelmet” a republikánusok „hihetetlen sikereiről, ame-
lyeknek folytatódniuk kell”. A Republikánus Országos
Bizottság (RNC) elnöke, Ronna McDaniel bejelentette:
elfogadták a lemondást. McDaniel nem kívánta kom-
mentálni sem a vádakat, sem a lemondást. Az állítóla-
gos zaklatási ügyekről a The Wall Street Journal című
lap adott hírt. A lap Wynn több mint egytucat munka-
társával készített interjút, és rábukkant bírósági doku-
mentumokra is, amelyek szerint a milliárdos 7,5 millió
dollárt fizetett egy manikűrösnőnek, mert szexuális
együttlétre kényszerítette őt.

Steve Wynn nemcsak a Republikánus Párt pénz-
ügyeinek intézője volt, hanem a párt egyik nagy anyagi
támogatója is. (MTI)

Lemondott az amerikai Republikánus Párt
pénzügyi vezetője
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könyvelőt keres
Követelmények:

– szakirányú végzettség
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

vita.jozsef@surubtrade.ro
Határidő: február 8.

adminisztratív munkatársat keres
Követelmények:

– középfokú végzettség
– a román nyelv kitűnő ismerete
– B kategóriás hajtási engedély
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés
– számítógép-kezelési ismeretek

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

ihodor@surubtrade.ro
Határidő: január 31.


