
Karácsonyillatú mesék, társasjátékok, kézművesasztalok,
ünnepi sütemények, vidám zene és természetesen a fehér
szakállú ajándékhozó és piros sapkás segítői várták szombat
délelőtt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházba látogatókat. 

A Női Akadémia hetedik alkalommal szervezte meg a jótékonysági
vásárt gyermekprogramokkal összehangoló Mosolygó Mikulás nevű ren-
dezvényt, amelynek az eddigi években a várbeli épületek adtak otthont.
A korábbiaknál tágasabb helyszín még több tevékenységre kínált lehe-
tőséget, így a színházba betérőknek bőven volt miből válogatni. 
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Nagy Székely Ildikó 

Mintegy nyolcezren
pályáznak 
rezidenshelyekre
Mintegy nyolcezren iratkoztak be a
december 8-án hat egyetemi központ-
ban megtartott rezidensvizsgára. A fia-
tal orvosok által elfoglalható helyek
számát szabályozó, valamint a rezi-
densképzést módosító törvénybeli új-
donságokról, a népszerű, illetve a
kevésbé választott szakokról, a sike-
resen vizsgázók arányának az alaku-
lását vizsgáló felmérések
eredményeiről számolt be sajtótájé-
koztatón dr. Vass Levente parlamenti
képviselő, valamint Tubák Nimród, az
Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsé-
gének elnöke. 
____________4.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Levágott csempekályhák 
Ültem a sajtótájékoztatón, hallgattam a sajtóosztály és az isko-

lákért felelős osztályok igazgatóit, és döbbentem néztem, hogy kik
képviselik a jócskán eladósított város polgármesteri hivatalát. És
közben elgondolkoztam azon, hogy Marosvásárhely láthatatlanná
vált polgármesterének utasítására írták-e meg vagy saját fejükből
pattant ki az a két ocsmány közlemény, amellyel korántsem a helyzet
javítását, sokkal inkább a közvélemény befolyásolását akarták el-
érni. Valótlanságokkal és hazugságokkal elfedve saját mulasztásu-
kat, alpári módon őrülteknek, inkompetenseknek nevezték a
választott képviselőket, akik nem értettek egyet azzal, hogy egy kép-
viselőtársuk javaslatára minden előkészítés nélkül újabb nagyobb
összeget szavazzanak meg állítólag iskolafenntartásra, amiről két-
séges volt, hogy rendeltetésszerűen fogják-e felhasználni. Ahhoz,
hogy a december 5-i sürgősségi eljárással összehívott tanácsülésen
kiderüljön, az év elején iskolafenntartásra megszavazott 40 millió
lejből a november végi zárszámadás szerint csak a felét, 20 milliót
költött el a tanintézmények működtetéséért felelős igazgatóság. A
pofátlanság és a hazugság csúcsa, hogy a Liviu Rebreanu általános
iskolában kialakult helyzetért a tanácsosok egy részének a perbe
fogását helyezték kilátásba, holott, amint a rendkívüli tanácsülésen
elhangzott: a hivatalban 2017-ben iktatták az iskola igazgatóinak
kérvényét, amelyben a hőközpontok cseréjét kérték. Két év alatt mit
tett a Horaţiu Lobonţ vezette osztály, amelyik a tanácsosokra akarta

(Folytatás a 3. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 

Mosolygó Mikulás a Nemzeti Színházban

Idén Nórának gyűjtöttek



Az utóbbi napokban igencsak
megszaporodott a tűzoltók
munkája, a téli idény beálltával
országszerte ez minden évben
ismétlődő jelenség. A lángoló la-
kóházak fotóinak szomorú lát-
ványa pedig igencsak
elgondolkodtató. December 5–
6-án Maros megyében mindösz-
sze 24 óra leforgása alatt
számos helyszínre riasztották a
tűzoltókat járművek, valamint
lángoló épületek oltásához. Em-
beri áldozatokról nem érkezett
jelentés, az anyagi kár és a lelki
megrázkódtatás azonban fel-
mérhetetlen.

Csütörtökön, december 5-én Sóvá-
radon egy kisteherautó vezetőfülkéje
gyúlt ki, áldozat ugyan nincs, az
anyagi kár azonban jelentős. 

Ugyanaznap délben Szászrégenben
a mintegy 1000 négyzetméter alapte-
rületű AMIS ipari egység harmadik
emeletén keletkezett tűz, amelyben 50
négyzetméteren égett az épület, a
benne tárolt faipari hulladék és lakk
egyaránt. A szászrégeni tűzoltóalakulat
három tűzoltóautóval és egy tűzoltólét-
rával sietett a helyszínre, huszonkét
tűzoltó próbálta megfékezni a lángok
továbbterjedését. A megyei tűzoltópa-
rancsnok is a helyszínre sietett – tájé-
koztatott a Maros Megyei Horea
Katasztrófavédelmi Felügyelőség szó-
vivője.

Csütörtökön 23.35 órakor Libánfal-
ván egy családi ház tetőzetében csap-
tak fel a lángok, és mintegy 80
négyzetméteren vált a lángok martalé-
kává az ingatlan. A szászrégeni tűzol-
tóalakulat a libánfalvi, hodáki és
görgényszentimrei önkéntes tűzoltók-
kal próbálta megfékezni a lángok to-
vábbterjedését.

Csütörtökön éjjel 0.28 órakor Zá-
gorban ugyancsak egy családi házban
keletkezett tűz oltásához riasztották az
erzsébetvárosi és szebeni tűzoltóalaku-
latokat, valamint a helybéli önkéntes
tűzoltócsapatot. 

Segesváron pénteken délelőtt 9.45
órakor a Szabadság utcába irányították
a helyi tűzoltóalakulat munkatársait. A
lángok hozzávetőleg 200 négyzetméter
tetőzetet semmisítettek meg.

*
Mi az oka annak, hogy a fűtési

idény megkezdésével egyre gyako-
ribbá válnak lakástüzek? – kérdeztük
az illetékeseket.

Mint megkeresésünkre elmondták,
téli időszakban megnő a tűzesetek
száma a magángazdaságokban, ezért

fokozott hangsúlyt kellene fektetni a
megelőzésre.

Mint hangsúlyozták, az ingatlanok-
ban, nyaralókban, mellékhelyiségek-
ben keletkezett tűzesetek kivizsgálásai
nyomán arra a következtetésre jutot-
tak, hogy ezek nagyrészt emberi mu-
lasztás miatt keletkeztek. Tipikus
helyzet a tűzhelyen felejtett zsiradék
túlhevülése és meggyulladása, a fel-
ügyelet nélkül égve hagyott gyertya,
mécses, az ágyban való dohányzás, va-
lamint a lakásfelújítások során gondat-
lanságból bekövetkezett események.
Az ilyen jellegű tüzek megelőzhetők az
alapvető óvintézkedések betartásával.
A konyhában nem ajánlott felügyelet
nélkül hagyni a tűzhelyen fövő ételt,
különösen bő zsírban, olajban készü-
lőt. A kifutó zsiradék azonnal lángra
kap, a tűz továbbterjedésének pedig
nagy az esélye. A meggyújtott gyertyát,
mécsest még rövid időre sem szabad
égve magára hagyni. Az adventi koszo-
rúkon és fenyőfákon meggyújtott gyer-
tyák még felügyelet mellett is veszélyt
hordoznak magukban. A lakásfelújítá-
sok során a hegesztés, a fémek vágása,
csiszolása során keletkező szikrák még
órák múlva is okozhatnak tüzet. 
A fűtőtestek túlhevülése

A melegítőkályhák használata előtt
ajánlott alaposan ellenőrizni a kályha-
testet, a füst- és égettgáz-elvezetést és
a kémények állapotát; meg kell tisztí-
tani, és ha szükséges, meg kell javít-
tatni őket. A csempekályha ajtaja elé,
a gyúlékony padlóra 70x50 cm-es fém-
lapot kell helyezni, amely fával fűtés
esetén az esetleges kihulló szikrát fel-
fogja. Gyúlékony anyagokat tilos a
fémkályhák mellett egy méteren belül

és a csempekályháktól fél méteren
belül tárolni. A fémkályhák és a nem
szigetelt kályhacsövek, valamint a
gyúlékony felületek közötti távolság is
legkevesebb egy méter kell legyen. A
fémkályhák alatti felületet hőszigetelő
anyaggal ajánlott védeni, amelynek át-
mérője 25 cm-rel nagyobb a fűtőtesté-
nél, az ajtaja előtti felületen pedig 50
cm-es védőburkolatot képez.

A gázfűtéses kályhatesteket, a gáz-
vezetéket, -csapokat, -égőket rendsze-
resen kell ellenőrizni, és ki kell zárni a
gázszivárgás lehetőségét. Az egyéni
hőközpontok felszerelését és műkö-
désbe helyezését csak engedélyezett
szakemberek végezhetik. 
Gyermeki csínytevések

A gyermekek által okozott tűzesetek
megakadályozása érdekében nem aján-
lott felügyelet nélkül hagyni a gyere-
keket olyan helyiségben, ahol
melegítőkályhával fűtenek, vagy nyílt
lángú aragázkályhán főznek, petróle-
umlámpa, mécses vagy gyertya ég, il-
letve azokkal játszanának. A
szénapadlásra, raktárakba, istállókba
elvonuló gyerekeknek meg kell tiltani,
hogy tüzet okozó eszközökkel szóra-
kozzanak, vagy veszélyt hordozó
elektromos háztartási berendezésekkel
foglalatoskodjanak. A tűzijátékokat
nem szabad a lakóházaktól vagy tömb-
házlakásoktól 50 méternél kisebb tá-
volságon belül használni. Karácsony
közeledtével érdemes megemlíteni azt
is, hogy a gyerekek ne gyújtsanak
gyertyát a karácsonyfán, ne szórakoz-
zanak pukkanókkal és tűzijátékokkal,
főleg a törvény által tiltottakkal, ame-
lyek használata tűz mellett esetenként
balesetet eredményezhet. 

9.,hétfő
A Nap kel 

7 óra 54 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 343. napja, 
hátravan 22 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

11, 17, 27, 14, 28 + 5 NOROC PLUS: 5 9 6 3 9 0

5, 31, 20, 34, 15, 3 SUPER NOROC:  6 3 7 4 1 7

43, 45, 34, 27, 12, 23 NOROC: 2 4 9 4 8 9 3

Adventi szeretetvendégség
A Solidaris Egyesület az előző esztendőkhöz hasonlóan
idén is megszervezi az adventi szeretetvendégséget de-
cember 13-án, pénteken 17 órától a Mobex étteremben
(Căprioarei/Őzike u. 2.). A programban lesz közös éneklés,
karácsonyi történet, tombola, gyerekfoglalkozás, ünnepi
vacsora és számos meglepetés. Az est moderátorai és fel-
szolgálói a Marosvásárhelyi Rádió munkatársai. A részvé-
tel ingyenes. Az adventi szeretetvendégség idén is jó
lehetőség a karácsonyra való hangolódásra, közös ünnep-
lésre.

Idősek adventi várakozása
A Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiók-
szervezete minden Maros megyei idős embert szeretettel
vár a december 10-én, kedden délután 4 órától kezdődő
Adventi táncos várakozás című rendezvényére a Maros
Művészegyüttes kövesdombi előadótermébe. Az adventi
műsort a Barabási Attila vezette Maros Művészegyüttes tá-
mogatásával szervezik. A zenét a művészegyüttes zene-
kara szolgáltatja a Napsugár néptáncegyüttes mindhárom
fellépő csoportjának. A rendezvény után a Kovács pékség
jóvoltából szeretetvendégségre kerül sor.

Legyen hagyomány az adomány! 
Huszonnyolc Hargita, Kolozs és Maros megyei Petry üz-
letben december 14–20. között a Máltai Szeretetszolgálat
önkéntesei tartós élelmiszereket vesznek át, amelyekkel
az adakozók több száz rászoruló karácsonyi ebédjéhez já-
rulhatnak hozzá. A tavalyi Legyen hagyomány az ado-
mány! gyűjtőakció során közel 4 tonna élelmiszert sikerült
összegyűjteni. A cél változatlan, idén is tartós élelmiszert
gyűjtenek a hajléktalanoknak és a nehéz anyagi körülmé-
nyek között élőknek. A csomagba lisztet, cukrot, olajat, kon-
zervet, száraztésztát, bármilyen tartós élelmiszert lehet
tenni.

Megáll az ész! 
– szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat december 28-án, szombaton este 7
órától mutatja be a Megáll az ész! című szilveszteri kabaré-
előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes
előadótermében. További decemberi előadások: 29., va-
sárnap este 7 óra, 30., hétfő du. 4 és este 7 óra, valamint
31., kedd du. 4 és este 7 óra. Szovátán január 6-án és 7-
én este 7 órától a Domokos Kázmér Művelődési Házban,
Szászrégenben január 8-án és 9-én este 7 órától az Eugen
Nicoară Művelődési Házban vendégszerepel a társulat. A
társulat felhívja a kedves nézők figyelmét, hogy a maros-
vásárhelyi, a szovátai és a szászrégeni pénztárak már el-
kezdték a jegyek értékesítését. A teljes műsorrend
megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma NATÁLIA, holnap
JUDIT napja.

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:
max.40C
min.-40C

Szer Pálosy Piroska

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező

hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,

2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Bolyai Jánosra emlékeznek
December 13-án, pénteken 13 órától a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum – Református Kollégium dísz-
termében tartják a Bolyai János-emlékünnepséget
a Schola Particula 1557 – Bolyai 2000 Egyesület
szervezésében, mely a mindenkori diákság főhaj-
tása az iskola szellemisége, valamint a világhírű

matematikus hagyatéka előtt. Ünnepi méltatást tart
dr. Oláh-Gál Róbert egyetemi adjunktus, Bolyai-ku-
tató.

Művészetterápiás alkotások
December 10-én, kedden 16 órakor a megyeszékhe-
lyen, a Deus Providebit Házban idén is megszerve-
zik a marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs
Központ bentlakói által készített művészetterápiás
alkotásokat felvonultató kiállítást. 

RENDEZVÉNYEK
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Fotó: ISU

Egyre gyakrabban riasztják a tűzoltókat
Lángoló családi házak



Évről évre romlik az orosz–NATO
viszony

Oroszország és a NATO viszonya évről évre romlik
– jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter
a Rosszija 1 tévécsatornán vasárnap sugárzott nyi-
latkozatában. Az orosz védelmi miniszter nehezmé-
nyezte, hogy noha Moszkva továbbra is kész az
együttműködésre a NATO-val, az erre vonatkozó ja-
vaslataira, beleértve a terror elleni összefogás szor-
galmazását Szíriában, nem érkezik pozitív reagálás.
Hangoztatta, hogy csak az orosz és a koalíciós légi-
erő közötti konfliktusok elkerüléséről sikerült megál-
lapodni. Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden azt
mondta a Londonban éppen csúcstalálkozót tartó
NATO és Oroszország viszonyáról, hogy „2008 után
az együttműködés gyakorlatilag leépült, mert a szö-
vetség inkorrekt módon, hogy azt ne mondjam, dur-
ván járt el Oroszországgal szemben, Oroszország
érdekeinek teljes figyelmen kívül hagyásával az álta-
lunk javasolt partneri együttműködés tekintetében”.
Ő is megerősítette, hogy Moszkva továbbra is kész
a párbeszédre a NATO-val. A londoni csúcson Jens
Stoltenberg NATO-főtitkár kijelentette, hogy a szövet-
ség stratégiai kihívást lát Oroszországban. (MTI)

Afrikával összefüggő
kérdésekről tárgyalnak

Az EU és Afrika közötti kapcsolatokat tekintik át mai,
hétfői tanácskozásukon az Európai Unió tagországa-
inak külügyminiszterei a 2020-ban tervezett EU-Afri-
kai Unió miniszteri találkozók és csúcstalálkozó,
valamint az Afrikára vonatkozó új átfogó stratégia elő-
készítése céljából. Egyes témák felkerülhetnek az
Európai Tanács jövő heti csúcstalálkozójának napi-
rendjére is. Az Európai Unió külügyi tanácsának tá-
jékoztatása szerint a szakminiszterek Afrikával
összefüggő megbeszélései főként a kereskedelemre,
a fejlesztésre, a biztonságra és stabilitásra, a migrá-
cióra, valamint a terrorizmus elleni küzdelemre össz-
pontosítanak annak érdekében, hogy a két fél közötti
kapcsolatok még erősebb, kölcsönösen előnyös és a
gyorsan változó globális helyzethez jobban alkalmaz-
kodó partnerséggé váljanak. (MTI)

Johnson: garantálható 
a bevándorlás csökkenése

A konzervatív párti brit kormány által tervezett új sza-
bályozással garantálható a bevándorlás csökkenése
– mondta vasárnap a brit miniszterelnök. Boris John-
son a Sky News brit hírtelevízió politikai magazinmű-
sorának nyilatkozva megerősítette, hogy ha a
Konzervatív Párt kormányon marad a jövő csütörtöki
parlamenti választás után, ausztrál típusú, képessé-
gek és képesítések felmérésére alkalmas pontozá-
sos bevándorlási rendszert léptet életbe. Johnson
szerint „a kivételes tehetségű emberek az első hege-
dűsöktől az atomfizikusokon át a prímabalerinákig”
jöhetnek, csakúgy, mint „a start-up világ királyai és ki-
rálynői”. Az új rendszer alapján a szakképzett mun-
kavállalók is elhelyezkedhetnek majd például a brit
állami egészségügyi ellátó szolgálatnál (NHS) – tette
hozzá. Kijelentette: ő nem ellensége a bevándorlás-
nak, de az 580 milliós Európai Unióból nagy számban
érkezők jelenleg hazájuk részének tekintik Nagy-Bri-
tanniát, és ez ellenőrizhetetlenné vált. (MTI)

áthárítani a saját hanyagságát és felelőtlenségét? Jog-
gal kérték a tanácsosok, hogy kérjen elnézést, és mond-
jon le, hiszen évek óta szemmel látható, hogy nem ott a
helye, amit a római katolikus teológiai líceum körül ki-
alakult konfliktus során is bizonyított. Már akkor kide-
rült, hogy a diszkrimináció szekerét tolja, ahogy a
legutóbbi sajtótájékoztatón is megnyilvánult. Azt kije-
lenteni, hogy abban az esetben, ha a tanácsosok nem
szavazzák meg az állítólag kazánokra kért összeget,
aminek eljárásait egy év alatt sem volt képes előkészí-
teni, azokban az iskolákban „vágatja le a kazánokat,
amelyekben az RMDSZ-tanácsosok érdekeltek, és viszi
át máshova”, a rosszindulat és a diszkrimináció csúcsát
jelenti. Ezzel a kijelentésével feltételezhetően a magyar
tannyelvű Bolyai líceumra és a Református Kollégi-
umra gondolt. Az ő hanyagsága miatt, ott ugyanis fáz-
hatnak a diákok. Csakhogy az említett
tanintézményekben csempekályhával fűtenek, ezért sze-
retném látni, ahogy Lobonţ úr „levágatja” a csempe-
kályhákat, hogy az általa elhanyagolt iskolákba vigyék. 

Igazat kell adnunk azoknak a tanácsosoknak, akik a
leváltását kérték. 

Levágott csempekályhák

Ország – világ
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Tíz kategóriában vehették át a
Prima Primissima díjakat a ma-
gyar szellemi élet, a művészet, a
tudomány és a sport jeles képvi-
selői a Müpában megtartott pén-
teki gálaesten.

Magyar építészet és építőművészet
kategóriában Bachman Gábor építész-
tervezőművész; magyar tudomány kate-
góriában Ádám Veronika orvos, a
Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja; magyar sajtó kategóriában Exterde
Tibor szerkesztő-műsorvezető; magyar
képzőművészet kategóriában Bak Imre
festőművész; magyar oktatás és közne-
velés kategóriában Neuwirth Anna Mária
néptáncpedagógus vehette át az elisme-
rést.

Magyar sport kategóriában Kotsis At-
tiláné Kincsesy Gabriella nyugalmazott
testnevelő tanár és röplabda-mesteredző;
magyar irodalom kategóriában Ferdi-
nandy György író, költő; magyar népmű-
vészet és közművelődés kategóriában
Balogh Kálmán cimbalomművész; ma-
gyar zeneművészet kategóriában Dés
László előadóművész, zeneszerző; ma-
gyar színház- és filmművészet kategóri-
ában pedig Tóth Ildikó színművész kapta
az egyenként 15 millió forinttal járó
díjat. Ferdinandy György nem tudott

jelen lenni a gálán, helyette Mészáros
Márton vette át a díjat.

Az ugyanekkora összeggel járó Kö-
zönségdíjat Keresztes Ilonának, a Kos-
suth rádió vezető szerkesztőjének ítélték
oda a szavazók.

Csányi Sándor, a Prima Primissima
Alapítvány kuratóriumának elnöke a díj-
átadó gálán elmondta: a Prima Primis-
sima díjazottjainak egyre bővülő névsora
bizonyítja, hogy a magyar gondolkodók,
alkotók, sportolók értékteremtése rend-
kívüli, hozzájárulnak a magyar és azon
keresztül az egyetemes kultúra építésé-
hez.

Mint hangsúlyozta, nem az számít,
mekkora vagyonunk van, mit értünk el
az életben, hanem az, kinek segítettünk,
kinek tettük az életét könnyebbé, jobbá,
vagyis mennyit tudtunk visszaadni
abból, amit nekünk juttatott az élet. Csá-
nyi Sándor kiemelte: a mostani díjazot-
tak tehetségüket arra fordították, hogy
művészként, tudósként, nevelőként,
sportolóként a nemzetünk érdekeit szol-
gálják, annak életét jobbá tegyék és hír-
nevét öregbítsék.

A kínai internetóriás, az Alibaba nem-
rég visszavonult alapítóját idézve tért ki
arra, miként maradhat az ember verseny-
képes a digitalizáció, a mesterséges in-

telligencia korában is. „Oktatásunkat úgy
kell átalakítani, hogy gyermekeinknek
megtanítsuk, miként legyenek minél in-
kább emberek a gépek korában. Egy
gépnél nehezebb okosabbnak lenni, de
bölcsebbek mindig lehetünk” – fogalma-
zott.

Csányi Sándor megjegyezte, hogy em-
berségünk éppen azokban a képességek-
ben, például a kreativitásban és a
művészetekben versenyképes, amelyeket
a pénteki díjátadón is elismertek.

„Sokat beszélünk a jövő generációja
felé fennálló felelősségünkről, de nem
eleget arról az adósságunkról, amivel a
jelen tudósai, a művészek, a nevelők felé
tartozik a társadalom. Ha ezt nem is tud-
juk törleszteni, Demján Sándorral, a
Prima Primissima Alapítvány alapítójá-
val arra tettünk kísérletet, hogy ezzel a
díjjal felhívjuk a figyelmet, reflektor-
fénybe állítsuk azokat a magyar honfitár-
sainkat, akik tehetségükkel és kitartó
alkotó tevékenységükkel kiérdemelték
azt” – mondta Csányi Sándor.

Az eseményen részt vett Áder János
köztársasági elnök és felesége; Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisz-
tere; Pintér Sándor belügyminiszter és
Demján Lídia, Demján Sándor vállal-
kozó özvegye is. (MTI)

Átadták az idei Prima Primissima díjakat

A múlt csütörtökön a medvekérdés sze-
repelt az Európai Parlament napirendjén.
Az EP petíciós bizottságában közmeghall-
gatást tartottak a környezetvédelmi és a
mezőgazdasági bizottság közös részvéte-
lével, szakértők, illetve az Európai Bi-
zottság képviselőjének a jelenlétében
– nyilatkozta pénteken Marosvásárhe-
lyen Vincze Loránt európai parlamenti
képviselő.

A közmeghallgatás alaptémája ugyan a farka-
sokról szólt, mert több európai ország gazdái for-
dultak petícióval a Parlamenthez, elsősorban
Szlovéniából, Spanyolországból érkezett ilyen jel-
legű megkeresés, de Vincze Loránt kifejtette, hogy
ha ragadozókról beszélnek, akkor nem lehet meg-
kerülni az erdélyi medvekérdést sem. Föl kell hívni
a figyelmet, hogy rendkívül súlyos és a megoldás-
tól sajnos távol álló problémáról van szó, hiszen a
túlszaporulat most már tény. A kilövési kvóták
2016 után megszűntek, azóta a túlszaporodás hat-
ványozottan jelentkezik, és mostanra már nemcsak
környezetvédelemről, vadászatról, természetvéde-
lemről van szó, hanem emberi jogokról, hiszen 8
ember meghalt Hargita, Kovászna és Maros me-
gyében az utóbbi időszakban medvetámadások kö-
vetkeztében. Az okok sokrétűek, de azt senki nem
tagadhatja, hogy megoldást kell találni. Erre hívta
fel a figyelmét az EP-nek és az EB-nek. Azt java-
solta, hogy az Európai Bizottság finanszírozzon
egy összetett kutatást a romániai medvepopuláció
felmérésére, mert addig minden intézkedés csupán
találgatásokon alapszik, szükség van arra, hogy
szakértők felmérjék az állományt, és annak meg-
felelően dolgozzanak ki egy menedzsmenttervet.
Az európai medvepopuláció menedzsmenttervé-
nek a kiindulópontja a képviselő szerint Székely-
föld kell legyen, mert Romániában tömörül Európa
barnamedve-populációjának a 80 százaléka, és két-
harmaduk az említett megyékben található. Ezért sajátos meg-
oldás kidolgozását javasolta. Emlékeztetett, hogy az európai
habitat direktíva szerint a barnamedve szigorúan védett fajtá-
nak számít, viszont a 16-os cikkely megállapítja, hogy ameny-
nyiben az emberi életre veszélyt jelent, gazdasági károkat
okoz, akkor kiegészítő megoldásokat kell találni, vagyis akkor
lehetőség van beavatkozásra. A beavatkozás pedig nem jelent-
het mást, mint a kilövést, „mert a relokáció sem működik:
egyetlen európai ország sem jelezte, hogy szívesen átvenne
néhány száz medvét Romániából”. 

Ugyanakkor arra kérte a környezetvédelmi és a petíciós bi-
zottságot, jöjjenek el Székelyföldre, nézzék meg a helyszínen
a medvehelyzetet, mert – mint mondta –, nem elég a főváro-
sokban konferenciát rendezni a témáról, tíz perc alatt nem
lehet átlátni a problémát, viszont, ha helyszínen tapasztalják

meg, mi a valóság, akkor talán másként tekintenek a kérdésre.
Véleménye szerint a legfontosabb – ami a nemzeti hatóság

feladata –, hogy ismét engedélyezzék a kilövési kvótákat, a
törvényjavaslat már a döntő ház előtt van. 

A képviselő csodálkozott, hogy környezetvédők és egyes
politikai erők továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy szigorúan
védett faj maradjon a medve Romániában, holott régóta nem
lehet a nagyvad veszélyeztetettségéről beszélni. Véleménye
szerint a helyi hatóságok hatáskörébe kellene utalni a kilövési
kvóták megállapítását, azt, hogy milyen egyedeket kell kie-
melni, „mert Bukarestben egy irodából nem lehet megállapí-
tani, mi a helyes mgoldás Csíkszentdomokoson vagy
Nyárádmagyaróson. Ezt csak a helyi hatóságok, szakértők be-
vonásával, a vadásztársaságokkal tudják megoldani” – hang-
súlyozta a képviselő. 

Mózes Edith

Vincze Loránt összetett kutatást javasol a romániai medvepopuláció felmérésére
A medvekérdés az EP napirendjén

Fotó: Mózes Edith



Mintegy nyolcezren iratkoz-
tak be a december 8-án hat
egyetemi központban meg-
tartott rezidensvizsgára. A fi-
atal orvosok által elfoglalható
helyek számát szabályozó,
valamint a rezidensképzést
módosító törvénybeli újdon-
ságokról, a népszerű, illetve a
kevésbé választott szakokról,
a sikeresen vizsgázók arányá-
nak az alakulását vizsgáló
felmérések eredményeiről
számolt be sajtótájékoztatón
dr. Vass Levente parlamenti
képviselő, valamint Tubák
Nimród, az Erdélyi Rezi-
dens Orvosok Szövetségének 
elnöke.

Tubák Nimród rámutatott, a rezi-
densvizsga kapcsán két síkon vé-
geztek felmérést: egyrészt arra
próbáltak rávilágítani, hogy melyek
azok a jegyek, amelyeket szükséges
elérni ahhoz, hogy különböző szak-
területeket tudjanak választani a le-
endő orvosok. Ugyanakkor
rangsorolták is az egyetemi közpon-
tokat, illetve arra is kíváncsiak vol-
tak, hogy romániai viszonylatban
Marosvásárhely mennyire népszerű
a rezidensek körében. Másrészt
pedig arról állítottak össze egy ki-
mutatást, hogy a magyar vonalon az
elmúlt három évben milyen arány-
ban sikerült a rezidensvizsgájuk a
végzős hallgatóknak. 

– A 2018-as adatok alapján a leg-
népszerűbb választható szakágak
Romániában a bőrgyógyászat, a
kardiológia, az endokrinológia, a
plasztikai sebészet, a szemészet,
ami azt jelenti, hogy a legnagyobb
jegyeket kell elérni ahhoz, hogy
ezeket tudja választani valaki. A
legtöbb rezidenshelyet a családor-
voslás, a sürgősségi orvoslás, a gye-
rekgyógyászat és az aneszte-
ziológia-intenzív terápia szakterüle-

teken hozzák ki. Ugyanakkor a leg-
kevésbé népszerű szakterületek a
családorvoslás, a sürgősségi orvos-
lás és a gyereksebészet. A legtöbb
helyet Bukarestben hozzák ki, a
legkevesebbet Aradon. Bukarestbe
1254 helyet hirdettek meg a 2018-
as évben, míg Aradon 116-ot. Ma-
rosvásárhelyen 342 rezidenshely
közül lehetett választani. Tizenegy
egyetemi központ van, ezek közül
Marosvásárhely a kilencedik leg-
népszerűbb.

Az elmúlt három évben a rezi-
densvizsgán sikeresen teljesítők
száma csökkenő tendenciát mutat.
2016-ban a végzősök 63 százaléká-
nak sikerült a vizsgája, 2017-re ez
az arány 59 százalékra csökkent,
2018-ra pedig 45 százalékra. Ez azt
jelenti, hogy tavaly a vizsgázók 45
százaléka került be a rezidenskép-
zésbe. Annak ellenére, hogy meg-
emelkedtek a fizetések, az
elemzéseinkből az derül ki, hogy a
legnagyobb probléma az, hogy telí-
tettek az egyetemi központok, sok
rezidens zsúfolódik be ide. Három
évvel ezelőtt foglalkoztunk ezzel a

kérdéssel, a rezidensképzést decent-
ralizálni kellene, hogy ne legyen
kötelező egyetemi központban vé-
gezni, hiszen a kisebb oktatókórhá-
zak is alkalmasak lennének erre –
hangsúlyozta Tubák Nimród. 
Törvénymódosítások a rendszer ha-
tékonyabbá tétele érdekében

A rezidensvizsgát, illetve magát
a képzést szabályozó 2009. évi 18-
as kormányrendelet általa kezdemé-
nyezett módosításait ismertette dr.
Vass Levente parlamenti képviselő.
Mint mondta, a törvénymódosítás-
sal a rezidens orvosok képzését sze-
retnék hatékonyabbá tenni, illetve a
majdani elhelyezkedésüket segíteni. 

– A munkánknak az eredménye-
képpen ezelőtt egy évvel sikerült a
szóban forgó kormányrendeletbe
egy passzust beiktatni és elfogad-
tatni. Ez arról rendelkezett, hogy a
vidéki kórházakat, családorvosi
rendelőket, vidéki kórházak gyógy-
szertárait rezidensképző, oktatóköz-
pontokká lehet minősíteni. Eme
kezdeményezésemre egyöntetű
döntést hozott a képviselőház, ezt
követően pedig idén júliusban,

egyeztetve a kollégákkal, RMDSZ-
es képviselőtársaimmal, az egész-
ségügyi bizottság többi tagjával,
sikerült egy komplex törvénymódo-
sítást benyújtani, ami részleteiben is
átalakítja a törvényt. A vidéki kór-
házak oktatóközpontokká válása
mellett újabb, a rendszer jobb mű-
ködését elősegítő intézkedéseket
vezettünk be – mutatott rá a szak-
politikus. Mint mondta, a törvény-
módosítás értelmében a rezidensi
minőség a szakorvosi vizsgának az
időpontjáig tart, azaz a rezidensé-
veit befejező fiatal a szakorvosi
vizsga letételéig rezidensnek szá-
mít, és a megyei közegészségügyi
igazgatóságok kötelesek kiállítani
számára az e státust igazoló papírt.

Ugyanakkor a nemrég elfogadott
törvénymódosításban szabályozták
azt is, hogy a rezidens évek lejárta-
kor tett szakvizsgát követően a
szakorvosi diplomát a vizsga után
legtöbb 30 nappal ki kell állítani.
Erre ugyanis eddig semmilyen ha-
táridő nem volt megszabva, és a ké-
sések hátráltatták az ifjú
pályakezdőket az elhelyezkedés-
ben. 

A törvénymódosítás további fon-
tos tétele, hogy lehetővé teszi a re-
zidensek oktatását felvállaló
egyetemi városbeli és vidéki okta-
tók, szakorvosok és főorvosok, il-
letve kórházi gyógyszerészek
számára is, hogy az elméleti és gya-
korlati oktatói munkájukért fizetés-
emelést vagy jutalékot kapjanak. Ez
jelentősen hozzájárul majd a rezi-
densekkel való foglalkozás és okta-
tás javulásához. 
A hiányszakterületeken tovább 
növelhetik a helyek számát

Dr. Vass Levente elégedetten
nyugtázta, hogy az elmúlt időszak
aktuálpolitikai történései ellenére, a
halasztást követően végül december
8-án sikerült megszervezni a rezi-
densvizsgát, amelyre több mint
nyolcezren iratkoztak be. Hangsú-
lyozta, nagyon fontos, hogy a tör-

vénymódosításuk eredményekép-
pen idéntől az egészségügyi minisz-
térium, a tanügyi szaktárca és a
kormány annyi helyet kell kihoz-
zon, ahányan végeznek és oklevelet
szereznek a romániai egyetemeken
az orvosi, fogorvosi és gyógyszeré-
szeti szakirányokon. 2019-ben
5684-en végeztek, ebből általános
orvosi szakon 3402-en, 1133-an
fogorvosin és 1149-en gyógyszeré-
szetin. Marosvásárhelyen 366
orvos, 106 fogorvos és 124 gyógy-
szerész végzett az idén. Idéntől a
fogorvosok és gyógyszerészek szá-
mára is ugyanannyi hely lesz a re-
zidensképzésben, mint ahányan
végeztek. 

A rezidentiat.ms.ro honlapról
származó adatok szerint Marosvá-
sárhelyen a gyógyszerészetiről 78-
an jelentkeztek a rezidensvizsgára,
135-en a fogorvosi és 753-an az ál-
talános orvosiról. A fogorvosi karon
tehát túljelentkezés van a kihozható
helyek számához képest, az általá-
nos orvosin szintén. A gyógyszerész
helyekre országos szinten keveseb-
ben jelentkeztek, mint ahány hely
várható, ez azt jelenti, hogy akik
megírják a legnagyobb pontszámot
elérő jegyének a hatvan százalékát,
mindenkinek jut hely a rezidens-
képzésben. A másik két területen
versenyhelyzet van. 

A szakpolitikus hozzátette: a hi-
ányszakmákban – mint például a
családorvosi, intenzív terápia –
megtörténhet, hogy még ezeken
felül akár további helyeket is kihoz-
nak majd ki egy utólagos kormány-
határozattal. 

Dr. Vass Levente azt is elmondta:
a kormány általában minden év ta-
vaszán, így idén áprilisban is leszö-
gezte a beiskolázási helyek számát,
az idén 4700 volt az orvosi, gyógy-
szerészek, fogorvosok által elfog-
lalható rezidensi helyek száma. Ezt
a döntést még nem módosították,
hiszen a törvényben előírt módosí-
tást sokkal könnyebb gyakorlatba
ültetni, miután kiderül, hogy hány
vizsgázónak sikerült a vizsgája. A
vizsga után várhatóan meg fogják
növelni a helyek számát ott, ahol
szükség lesz rá. 

Fotó: Menyhárt Borbála
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Menyhárt Borbála

Törvénymódosításokkal próbálják segíteni a leendő orvosokat
Mintegy nyolcezren pályáznak rezidenshelyekre

A résztvevők adományaikkal a ritka
mitokondriális betegségben szen-
vedő, négyéves Ferencz Nóra
gyógykezelését támogathatták. 

Koreck Mária és Márton Zó-
lyomi Annamária főszervezőktől
megtudtuk, hogy még sosem jelent-
kezett olyan sok – összesen 48 – ön-
kéntes a rendezvény lebonyo-
lítására, mint idén. A kézművesstan-
doknál az Ügyes Kezű Nők kézi-
munkakör tagjai mellett
pedagógusok, illetve bolyais és
pedás diákok irányították a tevé-
kenységeket. Gyöngyből apró fe-
nyőfák, hóemberek és mikulásfejek
készültek, de nemezből, papírból,
kukoricaháncsból is lehetett izgal-
masat alkotni. Az idei újdonság az
agyagozás és a quilling, azaz papír-
csíktechnika kipróbálása volt. 
Cuppanós emberke, sisakhinta

A kézműveskedés mellett a kis-
gyermekes családok számára a tár-
sasjátéksziget is igen népszerűnek
bizonyult. Szombat délelőtt nem
egy szülőt – főként édesapákat –
láttunk elmélyülten játszani az óvo-
dás, kisiskoláskorú lurkóval. A ren-
dezvénynek ezt a színfoltját a
Creatoys marosvásárhelyi játékfor-
galmazó biztosította. Konsza Jenő-
től, a cég társtulajdonosától
megtudtuk, hogy harmadik alka-
lommal hoztak ízelítőt kínálatukból
a mikulásos együttlétre. A gyer-
mekek leginkább a mágneses építő-

elemekből álló ,,társassal” múlatták
az időt, de az úgynevett cuppanós
emberkék, azaz a megszokottnál
nagyobb méretű, kombinálható
sticky (ragadós) figurák, a fajátékok
és az a multifunkcionális játék is el-
nyerte a tetszésüket, amelyet a ki-
csik fantáziája hintává, sisakká,
babaággyá, kisautók garázsává és
még ki tudja, mi mindenné alakít-
hatott.
Kedvenc tündérmesék sarka

A mesesarokban reggeltől késő
délutánig Gyéresi Júlia színmű-
vésznő kedvenc gyermekkori me-
séskönyvét olvasta fel az
aprónépnek. De Ségur grófnő tün-
dérmeséit a tizenévesek is szívesen
hallgatták. A délutáni órákban Ki-
lyén Ilka színművésznő és Vízi Iulia
is olvasott a gyermekeknek, Nagy
Enikő marosszentgyörgyi tanítónő
pedig saját meséivel ajándékozta
meg a jelenlevőket. 

Az ünnepre hangoló programot a
segesvári Kikerics és a dicsőszent-
mártoni Kökényes néptánccsoport
fiataljai nyitották meg, a ,,kikeri-
cses” Veres Kinga népdalokat is
énekelt, ezután indult a mesefo-
lyam, majd a délutáni órákban Póra
Zoli és a Stone Hill koncertje dobta
fel még jobban a hangulatot.
Horgolt csengő, szalvéta-Rudolf

A Mosolygó Mikulás fontos tar-
tozéka a jótékonysági kézművesvá-
sár. A színház előterének felső
szintjén kialakított vásáron a ko-

rábbi éveknél többen kínálták ter-
mékeiket. Az Unitarcoop Alapít-
vány asztalán horgolt csengettyűk,
házi áldásos terítő, írásos kézimun-
kával bevont pálinkásüveg, festett
díszdoboz és megannyi ékszer várta
a karácsonyi ajándékra ,,vadászó-
kat”. Már a vásár első órájában töb-
ben vásároltak szalvétatechnikával
díszített tálakat, ugyanakkor a
szomszédos asztalnál sorakozó, új-
rahasznosított papírból, szalvéta-
technikával készült karácsonyi
hűtőmágnesek, Benedek Ervin al-
kotásai is igen kelendőek voltak. 

A legfiatalabb árusok az általános
iskolás lányok Magic Quilling csa-

pata volt. Timi, Vivien, Heni, Orsi,
és Anna a novemberi gyermekkon-
ferencián mutatkozott be lapunk ol-
vasóinak, a Mikulás-ünnepen pedig
ugyanazzal a lelkesedéssel üdvözöl-
tek. Elmesélték, hogy a Maros Mű-
vészegyüttesnél tartott konferencia
óta máshol is megjelentek már al-
kotásaikkal, most pedig azt is fel-
vállalták, hogy a vásár szervezőinek
termékeit – többek között a toboz-
testű, horgolt sapkás kis hóembere-
ket – is ők árusítsák.
Mikulás-titkok

Pár percre a rendezvény piros kö-
penyes figuráját, a gyermekek kö-
zött sürgő-forgó Mikulást is sikerült
feltartóztatnunk. Sütő Gyula először
öltötte magára ezt a szerepet, de ki-

csit sem izgult, mi több, rendkívül
évezte. 

– Igyekeztem minden gyerekkel
szóba elegyedni, bevonni őket a
foglalkozásokba. Voltak, akik a ka-
rácsonyi kívánságaikat is elsorolták,
tűzoltóautót, repülőt, hatalmas
babát kértek. Ha valamelyik kisgye-
rek félt tőlem, annak színpadiasan
hátat fordítottam, így keltettem fel
a kíváncsiságát, és hoztam meg a
bátorságát – árulta el kulisszatitkait
a Mikulás.
Nem csak versenyzők sütöttek

A Női Akadémia már november
elején meghirdette a lassan hagyo-
mányossá váló süteménykészítő
versenyt, amelynek zsűrizésére
szintén a karácsonyváró rendezvé-
nyen került sor. A megmérettetésre
kevesen neveztek be, de versenyen
kívül annál több édes száraz, illetve
krémes finomság érkezett a szín-
házba – egyebek mellett az Ügyes
Kezű Nők mézeskalácsai és egy cit-
romtorta gazdagította a kínálatot –,
így a színházban megforduló több
száz gyermeknek bőven volt mit
megkóstolni.

Nóra gyógykezelésére is a süte-
ményesstandnál lehetett adakozni.
A Marosvásárhelyi Református
Kollégium tizedikesei már koráb-
ban megszervezték a nemes célt tá-
mogató Mikulás-napi gyűjtést, és a
színházban 2000 lejt adtak át a kis-
lány számára. A délelőttől késő dél-
utánig zajló rendezvényen további
4515 lej és 20 euró gyűlt össze Nó-
rának.

Idén Nórának gyűjtöttek
(Folytatás az 1. oldalról)



Elhunyta nagy veszteség vá-
rosunk tudományos életében.

Már diákkorában elkötelezte
magát a matematika irányába.
Kiváló tanulóként a tanulmányi
versenyeken elért eredményeivel
öregbítette a Bolyai líceum hír-
nevét. A bukaresti egyetem ma-
tematika-fizika szakán szerzett
tanári diplomát 1959-ben. Az
egyetem rögtön alkalmazta gya-
kornoki állásba a geometria és
topológia tanszéken. Sajnos a
családban előállt betegség miatt
lemondott egyetemi gyakornoki
állásáról, és hazajött Marosvá-
sárhelyre helytállni a beteg szülő
mellett. A Bolyai Farkas közép-
iskolában tanított 1963-ig. 

Ennek az évnek az őszétől az
újonnan alakult marosvásárhelyi
Pedagógiai Főiskolán tanított. A
tanítás mellett egyre hatéko-
nyabban foglalkozott tudomá-
nyos kutatással. 1971-ben,
amikor kevesen tudták, mit je-
lent doktorálni matematikából,
Bukarestben védte meg Vektor-
mezők zárt differenciálható tere-
ken címmel doktori disszer-
tációját. 

Már a hatvanas évektől foglal-
kozott Bolyai-kutatással is.
Ekkor jelennek meg a Bolyai Farkas, a ma-
tematikus (Tudományos Kiadó, Bukarest,
1974); Farkas Bolyai, omul şi matematicia-
nul (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974); A
Bolyai–Lobacsevszkij-geometria modelljei
(Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1975) című
könyvei.

1975-től 1977-ig Marokkóban tanított
vendégtanárként.

Hazatérve tanított a Pedagógiai Főiskolán,
annak 1983-ban történő felszámolásáig,
majd a Bolyai Farkas Líceumban nyugdíja-
zásáig, 1999-ben. Ez idő alatt is folytatta ku-
tatómunkáját, és megjelent Bolyai János
matematikai munkássága című könyve (Kri-
terion Könyvkiadó, Bukarest, 1981). 

Marosvásárhely szempontjából talán a
legeredményesebb volt a Vályi család utáni
kutatása. Bár Marosvásárhelyt a Bolyaiak
városaként is emlegetik, fontos volt megtud-
nia Marosvásárhely lakóinak, hogy a város
legnagyobb tudós szülötte Vályi Gyula ma-
tematikus, fizikus. 1983-ban a bukaresti Kri-
terion Könyvkiadónál jelent meg Vályi
Gyula élete és munkássága című könyve. Ez
a könyv volt a Vályi Gyula Matematikai Tár-
saság alapításának és Vályi Gyula emléke
ápolásának kiindulópontja. 

A tudománytörténettel való foglalkozást

nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba.
2001–2007 között docensként a Sapientia

Erdélyi Magyar Tudományegyetemen dol-
gozott.

Ekkor jelentek meg: Bolyai János – Az
első 200 év, Vince Kiadó, Budapest, 2002.
Online hozzáférés; Fiú és Apa – Son and
Father (tsz. Makkai Piroska), Válasz Kiadó,
Budapest, 2003; Teleki Sámuel levelezése vi-
lághírű tudósokkal, Appendix Kiadó, Maros-
vásárhely, 2003; Analitikus geometria és
differenciálgeometria, Scientia Kiadó, Ko-
lozsvár, 2005; Weszely Tibor: A Bolyai–Lo-
bacsevszkij-geometria modelljei; Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011;
János Bolyai. Die ersten 200 Jahre, Birkhä-
user, 2013 (Manfred Stern fordítása), ISBN
978-3-0346-0045-3.

Eredményes életpályája értékeléseként:
1981-ben a Korunk Bolyai-díját nyerte,
2007-ben Marosvásárhely díszpolgára lett,
2013-ban megkapta a Magyar Tudományos
Akadémia Arany János-életműdíját és 2018-
ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét
adományozták tevékenysége elismeréseként. 

Nyugodjon békében, emléke legyen ál-
dott!

SebestyénJúlia,
VályiGyulaMatematikaiTársaság

Döbbenettel és mély fájdalommal értesül-
tünk Dr. Weszely Tibor egyetemi docens,
Bolyai-kutató, szakíró és nemzetközileg el-
ismert erdélyi magyar tudománytörténész
tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halál-
híréről. Az örökkévalóságba távozott váro-
sunk egyik legközismertebb, legte-
kintélyesebb díszpolgára.

A Schola Particula 1557 – Bolyai 2000
Egyesület, az Öregdiákok Baráti Körének
vezetősége és tagsága számára egy hatalmas
veszteség. Pótolhatatlan űrt hagyott maga
után. Ő volt városunkban a Bolyai-szellem
éltetője és átmenekítője az ifjú nemzedék-
nek. Neki is köszönhetjük, hogy a Bolyai-
kultusz iskolánk szentélyéből kisugárzik
városunkra és annak minden tudományos ér-
deklődésű lakosára…

Számunkra Weszely Tibor, szeretett mun-
katársunk feledhetetlen példaképpé magasz-
tosult, nem feledve határozott, elszánt
kiállását az 1990-es években, hogy iskolánk-
nak, a Bolyai Farkas Líceumnak állítsák
vissza tiszta magyar jellegét. Visszaemléke-
zésében fájdalmasan írta: „Ebből később
több hátrányom származott.”

A Baráti Kör minden tudományos és kul-
turális rendezvényének elmaradhatatlan szó-
noka volt. Sokan csodáltuk tudását,
elszántságát és (korán jelentkező betegsége
ellenére) kitartó küzdelmét, hogy az utókor
számára feltárja és új megvilágításba he-
lyezze a Bolyaiak életművét, öregbítvén
nemzetközi elismertségüket. Feltett életcél-
jának megvalósításaival, áldásos kutatásai-
nak szellemi gyümölcseivel a tudományok
iránt érdeklődőket olyan munkáival örven-
deztette meg, mint Bolyai Farkas, a mate-
matikus (1974), Bolyai Farkas – omul şi
matematicianul (1974), A Bolyai–Loba-
csevszkij-geometria modellje (1975), Bolyai
János matematikus munkássága (1981) –
ezért elnyerte a Korunk folyóirat Bolyai-
díját. További kötetei: Vályi Gyula élete és
munkássága (1983) és 2002-ben Bolyai
János – az első 200 év, mely a legteljesebb
Bolyai János-monográfia, 2003-ban jelent
meg a Teleki Sámuel levelezése világhírű tu-
dósokkal (hozzájárulván a Teleki-irodalom
gyarapodásához), 2005-ben az Analitikus ge-
ometria és differenciált geometria, 2011-ben
A Bolyai–Lobacsevszkij-geometria modell-
jei. Számos belföldi és külhoni szakfolyó-
iratban közölte tudományos értekezéseit,
vagy gyűjteményes kötetekben ismeretter-
jesztő írásait, melyek közül sokat lefordítot-
tak román, francia és angol nyelvre.

Tudományos tevékenységét 1953-ban di-
ákként kezdte, amikor feladatokat közölt a
Revista Matematică szakfolyóiratban, vala-
mint a Matematikai és Fizikai Lapokban.

Említésre méltó, hogy 1991 óta a Buda-
pesten megjelenő Természet Világa című fo-
lyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt.
Munkái jól illusztrálják az erdélyi és egye-

temes tudomány és művelődéstörténet
múltba visszanyúló gyökereinek azonossá-
gát és a közös jövőbe mutató tudományos
vektorok létjogosultságát.

Minket, munkatársait elégtétellel tölt el,
hogy kiemelkedő életművét számos elisme-
réssel méltányolták a magyar tudományos
intézmények. Álljon itt kitüntetéseinek jegy-
zéke: 1982-ben a Korunk Bolyai-díja, 1984-
ben Beke Manó Emlékdíj, 1988-ban
International Biographical Center Érdemok-
levél, 1999-ben a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének Ezüstgyopár díja,
2007-ben Marosvásárhely díszpolgárának
választották. Átvehette az MTA 2013. évi
Arany János-életműdíját, és 2018 márciusá-
ban kitüntették a Magyar Érdemrend tiszti
keresztjével, melyet Áder János, Magyaror-
szág elnöke adományozott. 

Gazdag életműve változatos munkahelyek
színtereihez kötődik. Líceumi tanárként a
Bolyai Farkas Elméleti Középiskolában
kezdte pályafutását. Megszakításokkal –
1959–63: 1983–2002 – összesen 25 éven át
oktatta, nevelte a rá jellemző türelemmel,
szeretettel a diákokat. 1963-tól 1983-ig a
helyi Tanárképző Főiskolán oktatott, de
1975–77 között vendégtanárként működött
Marokkóban, francia nyelven tanított. Végül
2002-től 2007-ig, nyugdíjazásáig a Maros-
vásárhelyi Sapientia EMTE matematika
karán – mint docens – magas szaktudással és
lelkiismeretes felelősségtudattal végezte
munkáját. Tudását, szerény élete „kincsét”
önzetlenül és örömmel megosztotta a tudásra
szomjas ifjak ezreivel, tízezreivel.

És most megtört szívvel, értetlenül állunk
a tragédia előtt! Nem tudjuk elhinni, hogy Ő
többé már nem jön közénk, nem láthatjuk
kedves, mosolygó arcát, és soha nem hall-
hatjuk szelíd, barátságos hangját… minden
szavából sugárzott az értelem és a jóságos
bátorítás, vigasz. Soha senkit meg nem alá-
zott, sértő szavakkal soha nem bántott senkit. 

A hozzá hasonló igaz ember, akiből áradt
a segítőkész jóság és szeretet, miért távozik
oly korán?!

Közösségünket, a Református Kollégium
– Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti
Körét az együtt töltött évek szép, közös em-
lékei összefűzték Veled… és ez így marad
ezután is! Bennünk élsz tovább, feledhetet-
lenül! Mert hisszük, hogy az emlékek erő-
sebbek, mint a Halál.

Tudjuk: „Nem hal meg az, ki milliókra
költi dús élete kincsét, ámbár napja múl,
hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető
eszmévé finomul, mely fennmarad és nőttön
nő.” (Arany János)

Szeretett, drága barátunk, TIBI, nyugodj
békében! 

Emléked legyen áldott mindörökké!

AzÖregdiákokBarátiKörének
vezetősége

Dr. Weszely Tibor matematikus (1936–2019)

Másodfokon pert nyert a rá-
galmazás és hitelrontás vád-
jával indított jogi eljárásban
Tőkés László, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke
az őt magyar kémnek és ha-
zaárulónak nevező egykori
román titkosszolgálati veze-
tők ellen.

Tőkés azért fordult az igazság-
szolgáltatáshoz, hogy ítéljék el az
1989-es rendszerváltozásban betöl-
tött szerepét elvitató, a nagy nyilvá-
nosság előtt hazaárulónak,
ügynöknek és kémnek nevező tar-
talékos tiszteket. A bukaresti fel-
lebbviteli bíróság döntése
megváltoztatta a Tőkés László szá-
mára kedvezőtlen elsőfokú ítéletet,
és jelképes 1 lej értékű erkölcsi kár-
térítésre kötelezte az alpereseket:
Filip Teodorescut, a kommunista
politikai rendőrség (Securitate)
kémelhárítása helyettes vezetőjét,
Ioan Talpeşt, a Külföldi Hírszerző
Szolgálat (SIE) volt igazgatóját, az
Antena 3 hírtelevíziót és Mihai

Gâdea műsorvezetőt. A bepana-
szoltaknak 3000 lejes perköltséget
kell megtéríteniük.
Nem szokás a titkosszolgálatokra
Isten áldását kérni!

A Népújságnak Kincses Előd
ügyvéd, Tőkés László jogi képvise-
lője nyilatkozott. 

– Pénteken, december 6-án a Bu-
karesti Táblabíróság ítéletet hirde-
tett a Tőkés László kontra
szekuritátés főtisztek, Mihai Gâdea
műsorvezető és az Antena 3 elleni
perben. Öt évvel ezelőtt Filip Teo-
dorescu és Ioan Talpeş azt állította
az Antena 3 műsorában, hogy
Tőkés kém, külföldről fizetik, és
ennek bizonyítására bemutattak az
adásban egy 20.000 lejes nyugtát.
Ezt a nyugtát Tőkés ’89 októberé-
ben állította ki annak a két refor-
mátus papnak, akik a
magyarországi református hívek
által küldött segélyt nyújtották át
neki, és Isten áldását kérte azokra,
akik az összeget küldték. A volt
szekus tisztek erről a nyugtáról ál-
lították azt, hogy a magyar titkosz-
szolgálattól származik, mintha a
titkosszolgálatokra szokás lenne

Isten áldását kérni, és mintha a
kémek nyugtákat adnának, amikor
megkapják a támogatást – jegyezte
meg ironikusan Kincses.

A továbbiakban elmondta, hogy
első fokon elutasították Tőkés pana-
szát azzal, hogy csupán vélemény-
nyilvánításról van szó, nem
tényállításról. Ez ellen fellebbezett
Tőkés László, és végül sikerült el-
érni, hogy két olyan tanút is kihall-
gassanak, akik részt vettek a
gyűjtésben, és bebizonyították,
hogy az említett összeg a reformá-
tus hívektől származik. Ezek nyo-
mán helyt adtak Tőkés László
fellebbezésének, és a két volt sze-
kus tisztet, valamint Gâdeát 1 lej
erkölcsi kártérítés megfizetésére,
valamint a 3 ezer lejes perköltség
kifizetésére kötelezték. 

Kincses Előd kijelentette: az íté-
letben kifogásolják azt, hogy nem
kötelezték a cáfolat közzétételére az
Antena 3 tévét, nehogy megtudja az
igazat a román közvélemény, de
ezzel együtt jelentős erkölcsi siker-
nek nevezte, hogy a bíróság öt év
pereskedés után megállapította,

hogy a Securitate és a SIE vezetői
az Antena 3 közreműködésével rá-
galmazták Tőkés Lászlót. 

A háromtagú bírói testület egyik
tagja különvéleményt fogalmazott

meg, melyben megalapozatlannak
tartotta Tőkés László fellebbezését,
és vele fizettette volna ki a televízió
és a műsorvezető 5000 lejes per-
költségét is.

Nem jogerős ítélet, fellebbezni a Legfelsőbb Ítélőtáblához lehet
Pert nyert Tőkés László
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Soós Kevin harcosnak szüle-
tett. Két küzdősportban – a
kjokusin (kyokushin) karaté-
ban és a birkózásban – is meg-
találta önmagát, iskola után
többórás edzéseken engedi ki
a gőzt, a hétvégéit pedig
gyakran versenyeken tölti.
Tudja, hogy a győzelem fejben
dől el, bizonyára ennek is kö-
szönhető, hogy mindig érem-
mel tér haza. Legutóbb
novemberben hozta el csapa-
tával az aranyat a szebeni or-
szágos karatebajnokságról, a
birkózók Medgidiában szerve-
zett országos versenyén pedig
a dobogó harmadik fokára áll-
hatott.

– Mikor és hogyan szeretted meg
a küzdősportokat?– kérdeztem a Dr.
Bernády György Általános Iskola 7.
D osztályába járó, 13 éves fiút. 

– Minden a karatéval kezdődött.
Öt évvel ezelőtt édesapám mondta,
hogy jó lenne kipróbálni, mert meg-
erősít és önbizalmat ad. Megfogad-
tam a tanácsát, és amit a Dodi kyo
dojo klub edzőtermében tapasztal-
tam, egyből megtetszett. Szász Jó-
zsef (Dodi) tanítványa lettem. 

– Milyenek voltak az első edzé-
sek?

– Az alapoknál, a harcban alkal-
mazható rúgások, ütések elsajátítá-

sával kezdtem, közben lassan a tech-
nikai résszel is megismerkedtem,
aminek a lényege, a mozdulatok
szépsége a küzdelemben nem hasz-
nálható. Körülbelül egy fél év után
letettem az első vizsgát piros övre.
Minden övhöz két vizsga tartozik,
így még volt egy a pirosra, aztán a
kék, majd a sárga övet is megszerez-
tem. A legutóbbi, szám szerint kilen-
cedik vizsgámmal a zöld övet
érdemeltem ki. A zöld után a barna
következik, végül pedig a fekete.

– Van-e kedvenced a kjokusin ka-
rate eszköztárából?

– Több is, de a mawashi gerit
emelném ki, aminek jelentése: körí-
ves rúgás.

– Mesélj kicsit a versenyekről.
– Öt év alatt három országos meg-

mérettetésen vettem részt Szeben-
ben. Ezekre a versenyekre a
keresztapám, Gyöngyi Béla anyagi
támogatásával jutottam el, és később
a birkózásban is ő támogatott, ezért
nagyon hálás vagyok neki. Az első
karatebajnokságon még eléggé fél-
tem, de sikerült megszereznem a
bronzérmet. Tavalyelőtt került sor a
második megmérettetésre, a három-
ból az volt a legnehezebb. Megeről-
tető küzdelmekben volt részem, de
végül első lettem. A harmadik baj-
nokság egy hónapja zajlott le, ott 15
másodpercre volt szükségem az el-

lenfél legyőzéséhez. Az edzőm a
végén meg is jegyezte, hogy: „Kevin
nem hagyta a bajnoki címet.” Szin-
tén ő mondta, hogy a csapattársaim-
nak is sok erőt, önbizalmat adtam,
úgy ordítottam a bátorításukért, hogy
az edző hangja nem is hallatszott.

– Mi a legnehezebb egy ilyen baj-
nokságon?

– Az izgalom leküzdése. Amikor
azonban meglátom az ellenfelem,
már tudom, hogy képes vagyok őt
legyőzni.
Mérleges kihívás

– Hogyan jött be a képbe a birkó-
zás?

– Egy időben a karatéval párhuza-
mosan futballozni is jártam, de azt
két év múlva meguntam, abbahagy-
tam. Szerettem volna helyette va-
lami más sportba belekezdeni.
Akkoriban jött be az iskolába szóró-
lapokkal a mostani birkózóedzőm,
Simon László. Egy hónapig kérlel-
tem édesapámat, hogy írasson be, és
végül kötélnek állt. 

– Milyen pluszt ad a birkózás?
– Napi kétórás edzések vannak

hétfőtől péntekig, ez nagyon meg-
erősít. Szinte minden hónapban van-
nak versenyek is. Az őszi országos
bajnokságon, amit Medgidiában tar-
tottak, körülbelül ezer sportoló vett
részt. Rengeteget izgultam a verseny
előtt, mert mindenképpen bizonyí-
tani szerettem volna. Négy meccsből
csak az utolsó előttit veszítettem el,
így szereztem meg a bronzérmet. A
mezőny ismeretében ez számomra
hatalmas sikerélmény volt. Szintén
ebben az évben Magyarországon,

Kiskunfélegyházán is volt egy baj-
nokság, ott volt egy külön kihívás,
amivel meg kellett birkóznom. Míg
a karaténál másképp van, a birkózás-
nál pár kilón múlik, hogy melyik
súlycsoportba kerülsz. A kiskunfél-
egyházi versenyről a megmérettetés
előtt három nappal szereztem tudo-
mást, és éppen ennyi időm volt le-
adni négy kilót. Nem volt könnyű,
de sikerült. 

– Hogy tudtad ezt elérni?
– Három nap alatt szinte semmit

nem ettem, csak rizsfelfújtat, grille-
zett csirkét. A vízivásban is vissza
kellett fognom magam. Az egész
család velem diétázott, és a közös
erőfeszítés meghozta a gyümölcsét.
Kiskunfélegyházáról ezüstéremmel
tértem haza. 

– A küzdősportokban, gondolom,
napirenden vannak a sérülések. A fi-
zikai fájdalmat hogyan lehet meccs
közben leküzdeni?

– Igyekszem a versenyre koncent-
rálni, így legtöbbször meg is feled-
kezem a fájdalomról. Persze ez nem
mindig lehetséges. A magyarországi
bajnokság egyik meccsén majdnem
életveszélybe kerültem. Hídban vol-
tam, és az ellenfelem tolni kezdett.
Hiába figyelmeztette a magyar bíró,
hogy ez nem szabályos, az ellenfél
román volt, és nem értette. Amikor
hallottam, hogy ropog a nyakam,
megijedtem, és egy pillanatra a győ-
zelemről is megfeledkeztem. Végül
mégis minden jól alakult.

– A versenyeken kívül bizonyára
edzőtáborok is vannak.

– A karatés csapattal szoktunk

ilyen táborokba menni. Nagyon jó
hangulatban telnek ezek az együttlé-
tek, mert sok a barát, ugyanakkor
van egy kiképző, felkészítő jellegük
is. Előfordul például, hogy éjjel fel
kell kelnünk, és szaladnunk kell a
hóban. Így nő az erőnlétünk a követ-
kező megmérettetésre.

– A számtalan edzés és verseny
mellett mikor jut időd pihenni?

– A hétvégéknek körülbelül a 40
százalékát töltik ki versenyek, így
maradnak szabad szombatjaim és
vasárnapjaim is. Az edzések hétköz-
nap délutánonként zajlanak, este 7–
8-ra otthon vagyok, így két órám jut
a lazításra. Nekem ennyi elég. 

Szerkeszti:NagySzékelyIldikó

Ígéretükhöz híven november utolsó napján visszatértek Ma-
rosvásárhelyre a magyarországi videókészítők. A februári ta-
lálkozó forgatókönyvét követve ezúttal is két napon át
szórakoztatták rajongóikat a Bussiness Szálló konferenciater-
mében a youtuberek: OwenMcKendry, luckeY, DoggyAndi,
IceBlueBird, zsDav és Uborcraft. 

A program a közkedvelt videós kvízzel indult, amikor a résztvevők
kedvenceikkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva nyerhettek különféle
ajándékokat – posztert, bögrét, karkötőt –, majd videójátékokról szóló
teszten mérhették össze tudásukat. Az egyik legizgalmasabb mozzanat az
internetes csalások témakörére építő, humorral bőven fűszerezett, inter-
aktív videó volt, amelynek cselekvéssorát a közönség dönthette el, de per-
sze a tombolahúzás és a dedikálás sem maradt el. 

A közel háromórás rendezvény után a találkozó legfiatalabb és kicsivel
idősebb résztvevőit kérdezgettük videókészítésről, példaképekről és
egyáltalán a virtuális térben töltött időről.

A 8 éves Dávid első alkalommal találkozott élőben a képernyőről jól
ismert arcokkal,

– Leginkább Uborcraftot vártam, ugyanis az ő videóit nézem a legszí-
vesebben – mondta a kisfiú, majd azt is elárulta, hogy az édesapjával
közös szenvedélyéről, a motorozásról saját videókat is készített. A virtu-
ális térben gyakran használt jelmondata: ha csúszik, akkor gázt neki.

A 11 éves Ágota számára szintén premier volt a videóstalálkozó. Két
kedvence is van: Doggy Andi és zsDav, és főleg a gameplay, azaz játé-
kokról szóló videóikat nézi délutánonként, ha elkészült a leckékkel. Saját
videót még nem készített.

A kilencéves Bencét 14 éves nővére, Hortenzia hozta el a rendezvényre,
Bence barátja, a szintén 9 éves Dávid is velük tartott. A fiúk elárulták,
hogy már 2 éve készítenek közös videókat, fontosabb napi történéseket,
illetve videójátékos – Pub G-s, minecraftos, fortnightos – élményeket osz-

tanak meg a virtuális térben, mostanában azonban az iskola miatt kevés
idejük marad a csatornára.

A 13 éves Dávid – a spontán kérdezz-felelek alapján ez a név volt az
egyik leggyakoribb a résztvevők körében – a februári videóstalálkozón
is ott volt, akkor luckeY ki is választotta egy kvízjátékhoz, és posztert is
nyert. 

– A magyarországi gamerek közül Owen a kedvencem, ő képviseli a
videózásban hozzám legközelebb álló, humoros műfajt. Van egy kedvenc
vásárhelyi videósom is, Örs, aki Delit nevű zenecsatornájára saját rapvi-
deóit tölti fel – tudtuk meg Dávidtól, aki maga is gondolkozott már videó-
készítésen, de még nem talált olyan izgalmas témát, amire mindenki
felkapná a fejét. 

Videósok között Pályázat
Youtubereknek

és nem 
youtubereknek

Kedves tizenévesek! A slam
poetry műfajában vagy rövid pró-
zában osszátok meg velünk egyik
„legeslegebb” – legjobb, legrosz-
szabb, legijesztőbb, legkülönö-
sebb – internetes élményeteket.
Írhattok videójátékról, YouTube-
videókról vagy bármi másról, ami
a virtuális térben történt vagy tör-
ténhetett volna veletek. A három
legjobb :) alkotás szerzője értékes
könyvjutalomban részesül. Mun-
káitokat január 20-ig küldjétek el
az nsildi@yahoo.com e-mail-
címre. A nyertes írásokat a követ-
kező Lélekgraffitiben közzé-
tesszük.
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Kevin és a küzdősportok
„Mikor meglátom 
az ellenfelem…” 

Fotó: Nagy Tibor



Négy perccel a lefújás előtt adta
meg csupán magát a Sepsi OSK vé-
delme Kolozsváron, a bajnok CFR
otthonában, a román élvonal hétközi
fordulójában.

A nagy hideg miatt alig ezer néző
előtt lejátszott találkozón Leo Gro-
zavu, a Sepsi edzője ötvédős felál-
lással próbálta megállítani az 1. liga
leggólerősebb csapatát, de ezzel csu-
pán az első fél órában tudta huzamo-
sabb ideig távol tartani a CFR
támadóit Niczuly Roland kapujától,
számolt be az NSO. A múlt hétfői
havazás ellenére tökéletes gyepen
Bilel Omrani már a hatodik percben
betalált a vendégek kapujába, ám a
megpattanó lövés pillanatában egy
lesen álló csapattársa zavarta a ka-
pust, így nem volt érvényes a gól. Az
első szentgyörgyi lövések a 20. perc
után, a tizenhatoson kívülről érkez-
tek, de sem Sztefan Velev, sem Ni-
colae Carnat nem találta el a kaput.
A kapusok közül Niczulynak kellett
először védenie, aki Omrani kapás-
lövésénél hárított a jobb alsó sarok-
nál, a túloldalon viszont Pavol
Safranko fejese után tenyérnyivel
ment a CFR kapuja fölé a labda.

A második félidőre Lacina Trao-
rét is becserélte a CFR edzője, Dan
Petrescu, csapata pedig egyre na-
gyobb nyomás alatt tartotta a Sepsi
védelmét. Niczuly azonban Mário
Rondón három közeli lövését és fe-
jesét is védeni tudta, meccsben
tartva csapatát. Az egyre jobban fel-
pörgő találkozón szentgyörgyi olda-
lon is egy cserejátékos, a szünetben
beálló Fülöp István volt a legveszé-
lyesebb kapura, de két percen belül
kétszer is a bal felső sarok fölé
küldte a labdát. Az utolsó fél órára
egyre elkeseredettebbé váló küzde-
lem kapkodásba váltott át, higgadt-
ság hiányában a helyzetek is
elmaradtak. A CFR folyamatosan
ívelte előre a labdát a Rondón, Tra-
oré, Omrani trió felé, de Rachid Bo-
uhenna rendre kifejelte ezeket a
labdákat. A támadók tehetetlenségét
végül két védő unta meg, és Mateo
Szusics jobbról érkező beívelése
után a hosszú oldalon szabadon ma-
radó Paulo Vinícius éles szögből a
hálóba fejelte a labdát, kilencre
nyújtva ezzel a CFR hazai sikerei-
nek sorozatát. A Sepsi OSK szerve-
zett játéka kaput eltaláló lövés nélkül
pontot sem ért egy olyan csapat ott-
honában, amely ebben az idényben
hazai pályán csupán egyszer, a Prá-
gai Slavia elleni Bajnokok Ligája-
selejtezőn maradt gólképtelen.

Bejutott a női teke Bajnokok Li-
gája negyeddöntőjébe a Marosvá-
sárhelyi Romgaz-Elektromaros. A
nyolcaddöntő első körében Orosz
István és Seres József tanítványai a
német Bundesliga ezüstérmes csa-
patát, az SV Pöllwitzet búcsúztat-
ták. Utóbbiak, hiába végeztek a
második helyen a világ legerősebb
bajnokságában, megsínylették a
nemzetközi tapasztalat hiányát.
Csak mellékesen jegyezzük meg, s
ami mutatja az eltérést abban, hogy
miként viszonyul a sport iránt a
német társadalom a romániaihoz
képest, Pöllwitzben 4 eurós belépő-
jegyet kellett váltaniuk a nézőknek
a visszavágóra. Tekemérkőzésről
van szó, még akkor is, ha a Bajno-
kok Ligája keretében…

A hazai két elvesztett páros után
nem kezdődött a legjobban a mér-
kőzés Németországban, hiszen a
Miklós Katalin helyére beállt Ana-
Maria Poetaşu mind a négy menetet
elveszítette, és 138 fa előnyt adott
az ellenfélnek, ami veszélybe so-
dorta a több összesített fáért járó két
pontot is. Duka Tilda azonban ezzel
párhuzamosan a mérkőzés legjobb
eredményét, 640 fát hozott össze, és

egyrészt megszerezte az első pon-
tot, de a fák tekintetében is csök-
kentette a különbséget. A mérkőzés
aztán a második váltásban kezdett a
marosvásárhelyi csapat javára for-
dulni, amikor Fekete Réka 2-2-es
menetaránnyal, néhány fával meg-
nyerte a Friderike Pfeffer elleni csa-
táját. Az utolsó váltás előtt már
világos volt, hogy csak egy újabb
párban szerzett győzelemmel lehet
meg a továbbjutás, hiszen a mene-

tek aránya nem alakult jól. Elvileg
Sáfrány Anita lett volna erre az esé-
lyes, de hiába ért el 625 fát, haj-
szálra ugyanannyit ütött az ellenfele
is, aki három menetet megnyert. A
hatalmas meglepetést Maria Cio-
banu okozta, aki mind a négy me-
netet hozta Maria Dixszel szemben,
és a plusz 75 fával az összesített
eredményt is a Romgaz-Elektroma-
ros javára fordította. 

A rendkívüli módon gyengélkedő

marosvásárhelyi sport számára ez
volt az idény legnagyobb és legkel-
lemesebb meglepetése.

A Romgaz-Elektromaros volt
egyébként az egyetlen csapat a női
teke BL nyolcaddöntőjében, amely
kettős győzelemmel jutott tovább.
A hölgyek a negyeddöntőkben a
Zalaegerszegi ZTE-ZÁÉV ellen

lépnek pályára, az első meccs ide-
genben lesz január 25-én, míg feb-
ruár 15-én következik a visszavágó.
A zalaegerszegiek egykor évente
látták vendégül a marosvásárhelyi
klubot az általuk rendezett idény
eleji barátságos kupán, és csapat
tagja Airizer Emese is, aki a Maros-
híd alatti tekepályán nevelkedett. 

1118.

Bálint Zsombor

A marosvásárhelyi csapat az első mérkőzésen is legyőzte német riválisát, és a mezőnyben
egyedüliként jutott tovább kettős sikerrel. Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
*OTPBankLigaNBI,15.forduló:MezőkövesdZsóryFC–

DiósgyőriVTK0-1,DebreceniVSC–BudapestHonvéd1-1,Új-
pestFC–KisvárdaMasterGood1-0,MOLFehérvárFC–Paksi
FC0-2,ZTEFC–KaposváriRákóczi2-0.

*MerkantilBankLigaNBII,20.forduló:BudafokiMTE–
Szeged-CsanádGrosics1-0,WKWETOFCGyőr–FCAjka2-1,
Kazincbarcika–SoroksárSC0-1,NyíregyházaSpartacusFC–
Budaörs4-0,VácFC–SzolnokiMÁVFC2-2.

Jegyzőkönyv
NőitekeBajnokokLigája,nyolcaddöntő,2.menet:SVPöllwitz

–MarosvásárhelyiRomgaz-Elektromaros3-5(13-11,3534-3552)
PöllwitziKegelsportzentrumZRtekepálya.
Páronkéntieredmények:AnnaMüller–Ana-MariaPoetaşu1-0

(4-0;634-494),Marie-ChristinIllert–DukaTilda0-1(1-3;537-
640),FriederikePfeffer–FeketeRéka0-1(2-2;586-594),Celine
Dannehl–SeresBernadett1-0(3-1;598-570),MariaDix–Maria
Ciobanu0-1(0-4;554-629),PiaKöhler–SáfrányAnita1-0(3-1;
625-625).

Eredményjelző
AnőitekeBajnokokLigájanyolcaddöntőjénekmásodikmene-

tében:SVPöllwitz(német)–MarosvásárhelyiRomgaz-Elektroma-
ros3-5(továbbjutottaRomgaz-Elektromaros11-5-ösösszesítéssel),
RákoshegyiVSE–ZeleziarnéPodbrezová(szlovák)6-2(tj.:Podb-
rezová9-7-tel),BécsiBBSV(osztrák)–KCScherzheim(német)7-
1(tj.:Bécs9-7-tel),CompositesNeunkirchen(osztrák)–Újvidéki
Alimenta(szerb)6-2(tj.:Neunkirchen8-8-cal,menetarány:37-33).

Anegyeddöntőben
Apárharcokpárosítása(január25./február15.):VictoriaBam-

berg(német)–CompositesNeunkirchen(osztrák),KKMlakaRi-
jeka (horvát) – Bécsi BBSV (osztrák), Slovan Rošice (cseh) –
ZeleziarnéPodbrezová(szlovák),ZalaegerszegiZTE-ZÁÉV–Ma-
rosvásárhelyiRomgaz-Elektromaros.

Szerkeszti:FarczádiAttila

Öt percen múlt a Sepsi OSK pontszerzése a CFR ellen

Zalaegerszeg a következő állomás

Döntetlen Debrecenben
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SzékesKárolyaMarosvásárhelyiTVR-ben
Ma17.10órátólaMarosvásárhelyiTVRSípszóutáncíműmű-

sorának meghívottja Székes Károly.AMarosvásárhelyi Városi
Sportklub(CSM)labdarúgóedzőjévelSzucherErvinanőicsapat
nehézősziidényérőlbeszélget.

Eredményjelző
* 1. liga, 19. forduló: MedgyesiGazMetan–FCVoluntari1-0,

JászvásáriCSMPolitehnica –BukarestiFCSB1-2,Academica
Clinceni–NagyszebeniHermannstadt1-1,KolozsváriCFR–Sep-
siszentgyörgyiSepsiOSK1-0,BukarestiDinamo–ChindiaTârgo-
vişte4-1,CSUCraiova–FCBotoşani3-1,KonstancaiViitorul–
GyurgyevóiAstra0-1;20. forduló: BukarestiFCSB–MedgyesiGaz
Metan2-0,ChindiaTârgovişte–JászvásáriCSMPolitehnica2-1,
NagyszebeniHermannstadt–BukarestiDinamo4-2.

* 2. liga, 21. forduló: CampioniiFCArgeşPiteşti–SportulSna-
gov3-0,BukarestiMetaloglobus–FKCsíkszereda3-0,Bodzavásári
SCMGloria–TemesváriRipensia3-3,ResicabányaiCSM–CS
Mioveni0-1,DunăreaCălăraşi–KonstancaiFarul1-1,Temesvári
ASUPolitehnica–ZsilvásárhelyiPandurii1-0,ConcordiaChiajna
–BukarestiRapid1-3,AradiUTA–PetrolulPloieşti3-0.Az állás:
1.UTA41pont,2.Mioveni37,3.Rapid35,...15.Csíkszereda22.

Ranglista
1.CFR 19 11 5 3 41-14 38
2.Astra 19 11 4 4 29-18 37
3.Craiova 19 10 4 5 29-18 34
4.FCSB 19 10 3 6 29-24 33
5.Viitorul 19 9 5 5 39-22 32
6.Medgyes 20 8 6 6 26-24 30
7.Dinamo 20 8 4 8 31-34 28
8.Botoşani 19 6 8 5 26-26 26
9.Jászvásár 20 5 7 8 21-27 22
10.Târgovişte 20 5 5 10 23-38 20
11.SepsiOSK 19 3 10 6 16-19 19
12.Clinceni 19 4 7 8 25-34 19
13.Nagyszeben 20 4 7 9 19-35 19
14.Voluntari 18 1 5 12 11-32 8

Fotó: a Kolozsvári CFR közösségi oldala

A Budapest Honvéd 1-1-et ját-
szott a Debrecen otthonában a lab-
darúgó OTP Bank Liga 15.
fordulójának szombati mérkőzé-
sén.

Kényelmes tempóban kezdték a
mérkőzést a csapatok. Az első ka-
pura lövésre a tizedik percig kellett
várni, ekkor Garba próbálkozását
védte könnyedén Tujvel. Az első
negyedóra végén megszerezhette
volna a vezetést a Honvéd: Lanza-
fame kiugratását követően Moutari
került óriási helyzetbe, Kosiczky
azonban bravúrral védett. Nem
sokkal később Kamber kiszorított
helyzetben a kapufát találta el. A
vendégek a mezőnyben fokozato-
san átvették az irányítást, és az első
félidő hosszabbításában Batik fejes
góljával megszerezték a vezetést.

A második játékrész elején fo-
kozta a tempót a Honvéd. Előbb
Moutari, majd Vadócz veszélyez-
tette a hazaiak kapuját. A Debrecen
teljesen váratlanul, első helyzetét
értékesítve egyenlített. A gól után
lendületben maradtak a hazaiak, a
Honvéd teljesítménye pedig egyre
inkább visszaesett. A hajrában a

DVSC beszorította ellenfelét, de a
győztes gólt nem tudta megsze-
rezni.

Ranglista
1.Ferencváros 13 10 2 1 26-12 32
2.FehérvárFC 15 9 2 4 29-17 29
3.Mezőkövesd 15 8 4 3 20-12 28
4.PuskásA. 14 7 3 4 24-17 24
5.Újpest 15 7 2 6 23-22 23
6.Honvéd 15 7 2 6 19-20 23
7.Kisvárda 15 6 2 7 18-20 20
8.Debrecen 14 6 1 7 24-26 19
9.Diósgyőr 15 6 1 8 16-23 19
10.Paks 15 4 2 9 19-29 14
11.ZTE 15 3 5 7 22-22 14
12.Kaposvár 15 2 0 13 11-31 6

A debreceni Haruna Garba (fent) és a kis-
pesti Dorde Kamber a labdarúgó OTP Bank
Liga 15. fordulójában játszott Debreceni
VSC – Budapest Honvéd mérkőzésen a
debreceni Nagyerdei Stadionban 2019. de-
cember 7-én.           Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt



Csúnya vereséget szenvedett hazai pályán a
Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul női kosárlab-
dacsapata az Aradi FCC-től a bajnokság alapsza-
kaszának 7. fordulójában.

Nem mintha bárki is sikerre számított volna a
jelentős játékerőt képviselő, legutóbb az ezüst-
érmes Szatmárnémetit is legyőző aradiak ellen,
azonban Ionel Brustur alakulata egy pillanatig
sem tudta levetkőzni az eleve esélytelen együttes
mezét. Igaz, ehhez az is hozzájárult, hogy az ara-
diak egy pillanatig sem vették könnyen a mec-
cset, a marosvásárhelyieket egyáltalán nem
kímélték, fojtogató emberfogást alkalmaztak
egész mérkőzésen, amivel elérték, hogy a Sirius-
Mureşul negyedenként átlagban kevesebb mint
tíz pontot tudjon szerezni. Mi több, felkészültek
az ellenfélből, így a házigazdák legveszélyesebb
játékosait kikapcsolták a játékból: a Sirius leg-
jobb hárompontos dobója, Gál Emese egész
meccsen mindössze kétszer próbálkozhatott a
félkörön túlról, és akkor is kiszorított helyzetből,
Smelser legfeljebb két-három passzt kapott a pa-
lánk alatt, és azonnal hárman ölelték körül ma-
gasba tartott kézzel. Ezzel is magyarázható,
hogy a kevésbé veszélyesnek tartott Feiseş lett
a Sirius második legeredményesebb játékosa,
néhány ügyes betörésből, amit azért is megtehe-
tett, mert rá nem figyeltek annyira. Ennek a szo-
ros védekezésnek az eredményeként 30 eladott
labdát számlált a Sirius-Mureşul, ami óriási
szám, a statisztika pedig arról árulkodik, hogy
ezekből Arad nem kevesebb mint 37 pontot szer-
zett, szinte a pontjainak felét. Az
már csak természetes, hogy a le-
pattanózásban sokkal jobbak
voltak a vendégek, akik legfel-
jebb a távoli kísérletek számában

nem jeleskedtek, de hát nem volt rá szükségük:
palánk alatt nagyon könnyen verték meg egy az
egy ellen és gyors kombinációkkal a marosvá-
sárhelyi védőket.

A Sirius-Mureşul szakvezetése minden bizon-
nyal levonja a következtetéseket ebből a mérkő-
zésből, amelyen a legfiatalabb játékosokat nem
is merte beküldeni Ionel Brustur, mert félő volt,
hogy a kegyetlen hatékonysággal játszó aradiak
ellen minden önbizalmuk odalesz.

A női kosárlabda-bajnokság a jövő héten a 8.
forduló találkozóival folytatódik, a Sirius-Mure-
şul a Kolozsvári U csapatát fogadja várhatóan
szombaton, majd karácsony előtt Szatmárnéme-
tibe látogat. Az alapszakasz január 4-én ér véget,
amikor Nagyvárad érkezik a Ligetbe. (b.zs.)

Két hét szünet után ismét pályára
lépett a marosvásárhelyi férfi-kosár-
labdacsapat az 1. liga keretében, és
mindjárt kétszer egymás után, két nap
alatt – az eddigi eredmények alapján
verhető ellenfelek ellen. De csak ha az
eddigi eredményeket vesszük! Hiszen
korábban is jeleztük már, hogy ez a
mostani csapat teljes mértékben Bö-
löni Tamás teljesítményétől függ
(hogy csak a CSM Ploieşti elleni 54
pontot említsük), márpedig ezen a két
meccsen Bölöni nem lépett pályára.
Magyarázat pedig nincs. Egyesek sze-
rint kirándulni van, mások szerint
szerződést keres Németországban. Va-
lószínűleg ő is megunta, hogy egyedül
cipeli a csapatot a hátán…

Az első mérkőzést Nagyszebenben,
a CSU második csapata ellen játszotta
a CSM, noha ez a 9. forduló program-
jában szerepel, aztán pedig a 8. fordu-
lóból néhány nappal halasztott CSU
Ploieşti ellenit. A szebeni mérkőzés
eredménye mindent elárul, a házigaz-
dák gyakorlatilag leradírozták a Bö-
löni nélküli marosvásárhelyieket,
akiknek csak a negyedik negyedben
maradt némi esélyük, amikor már a
házigazdák is tényleg minden tartalé-
kot pályára küldtek: Nagyszebeni
CSU II – Marosvásárhelyi CSM 89:48
(27-8, 24-6, 30-14, 8-20). Mivel a
rossz (marosvásárhelyi) példa raga-
dós, a szebeniek nem készítettek sta-
tisztikát a meccsről, így ennél többet
nem igazán tudunk hozzátenni, de
ennél az eredménynél nem is lehet.

Igen hálátlan feladat ugyanakkor
beszámolni a CSU Ploieşti elleni hazai
mérkőzésről. Egy eddig nyeretlen csa-

pat érkezett Marosvásárhelyre, és né-
hány perc után nyilvánvalóvá vált,
hogy miért. Bölöni nélkül azonban a
marosvásárhelyi csapat sem volt ma-
gasabb szinten. Következett valami,
ami nyomokban kosárlabdát is tartal-
mazott, de időnként a római gladiátor-
játékokat idézte. A játékvezetők is
engedték az erősen fizikai játékot, s az
amorf csatából egyik csapat sem tu-
dott felülkerekedni a másikon. 

Félidőben 31:31 volt az eredmény
(ezt onnan tudjuk, hogy bementünk a
pályára a szünetben, hogy megnézzük
a csak onnan látható eredményjelzőt),
de a második félidőt az ellenfél egy
11-0-s sorozattal kezdte. Innen nehe-
zen volt követhető, hogy mi történik,
hiszen, mint említettük, sem az ered-
ményt, sem az órát nem lehetett látni
a lelátóról, élő statisztikát pedig nem

vezetnek, a végére azonban, a kispa-
dok reakciójából ítélve ismét szorossá
vált a meccs. Az utolsó másodpercek-
ben Ploieşti részéről Neagu dobott két
pontot szabálytalansággal, és a ráadás
szabaddobást is értékesítette. Erre a
CSM már nem tudott válaszolni, s
mint kiderült, a meccset a vendégek
két ponttal megnyerték. Ez volt az
első győzelmük az eddigi nyolc talál-
kozón…

Lehet, hogy az izgalmaktól próbál-
ták megkímélni azt a néhány nézőt,
aki kitart a csapat mellett, hogy to-
vábbra sem teszik lehetővé az ered-
mény és az idő követését?…

A Marosvásárhelyi CSM legköze-
lebb szerdán lép pályára, amikor a 11.
fordulóból előrehozott mérkőzésen a
Kolozsvári U csapatát fogadja a volt
Petru Maior csarnokban. 

Bálint Zsombor

Veretlen maradt az utóbbi napokban
lejátszott mérkőzések után a Marosvá-
sárhelyi CSU Medicina női röplabdacsa-
pata az A2 osztály Nyugati cso-
portjában, egy pontot azonban váratla-
nul elveszített hazai pályán, a rangsor-
ban negyedik helyen álló Torda ellen.

A Torda elleni mérkőzést azért kellett
elhalasztani a múlt hét végén, mert a
marosvásárhelyi csapat több játékosa, a
serdülő válogatott tagjaként, Törökor-
szágban Eb-selejtező tornán vett részt.
Úgy tűnik, az öt nap alatt játszott négy
mérkőzés és az utazás sokat kivett a lá-
nyokból, mert a találkozón alig ismer-
tünk rá a csapatra. Alighanem évek óta
a legszerényebb teljesítményt láthattuk
a Pongrácz Antal csarnokban. (Amely
ezúttal is üres volt, hiszen semmilyen
módon nem hirdetik meg a meccseket.)
Már az első játszmában is feltűnt, hogy
a negyedik helyen álló vendégeknek,
akiket Tordán három játszmában győz-
tek le, túl sok „ajándékot” adnak Pred-
rag Zucović tanítványai, nem kevesebb,
mint nyolc nyitást rontottak, a sánc
egyáltalán nem működött, pontatlanok
voltak a feladások, és innen a támadások
hatékonysága is kívánnivalót hagyott
maga után.

A megszenvedve megnyert első szett
után aztán a két következőben sem talált
magára a marosvásárhelyi csapat, és
egyre vaskosabbá kezdett dagadni a

„tréfa”. Vérszemet kaptak a vendégek,
akiknél Arniceru és Mocan élvonalbeli
tapasztalata is közrejátszott abban, hogy
a két következő játszmát megnyerték.
Csak 1:2-nél ébredtek fel egy kicsit a
házigazdák, és Axinte helyett a tartalék
emelő Şumandeával összekapták magu-
kat, végül meggyőző fölénnyel nyerték
a maradék két szettet, azonban nem tud-
ták teljesen elfeledtetni az összbenyo-
mást.

Ezt követően Temesváron lépett pá-
lyára a marosvásárhelyi csapat, és itt
már nem okozott gondot a háromjátsz-
más siker begyűjtése. Az első játszmá-
ban 13 pontot engedélyeztek az
ellenfélnek, aztán következett a szinte
kötelező kiengedés a másodikban, azon-
ban 17:15 után eszébe juthatott a ven-
dégcsapat játékosainak, hogy hasonló
módon elszórakoztak egy szettet Temes-
vár ellen Marosvásárhelyen, mert innen-
től könnyedén jutottak el 25-ig, a
harmadik játszmában pedig ismét 5:0-
ról indítva gyorsan elhúztak, 20:5 után
pedig nem volt kérdéses a meccs. A tar-
talékok is lehetőséget kaptak, így a Po-
litehnica feljött 13-ig.

A CSU Medicina az év utolsó fordu-
lójában, szombaton az utolsó helyezett
Máramarosszigeti CSM-t fogadja a
Pongrácz Antal csarnokban.

Nem volt egy súlycsoportban a Sirius 
az ellenfelével
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Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda 1. liga, 8. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
CSU Ploieşti 56:58 (17-18, 14-13, 5-16, 20-11)
Marosvásárhely, volt Petru Maior egyetem sportterme, 30 néző.
Vezette: Eugen Lăzărescu (Kolozsvár), Karsai Anett (Gyergyó-
szentmiklós), George Pridea (Szatmárnémeti). Ellenőr: Marius
Hurgoi (Kolozsvár).
CSM: Tóth 19, Şteţca 16 (2), Barabási L. 7, Györki 6, Tălmă-
cean 2, Tar 2, Blaga 2, Ştefan 2, Costaşuc, Mureşan.
CSU Ploieşti: Neagu 22 (1), Iliescu 13, Dan 9, Răducanu 8 (2),
Constantin 4, Alecu 2, Petrescu, Tudorache.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati
csoport, 6. forduló: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Tordai CS Volei 3:2
(25:22, 21:25, 23:25, 25:13, 15:8)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csar-
nok, 20 néző. Vezette: Sebastian Bo-
rota (Nagybánya), Sergiu Muth
(Nagybánya).
CSU Medicina: Axinte, Fl. Murariu,
Ionescu, K. Murariu, Veres, Ioan (Şu-
mandea, Răileanu). Liberó: Borlo-
dean.
Torda: Grama. Mocan, Arniceru, Pin-
tea, Rentea, Pârv (Gheţi). Liberó: Mir-
cea.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati cso-
port, 7. forduló: Temesvári Politeh-
nica – Marosvásárhelyi CSU
Medicina 0:3 (10:25, 21:25, 13:25)
Temesvár, Egyetemi csarnok. Vezette:
Lucian Husa (Kolozsvár), Mihai Husa
(Kolozsvár).
CSU Medicina: Axinte, Fl. Murariu,
Ionescu, K. Murariu, Veres, Ioan (Şu-
mandea, Boga, Răileanu, Mureşan).
Liberó: Gârd.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, Nyugati cso-
port, 7. forduló: Marosvásárhelyi Sirius-Mu-
reşul – Aradi FCC 38:80 (8-22, 5-18, 19-22,
6-18)
Ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Diana
Oprea (Brassó), Böjte László (Csíkszereda),
Bukuresti Loránd (Marosvásárhely). Ellenőr:
Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Sirius-Mureşul: Dunbar 15 pont (2), Feiseş 9,
Ignat-Kleemann 6, Smelser 2, Badi 2, Mészá-
ros 2, Gál 2, Bobar, Pálfi.
Arad: Karakašević 21 (1), Akathiotu 14 (1),
Webb 13, Mercea 12 (1), Ardelean 8, Ciotir 6,
A. Pop 4, Lipovan 2, Bartók, Neagu.

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga,
Keleti csoport, 10. forduló:
Konstancai Phoenix – CSM
Alexandria 52:53, Bukaresti
Rapid – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC 58:112, CSM Târ-
govişte – Brassói Olimpia
72:75. A Bukaresti Agronomia
állt. 
Női kosárlabda Nemzeti Liga,
Nyugati csoport, 6. forduló:
Kolozsvári U – Kézdivásárhe-
lyi KSE 75:45, Marosvásárhe-
lyi Sirius-Mureşul – Aradi
FCC 38:80, Szatmárnémeti
CSM – Nagyváradi CSU 
Rookies 87:32. 

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati csoportjának 6. fordulójában: Marosvásár-
helyi CSU Medicina – Tordai CS Volei 3:2, SCM U Craiova – Máramarosszigeti
CSM 3:0, Temesvári Politehnica – Nagyváradi CSU 0:3.
A 7. forduló eredményei: Temesvári Politehnica – Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina 0:3, Nagyváradi CSU – SCM U Craiova 3:2. A Máramarosszigeti CSM –
Tordai CS Volei találkozó lapzárta után fejeződött be.

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga:
* A értékcsoport: 8. forduló: BCM U
FC Argeş Piteşti – Temesvári SCM
96:99, Kolozsvári U-BT – Bukaresti
Dinamo 101:90, Nagyszebeni CSU –
SCM U Craiova 72:60, Nagyváradi
CSM – Bukaresti Steaua 94:71; 9.
forduló: Kolozsvári U-BT – BCM U
FC Argeş Piteşti 89:80, Bukaresti Di-
namo – Nagyváradi CSM 62:78. A
Bukaresti Steaua – Nagyszebeni
CSU és a SCM U Craiova – Temes-
vári SCM mérkőzés lapzárta után fe-
jeződött be. 
* B értékcsoport: 8. forduló: CSM
Focşani – Medgyesi CSM 70:49,
Zsilvásárhelyi CSM – Csíkszeredai
VSKC 87:73, Galaci CSM – Mára-
marosszigeti CSM 106:79, Konstan-
cai Athletic – CSO Voluntari 78:85;
9. forduló: Zsilvásárhelyi CSM –
CSM Focşani 89:77, Csíkszeredai

VSKC – Konstancai Athletic 65:58.
A Máramarosszigeti CSM – Med-
gyesi CSM mérkőzés lapzárta után
fejeződött be, a CSO Voluntari – Ga-
laci CSM találkozót kedden rende-
zik.
Férfikosárlabda 1. liga, 8. forduló:
CSO II Voluntari – Nagyszebeni
CSU II 65:102 (korábban játszották),
Kolozsvári U-BT II – Kolozsvári U
101-57, Bukaresti Rapid – Bukaresti
Aurel Vlaicu Főgimnázium 73:54,
CSM Ploieşti – Bukaresti Agronomia
56:81, Marosvásárhelyi CSM – CSU
Ploieşti 56:58; 9. forduló: Nagysze-
beni CSU II – Marosvásárhelyi CSM
89:48, Bukaresti Agronomia – CSO
II Voluntari 92:54, Bukaresti Aurel
Vlaicu Főgimnázium – Kolozsvári
U-BT II 81:85. A CSU Ploieşti – Bu-
karesti Rapid és a Kolozsvári U –
CSM Ploieşti mérkőzés lapzárta után
fejeződött be.

Bölöni Tamás nélkül nincs győzelem

Két győzelem, de csak öt pont
Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor 

Fotó: Nagy Tibor 



Jegyzőkönyv
Nőikézilabda-vb,a13-16.helyért:Magyarország–Argentína34-26(19-12)
Kumamoto,vezette:Christiansen,Hansen(dán).
Lövések/gólok:52/34,illetve44/26.
Gólokhétméteresből:2/1,illetve6/4.
Kiállítások:6,illetve0perc.
Magyarország:Triffa–Lukács2,Kovacsics7,SzabóL.,Háfra6,Tomori1,MártonG.6,cserék:

Klujber5,TóthG.,Vámos1,Pásztor1,Bíró,KissÉ.,KissN.5,szövetségikapitány:KimRasmussen.
Argentína:Carratu–A.García,Mendoza2,Mena1,Gandulfo,Bolling2,Karsten9,csere:Sans,

Gavilan1,Campigli2,Cavo5,Bonazzola2,Crivelli,Pizzo,Casasola2,szövetségikapitány:Eduardo
Gallerdo.

A magyar női kézilabda-válogatott 34-26-ra le-
győzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai
kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság alsóházi rá-
játszásában, vasárnap. 

A csapat szombaton a sajtó teljes kizárásával készült
újabb mérkőzésére, a Románia elleni drámai vereség
másnapján a szövetségi kapitány és a játékosok sem
nyilatkoztak a helyszínen tartózkodó újságíróknak. Az
alakulatnak szállodát kellett váltania, és volt néhány
óra, amikor nem volt szállása, ezért edzés nem, csupán
videózás szerepelt a programban.

Az argentinok elleni meccs előtt kettőt cseréltek: Fa-
luvégi Dorottya és Kovács Anna helyett Pásztor Noémi
és Kiss Nikoletta került a keretbe. Kim Rasmussen ka-
pitány a szövetség honlapján elmondta, hogy a Ferenc-
város beállója és az Érd jobbátlövője eddig is
nagyszerűen támogatta a csapatot a gyakorlásokon és
azon kívül egyaránt. Mivel edzésben maradtak, bármi-
kor készen állva a játékra, mindenképpen lehetőséget
akart nekik adni.

A közepes színvonalú első félidőben a magyarok
Kovacsics Anikó és Márton Gréta vezérletével jól
kezdtek. A csoportmeccseken kevesebb lehetőséget ka-
pott játékosok sok időt tölthettek a pályán, és meg is
hálálták a bizalmat, hiszen a szünet előtt egy 7-1-es so-
rozatot produkáltak.

A második felvonásban egyre több volt a hiba táma-
dásban, és a tétnélküliség miatt mindkét oldalon hul-
lámzóan alakult a játék, hármasával dobták a gólokat
a csapatok. A magyarok a létszámfölényes akciókat
gyakorolták, és végül magabiztosan, nyolc góllal nyer-
tek a kumamotói Park Dome-ban, ahol olyan hideg

volt, hogy a nézők és a stábtagok többsége télikabátban
nézte a meccset.

A mezőny legeredményesebb játékosa a debreceni
Elke Karsten volt kilenc találattal.

A magyarok ma – romániai idő szerint – 11 órától a
világ- és Európa-bajnok franciák ellen játsszák utolsó
meccsüket a tornán, a tét a 13. hely lesz. A csapat ked-
den indul haza Kumamotóból.

A magyar női kézilabda-váloga-
tott 28-27-re kikapott Románia csa-
patától a Japánban zajló olimpiai
kvalifikációs világbajnokság pén-
teki játéknapján, a csoportkör
utolsó fordulójában, így nem jutott
a középdöntőbe. A magyarok két
győzelemmel és három vereséggel
a negyedik helyen zártak a C cso-
portban, így a továbbiakban az
Elnök Kupáért játszanak. A román
csapat a D jelű főcsoportban foly-
tatja.

A magyarok nagyszerűen kezd-
ték a nemzetközi szövetség részéről
a forduló rangadójának kikiáltott ja-
cusirói meccset: Bíró Blanka reme-
kül védett, jól működött előtte a
védelem, a másik kapu előtt pedig
pontosak voltak a lövések. A romá-
nok csaknem nyolc percig nem ta-
láltak be, ezért egyszer időt is
kértek. A folytatásban némileg
megakadtak a támadások, ám ezt a
helyzetet is higgadtan kezelte a csa-
pat, taktikusan játszott, és hősiesen
viselte a románok durva védekezé-
sét. A szünet előtt már hét góllal is
vezettek a magyarok, akik sokkal
összeszedettebben, hatékonyabban
kézilabdáztak, mint Montenegró és
Spanyolország ellen.

A második félidő elejére eltűnt a
lendület a magyar válogatott játéká-
ból, a felállt védőfallal szemben
pontatlanok voltak a lövések, így a
létszámfölényben támadó románok
egy 4-0-s sorozattal felzárkóztak
két gólra. Kim Rasmussen szövet-
ségi kapitány időkérése után véget
ért a magyarok kilencperces gól
nélküli időszaka, és a csapatkapi-
tány, Kovacsics Anikó vezérletével

őrizték minimális előnyüket. A ka-
puba visszatért Bíró Blanka újra
bravúrokat mutatott be, csapata
megint hárommal vezetett. Már
csak hetven másodperc volt hátra,
amikor Románia egyenlített, Ko-
vács Anna két támadást is rosszul
fejezett be, majd az ellenfél nyolc
másodperccel a vége előtt büntetőt

kapott, amelyet Cristina Neagu ér-
tékesített. A románok ekkor vezet-
tek először a meccsen, mégis
nyertek, pedig a magyaroknak a
döntetlen is elég lett volna a tovább-
jutáshoz.

A mezőny legeredményesebb já-
tékosa Neagu volt azzal, hogy 19
kísérletből tíz gólt dobott.

Mestermérleg
*KimRasmussen(Magyarország):Nagyoncsalódottvagyok,

mertazelsőfélidőbennagyszerűenjátszottunk,deahétahatelleni
játékranemtudtunkreagálni.Emiattönmagambaniscsalódtam.
Ilyenkorlogikusanvalakimindigüresenvanatámadócsapatban,
ezzelnemtudtunkmitkezdeni.Próbáltukszélesrehúzniajátékot,
dehaközépenmegállítottukriválisunkat,aszéleketnemtudtuk
védeni.Ezazénfelelősségem,azénhibám.Nemigazántudtam
megtalálni a helyes játékot. Nagyon sajnálom, ez nem volt jó
munkaarészemről.Azisigazviszont,hogyajátéklevezetésével
megbízotthivatalosságokishozzátettékamagukét:amitörtént,
személyestámadásvoltellenemajátékvezetők,ésfőlegadelegátus
részéről!Ezekazembereknemistudják,mennyitártanakacsa-
patoknak,sőtazegészsportágnakezzelaviselkedéssel.Azelsőfél-
időben sárga lapot kaptam, pedig csak annyit kérdeztem a
delegátustól,mittegyünkmásképpen,hogynebüntessenekállan-
dóan.Amásodikfelvonásbancsupánfelhördültemegyszer,ezért
rögtönkétperceskiállítástkapottaválogatott.Hagyják,hogyacsa-
patokapályándöntsékelameccseket,neőkakarjákeldönteni!
Havalakirosszbíráskodástakarlátni,nézzevisszaennekameccs-
nekafelvételét!

*TomasRyde(Románia):Elismerem,azutolsóhétméteresünk
nemvoltjogos,sajnálomamagyarokat.Ahétahatellenijátékkal
jöttünkvisszaameccsbe,annakköszönhetőenkezdtükledolgozni
ahátrányunkat,ésnyertükmegvégülamérkőzést.Nagyonhálás
vagyokaszélsőinknek,sokkaljobbanjátszottak,minteddigbár-
mikoratornán,nekikköszönhetőengyőztünk.

RomániasimánkikapottOroszországtól
Arománnőikézilabda-válogatott27-18-as(félidőben10-10)vereségetszenvedettvasárnapazorosz

csapattólaJapánbanzajlóvilágbajnokságközépdöntőjénekelsőfordulójában.Arománegyütteskiváló
elsőfélidőtjátszottazolimpiaicímvédőoroszokkal,bárutóbbiak9-4-re,majd10-6-raisvezettek,a
románlányoknakajátékrészvégéresikerültegyenlíteniük(10-10).Amásodikfélidőelején11-10-re,
majd13-12-reisvezettekarománok,aztánOroszországcsapataelhúzottkétgóllal(15-13),ésbáregy
egészpályáskapusgóllalNeaguékkiegyenlítettékazállást,akövetkező10percbenegyetlengóltsem
szereztek,kaptakviszontnyolcat,ésígy16-17-ről(44.perc)16-25-re(54.perc)alakultazállás.Orosz-
országvégül27-18-ranyert,éstovábbraisveretlenavb-n.

JelenlegOroszországvezetiacsoportot6ponttal,majdSpanyolország(4),Svédország(2),Monte-
negró(2),Románia(0)ésJapán(0)következikasorban.

RomániakövetkezőellenfeleSvédországlesz,atalálkozótkeddenjátsszák.

Olimpiaikvótaszerzés:kijutkiTokióba?
TovábbjutásávalRomániaharcbanmaradazolimpiaikvótaszer-

zésért,amagyaroknakazonbanjelentősencsökkentakvalifikációs
esélyük(avilágbajnoksággyőztesekijutajövőnyáritokióiolim-
piára,a2-7.helyezettekpedigselejtezőtjátszhatnakmárciusban).
Amagyarválogatottnakmostantólazértkellszurkolnia,hogyata-
valyiEurópa-bajnokság2-6.helyezettjei,vagyisOroszország,Hol-
landia, Norvégia, Svédország és Románia közül legalább négy
csapatkivívjaazolimpiaiszereplés,illetveaselejtezőnvalórész-
vételjogátavilágbajnokságon,mertebbenazesetbenakontinens-
tornánhetedikhelyezettmagyarokisrésztvehetnekamárciusi
selejtezőn.AzEurópa-bajnokságrólazakétlegjobbcsapatszerez
részvételijogotaselejtezőtornára,amelynemvívjakiazolimpián
vagyaselejtezőnvalószereplésjogátamostanivb-n.

Jegyzőkönyv
Nőikézilabda-vb,Ccsoport,5.(utolsó)forduló:Románia–Ma-

gyarország28-27(10-16)
Jacusiro,v.:Kuttler,Merz(németek).
Lövések/gólok:47/28,illetve44/27.
Gólokhétméteresből:9/9,illetve6/4.
Kiállítások:12,illetve10perc.
Magyarország:Bíró–Schatzl2gól,Háfra4,Tóvizi1,Tomori3,

Kovacsics6,Lukács2,Klujber1,Vámos1,SzabóL.6,KovácsA.
1,TóthG.,KissÉ.,Faluvégi,szövetségikapitány:KimRasmussen

Románia:Dedu–Udriştioiu,Pristăviţa1,Neagu10,Băcăoanu,
Perianu2,Pintea2,Florica,Dache,Polocoşer,Ostase2,Serafice-
anu 5, Zamfirescu, Iuganu 6, Dumanska. szövetségi kapitány:
TomasRyde.

Papírformasiker Argentína ellen „Ki hitte volna?” – a románok
is nehezen tértek magukhoz
Félidőben még újabb szégyen-

teljes teljesítményről, a mérkőzés
után viszont fenomenális, fantasz-
tikus győzelemről számoltak be a
román sportportálok a női kézi-
labda-válogatott Magyarország el-
leni, utolsó másodpercekben
megnyert világbajnoki mérkőzése
kapcsán.

A legtöbb dicséretet a tíz gólig
jutó, mind a kilenc hétméteresét
értékesítő Cristina Neagu kapta a
középdöntőbe jutást hétgólos hát-
rányból kiharcoló csapatból. „Ki
hitte volna?” – fogalmazta meg tu-
dósítása címében a Prosport por-
tál, a román együttes eddigi játéka
alapján váratlan második félidő
kapcsán.

A Gazeta Sporturilor napilap és
a Digisport televízió honlapja is
külön cikket szentelt a magyar
szurkolóknak, akik szerintük egy
„Mindent vissza” felirattal hergel-
ték a románokat, és amelyet a
japán szervezők is csak nehezen
tudtak eltávolíttatni.

Tomas Ryde, Románia szövet-

ségi kapitánya szerint a hétembe-
res támadójáték és a szélsők re-
meklése volt a fordítás kulcsa. A
svéd szakember különösen Sonia
Seraficeanut dicsérte, akinek be-
válogatásáért talán a legtöbb kriti-
kát kapta a román edzőktől, ám a
nagybányai játékos öt góllal iga-
zolta edzője bizalmát.

„Pont ezt vártam tőle. Kiválóan
dob, és az országban nincs nála
jobban ugró játékos. Remekül ját-
szott, de a másik oldalon Ana
Maria Iuganu is nagyon pontos
volt” – értékelt Ryde, aki vissza
akarja nézni az utolsó percben
csapata javára befújt hetest, mert
fogalma sincs, hogyan ítélték meg
a német játékvezetők.

Seraficeanu is úgy nyilatkozott,
hogy élete meccsét játszotta Kuma-
motóban. „Örülök, hogy hozzájá-
rulhattam a győzelemhez. Volt vagy
két kihagyott helyzetem, de a tár-
saim és edzőim is biztattak, hogy
túl tudom tenni magam rajtuk. Ez
egy szívvel megnyert meccs volt” –
nyilatkozta Seraficeanu. 

Fotó: NSO
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Kikapott Romániától, nem jutott középdöntőbe a magyar válogatott

Fotó: NSO

Úzvölgye magyar és 1920.06.20. Mindent vissza! feliratokkal hergelték a románokat a 
magyar szurkolók . Fotó: Index



Milyen premisszái voltak és milyen utak vezettek
a kelet-közép-európai rendszerváltásokhoz? Hogyan
– és miképpen – hatott a Szovjetunió válsága a szov-
jet/szocialista tömb felbomlására? Melyek voltak e
folyamat stációi? Hogyan zajlott a rendszerváltás a
keleti blokk egyes államaiban? Milyen nehézségek-
kel kellett szembesülniük az érintett államoknak az
átalakulás során? 

Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ a
Korunk decemberi összeállítása, hazai és nemzetközi
szakértők – Romsics Ignác (A kelet-európai rend-
szerváltozások külpolitikai háttere); Tischler János
(Lengyelország – 1989); Kiss Gy. Csaba („Zónaidő”.
A magyarországi átmenet néhány areális összefüg-
gése); Duray Miklós (Forradalom vagy hatalomátvé-
tel?); Németh István (Rendszerváltás az NDK-ban);
Markó Béla (Hogyan váltsuk rendszerünket? A ro-
mániai rendszerváltás néhány tanulsága); Juhász Jó-
zsef (Rendszerváltás vagy „államváltás”?
Jugoszlávia az 1980-90-es évek fordulóján); Je-
szenszky Géza (Az Antall-kormány szomszédsági és
nemzetpolitikája); Novák Csaba Zoltán (A romániai
rendszerváltás és a nemzetiségi kérdés megjelenése)
– segítségével. 

A lapszámot Tettamanti Béla Munkácsy Mihály-
díjas képzőművész illusztrálta. 

Kedden befejeződhet a szer-
ződéskötési eljárás a székely-
földi gazdaságfejlesztési
program kis összegű támoga-
tásaira. Aki december 20-ig
sem jelentkezik aláírásra, el-
veszíti a támogatást.

Pénteken a nyárádmenti gazdák
írhatták alá a támogatási szerződé-
seket a Pro Economica Alapítvány-
nyal Nyárádszeredában. A magyar
kormány székelyföldi gazdaságfej-
lesztési programjának részleteit
Kozma Mónika, az alapítvány el-
nöke ismertette a gazdákkal. A ja-
nuárban indított első program a
mezőgazdasági nagyberuházásokat,
feldolgozóegységeket támogatja, a
66 nyertes felével már megkötötték
a szerződést. A 70 millió eurós tőke
mintegy 500 új munkahelyet is lét-
rehoz, és megteremti annak a lehe-
tőségét, hogy minél több helyi
termelőtől vásároljanak fel alap-
anyagot a cégek.

A kis összegű mezőgazdasági tá-
mogatásokat azért látták fontosnak,
mert a romániai támogatási progra-
mokban van egy rés, azaz a magán-
személyként dolgozó hazai gazdák
nem juthatnak pályázati támogatás-
hoz. Az ő megsegítésük volt a cél,
és ezt el is érték: a pályázók 80 szá-
zaléka családi kisgazdaságokban
dolgozó magánszemély. A prog-
ramra 60 millió eurót irányoztak
elő, ami jelentős összeg, óriási erőt
fog adni a térségnek, ezért arra in-
tette a gazdákat, próbálják meg úgy
elkölteni a támogatást, hogy minél
nagyobb eredménye legyen.

A harmadik program a székely-
földi szállodák megerősítését cé-
lozza a turisták idevonzása
érdekében. Ezáltal is egy értéklán-
cot próbálnak létrehozni: a kisgaz-
dák termékei a feldolgozókhoz
kerülnek, a fogyasztható termék

pedig a turisták asztalára jutna.
Attól függetlenül, hogy a következő
évben lesznek-e még hasonló támo-
gatások vagy sem, azt szeretnék el-
érni, hogy ezek a gazdasági pillérek
egymásra támaszkodva tudjanak
működni. Kozma Mónika azt is el-
mondta: a közeljövőben szeretné-
nek létrehozni egy internetes
felületet, ahol a gazdák jelezhetnék,
milyen alapanyagokra volna szük-
ségük, de azt is, hogy mit szeretné-
nek eladni, így a mennyiség
függvényében kezdvezőbb árakat
tudnak kialkudni.

Az elnök gratulált munkatársai-
nak, hiszen a 21 személynek sike-
rült határidőre előkészítenie ezt a
nagy szerződésmennyiséget, míg
például a 324 alkalmazottal dolgozó
országos Környezetvédelmi Alap a
zöldházprogramon az ötezredik pá-
lyázatnál lezárta az internetes rend-
szert, mert akkora mennyiségű

igényt nem tudott feldolgozni.
Kozma Mónika ugyanakkor a nyá-
rádmenti polgármestereknek is gra-
tulált, amiért Maros megyében
létrehozták az első mezőgazdasági
szövetkezetet, amelynek egy hét
alatt 158 gazda lett a tagja.
Még néhány nap

Míg a gazdák aláírták szerződé-
seiket, Kozma Mónikát a kis ösz-
szegű támogatások programjának
részleteiről kérdeztük. A három szé-
kelyföldi megyében a gazdák 5293
pályázatot nyújtottak be, ezek közül
4986 esetben nyújtanak támogatást.
Maros megyében 1740 támogatási
szerződést kötnek meg, amiből pén-
teken Nyárádszeredában 46 telepü-
lés 308 gazdája írhatott alá mintegy
négymillió eurónyi összegre. És ez
csak 75 százalékos támogatás, tehát
az önrészekkel még jelentősebb
összeg kerül beruházásra. Csütörtö-
kön Erdőszentgyörgyön 41 telepü-

lés gazdái 283 szerződést írhattak
alá megközelítőleg hárommillió
euró értékben. Előzőleg Dédán a
Maros felső szakaszán, Héderfáján
a Küküllő alsó szakaszán élő gaz-
dákkal írtak alá szerződést, decem-
ber 9-én Mezőbándon a
mezőségiekkel, 10-én pedig utol-
sóként Marossárpatakon írhatnak
alá támogatási szerződést a térség
gazdái. Az elmúlt három héten
összesen 30 székelyföldi helyszí-
nen találkoztak a gazdákkal. Aki
nem tudott jelen lenni a megjelölt
időpontban, az december 9–13. és
18–20-a között felkeresheti az iro-
dákat szerződéskötés végett. A
Maros megyeiek a marosvásárhe-
lyi központban, a Hargita megye-
iek a csíkszeredai, gyergyó-
szentmiklósi, székelyudvarhelyi
irodákban, a Kovászna megyeiek
a Sepsiszentgyörgy melletti szép-
mezői ipari parkban jelentkezhet-
nek még. Aki december 20-ig nem
írja alá a szerződést, elveszíti a tá-
mogatást.
„Enélkül szegényebbek lennénk”

A nyomáti Cseh József traktort
szeretne vásárolni a pályázati támo-
gatásból, ám ahhoz még 11 ezer
eurós önrésszel kell hozzájárulnia,
hogy a kiválasztott gépet megvásá-
rolhassa. Nem könnyű előteremteni
ezt az összeget, de megteszi, hiszen
a fennmaradó 55 százalékos támo-
gatás is nagy segítség számára.
Földművelésssel, állattenyésztéssel
foglalkozik, de gépparkja el van
öregedve, s ha már lehetőség van rá,
újítani szeretne, hiszen nem mind-
egy, hogy egy új gépet egy ideig
nem kell javítani, vagy egy régivel
három napot dolgozik, kettőt pedig
javítással tölt el. A szentgericei
Benke Zoltán édesapjával közösen
gazdálkodik az ő régi gépeivel, de
azokat ideje volna lecserélni, ezért
pályázott egy traktorra. Az alapítvá-
nyi támogatás 70 százalékos az ő
esetében, így ő csak 6 ezer eurót
kell elővegyen a beszerzéshez, és ez
számára nagy segítség. A jobbágy-
falvi Bakó Alpár két darab, össze-
sen ezer négyzetméteres fóliasátor

megépítését tervezi, erre pályázott
és vállalt 40.040 lejes önrészt. Zöld-
ségtermesztéssel szeretne foglal-
kozni. Megéri ez a befektetés, az
évek során megtapasztalta a szintén
ezzel foglalkozó szüleitől – mondta
el a Népújságnak, hiszen a maga
uraként dolgozhat, és lát jövőt
ebben az ágazatban.

Tóth Sándor nyárádszeredai pol-
gármester fontosnak tartja a mező-
gazdaság korszerűsítését, hiszen a
Nyárádmentén a mezőgazdaság
még mindig az egyik főbb bevételi
forrás. Úgy látja, a gazdák akarnak
fejleszteni, lépést tartani az ágazat
kihívásaival, másrészt az elmúlt
húsz évben másodkézből behozott
külföldi gépeket ideje volna le-
cserélni, hiszen nem mindegy,
hogy mennyi időt töltenek el javí-
tással, ahelyett hogy a földeken
dolgoznának. Ugyanakkor egyre
fontosabbá válik az embereknek,
hogy helyi, vidéki, egészséges
termékeket fogyasszanak. Ezért
nem mindegy, hogy a térségbe
mekkora tőke áramlik be, ezt
pedig úgy kell elkölteni, hogy
közép- és hosszú távon legyen
gazdasági lecsapódása. Az ered-
mények öt-tíz év múlva fognak lát-
szani, de úgy kell gondolkodni,
hogy a gazdasági fejlődés fenntart-
hatóvá váljon.

Csibi Attila Zoltán erdőszent-
györgyi polgármester közösségi ol-
dalán tett bejegyzésében az
aláírások után azt kívánta a gazdák-
nak, hogy „sikeresen tudjanak egy
olyan lehetőséget generálni maguk-
nak és gyerekeiknek, amely az itt-
hon maradás feltételeit biztosítja, és
segíti a szülőföldjükön való boldo-
gulásban. Azt kívánom, hogy telje-
sedjenek be azok az álmok,
amelyeket elképzeltek, és legyen
ennek folytatása a jövőben. Kö-
szönjük a magyar kormánynak a le-
hetőséget, valamint a Pro
Economica Alapítvány munkáját és
segítségét, hisz nélkülük ma szegé-
nyebbek lennénk” – írta múlt csü-
törtökön az elöljáró.

Befejeződik a támogatási szerződések aláírása
Két nap alatt hétmillió euró
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Gligor Róbert László

Néhány nap múlva lezárul az aláírási időszak, kezdődhetnek a beszerzések. Maros megyében
1740 gazda írhat alá támogatási szerződést. Fotó: facebook.com

Van-e még energiád?

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) és a Fókusz Öko
Központ december 11-én délután 5 órakor sajtóvetítésen bemutatja
Hajdu Zoltán és Katyi Antal klímaváltozásról szóló filmjét. Világ-
szerte kísérleteznek, hogyan lehet érthető, vonzó, érdekes módon
eljuttatni a klímaváltozás elleni küzdelemről szóló megfelelő in-
formációkat az érintettekhez, a 30 perces kisfilm készítőinek ez
egy lehetséges válasza erre a világméretű problémára. A film szak-
mai tanácsadója Simonffy Katalin televíziós újságíró, a MÚRE al-
elnöke. Helyszín: Marosvásárhely, a Művész mozi klubterme, az
esemény házigazdája Szucher Ervin újságíró, a MÚRE székelyföldi
régiójának elnöke.

A filmet a nagyközönség december 16-án este 6 órától a Stu-
dium-Prospero Kulturális Központ Forradalom utca 8. szám alatti
klubtermében tekintheti meg. A film a Change the power –
(em)power to change: local authorities towards the SDGS and cli-
mate justice projekt keretében az Európai Unió társfinanszírozásá-
val készült. 

Korunk 2019. december 
Rendszerváltás Kelet-(Közép-)Európában



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ garzon a Dózsa György utcá-
ban. Tel. 0753-912-070. (6/5569-I)

ELADÓ Székelyudvarhelyen családi
ház a központban, megfelel bármi-
lyen üzleti tevékenységnek, irodák-
nak is. Irányár: 125.000 euró. Tel.
0748-391-100. (1/5607-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (4/5138)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornajavítást, csatornakészí-
tést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (10/5383-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, kerítés-
javítást, tetőfelújítást Lindab lemezzel és
bármilyen más munkát. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0758-199-531,
Janika. (5524)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
após, rokon és jó barát,

VASS ÁRPÁD
az ICRA volt revizora 

életének 76. évében hosszú
szenvedés után elhunyt. 
Drága halottunk temetése de-
cember 9-én du. 2 órakor lesz a
katolikus temető felső kápolnájá-
ból.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj, apa,
após, 

CSORVÁSI JENŐ 
életének 75. évében csendesen
megpihent. Temetése 2019. de-
cember 9-én, hétfőn 13 órakor
lesz a református temetőben. 

Gyászoló családja. (2/5608-I)

Fájó szívvel búcsúzunk 
Dr. WESZELY TIBORTÓL. 

A Bolyai Elméleti Líceumban
1954-ben végzett XI. A-s osztály-
társak.
Emléke szívünkben megmarad!

(5610-I)

A Bolyai Farkas Középiskola
1961-ben végzett évfolyama ke-
gyelettel és szeretettel búcsúzik
nagyra becsült tanárától, 

Dr. WESZELY TIBORTÓL. 
(5613-I)

„Minden ember annyit ér, ameny-
nyit a köz javára tesz.”

(Baross Gábor) 
Megrendült szívvel vettünk tudo-
mást kisillyei tanácsosunk, 

MÁRKODI SÁNDOR 
tragikus eltávozásáról az élők so-
rából.
Köszönjük a mindenkori áldoza-
tos munkáját, amit tett a falukö-
zösségért.
Erőt és vigasztalódást kívánunk
a gyászoló családnak. Kedves
Sanyi, emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes, mindörökre
megmaradsz szívünkben!
Gernyeszeg község helyi taná-
csa és Gernyeszeg község pol-
gármesteri hivatala nevében 
Kolcsár Gyula polgármester (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal veszünk
búcsút szomszédunktól,
CSORVÁSI JENŐTŐL. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Szomszédai
a Páring (Parângului) u. 2. szám
alatti tömbházból. (5611)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel búcsúzunk sze-
retett osztályfőnökünktől, 
Dr. WESZELY TIBORTÓL, és
őszinte részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A Bolyai
Farkas Középiskola 1961-ben
végzett kedvenc XI. C osztálya.
(5613-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

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

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Buszos körutazások 
Előfoglalási kedvezmények 2019. december 15-ig

2020.április22–29.
BelgiumésHollandia,550euró/fő

2020.április27.–május1.
Horvátország,280euró/fő

2020.szeptember2–10.
LaBellaItalia,480euró/fő

Indulás
Marosvásárhelyről+25euró/fő

.
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon 

a Cariere címszónál. (sz.-I)

Fényszórók nélkül száguldozott egy jármű
Marosvásárhelyen, a nyomába eredő rend-
őrautó szirénája sem állította meg, az
akció eredményeképp pedig egy vétlen
járművel ütközött a hatóság személyau-
tója. 

December 4-én, szerdán 21.05 óra körül értesí-
tették a 112-es sürgősségi hívószámon a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőséget, hogy a 152A me-
gyei út Mezőbergenye–Marosvásárhely szakaszán
egy személygépkocsi fényszórók nélkül és a meg-
engedettnél nagyobb sebességgel száguld. A közúti
rendőrség szolgálatban lévő járőrcsapata a szóban
forgó jármű keresésére indult. Marosszentkirályon
a Maros utcai útkereszteződésben észrevették és
nyomába eredtek, de a rendőrautó hang- és fény-
jelzése ellenére sem volt hajlandó lassítani, ellen-
kezőleg, az Alsógát utcában Marosvásárhely felé
vette az irányt, majd a Hadsereg téri utcákban szá-
guldozott. Az üldözési akcióban a menetiránnyal
ellenkező irányból hajtott be a rendőrautó az egy-

irányú Săvineşti utcába, és a Szabadság, valamint
a Mező utcával való kereszteződésnél összeütkö-
zött egy, a főúton szabályosan közlekedő személy-
autóval. Az ütközés nyomán a rendőrautó egy
fának csapódott a Mező utcában, a vétlen jármű,
amelyet egy 44 éves marosvásárhelyi férfi veze-
tett, a Szabadság és Mező utcai kereszteződésben
található közúti jelzőtáblának ütközött. 

A balesetnek személyi áldozata nincs, az
anyagi kár jelentős. A helyszínelők alkoholteszttel
ellenőrizték a rendőrautóban lévő két kollégájukat
és a másik gépkocsi vezetőjét, mint kiderült, egyi-
kük sem fogyasztott alkoholt. A rendőrautót ve-
zető rendőrt megbírságolták. Az üldözött
járművet utólag a Hadsereg téri piac közelé-
ben megtalálták és lefoglalták az ügy kivizs-
gálása érdekében. Mindeddig a rendőrségnek
nem sikerült azonosítani azt a személyt, aki
a járművet gyanús körülmények között ve-
zette, üldözői jelzésére sem volt hajlandó
megállni, majd elhagyta a helyszínt, a nyomozást
azonban folytatják – tájékoztatott a rendőrség 
szóvivője. 

Üldözés közben balesetezett egy rendőrautó Marosvásárhelyen
Ámokfutó miatti karambol

A Tompa Miklós Társulat decemberi műsorán
A nép ellensége

Henrik Ibsen A nép ellensége
című színművét Keresztes At-
tila rendezésében vitte színre a
Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata. Az
előadást decemberben két al-
kalommal is játssza a társulat.

A történet kiindulópontja egy rend-
őrségi hír, ebből írta meg Ibsen a po-
lipként mindent megfojtó korrupció
drámáját. Egy norvég kisváros leg-
főbb bevételi forrása és egyben sokak
megélhetésének záloga a helyi
gyógyvíz. A polgármester testvére,
Dr. Stockmann azonban felfedezi,
hogy a gyógyulni vágyókat súlyos
fertőzésveszély fenyegeti, a gyógy-
források vize mérgezett.

Az ember vagy a pénz? Egy közös-
ség megfosztása a fellendülés lehető-
ségétől vagy a fellendülésért cserébe
szabad utat adni mások mérgezésé-
nek? A hatalom torzulásával szembe-
szegülő doktor készen áll a társadalmi
tettre. Családjával az oldalán elindul
a mindent megváltó csoda valóra vál-
tására. Ibsen társadalmi drámájában
egyéni érdek és társadalmi felelősség
feszül egymásnak, szembeállítva az

egyént a megélhetését féltő közösség-
gel és annak hangadóival.

Szereplők: Dr. Tomas Stockmann,
fürdőorvos: Sebestyén Aba; Katrine
Stockmann, a felesége: Moldován
Orsolya; Petra, a lányuk: Biró Sára;
Ejlif, a fiuk: Robert Szilárd; Peter
Stockmann – az orvos bátyja, polgár-
mester, a fürdő felügyelőbizottságá-
nak elnöke: Tollas Gábor; Morten
Kiil, Katrine Stockmann nevelőapja:
Kilyén László; Hovstad, a Népújság
szerkesztője: Galló Ernő; Billing, a
Népújság munkatársa: Bartha László
Zsolt; Horster, hajóskapitány: Ördög
Miklós Levente, Aslaksen, nyomda-
tulajdonos: Henn János. Dramaturg:
Szabó Réka. Rendező: Keresztes At-
tila.

A 14 éven felülieknek ajánlott,
román felirattal követhető előadás
legközelebb december 9-én, ma, va-
lamint december 11-én este 7 órától
tekinthető meg a Nemzeti Színház
Nagytermében.

Jegyek a Kultúrpalota jegyirodájá-
ban, a színház jegypénztárában és a
www.biletmaster.ro honlapon vásárol-
hatók. (Pr-titkárság)

Pálosy Piroska

Fotó: Bereczky Sándor
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A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmények:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
Előnytjelent:
–autó-elektronikaiismeretek
–gyakorlataszakmában
AUTÓBUSZSOFŐRÖKETVÁROSISZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosítvány
–érvényesszakmaitanúsítvány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,végzettségetigazolóirat,ahajtásijogosítványésaszakmaitanúsítvány

(attesztát)másolatával,esetlegajánlássalacégMarosvásárhely,Bégautca2.számalattiszékhelyén,
atitkárságonnyújthatóbehétfőtőlpéntekig10–15óraközött.Tel.0265/269-077vagy0733-090-691.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!


