
Igen jó ütemben halad a kivitelező a marosvásárhelyi egy-
kori Május 1. strand helyén épülő olimpiai méretű medencé-
vel, előreláthatólag szeptemberre elkészül a régóta várt
korszerű sportlétesítmény, amely amellett, hogy országos,
illetve nemzetközi úszó- és vízipólóversenyekre is alkalmas
lesz, az úszást kedvelő nagyközönség előtt is nyitva áll majd.
Mi több, a városbeli diákok számára is hozzáférhetővé tenné
a létesítményt a Maros Sportklub.

Miután a marosvásárhelyiek körében egykor oly népszerű Május 1.
strand helye hosszú évekig kihasználatlanul állt, és a romossá lett me-
dencék, valamint az egykori öltözők omladozó épületeiben a hajléktala-
nok vertek tanyát, tavaly nyáron végre megtörtént a várva várt előrelépés,
megjelentek a munkagépek a helyszínen, és elkezdődött az olimpiai mé-
retű medence építése, amit az Országos Beruházási Társaság finanszíroz.
A terület a Maros Sportklubhoz tartozik, az bontotta le az egykori strand
maradványait, és szabadította fel a területet, majd a munkálatok idejére
átadta az Országos Beruházási Társaságnak. A helyszínen lévő 
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Elektromosautó-
töltőállomást 
adtak át Maros-
vásárhelyen 
A December 1. út, ismertebb nevén a
Hosszú utca 24. szám alatti Mol-kút-
nál az E.ON a múlt héten helyezett
üzembe egy elektromos autó gyors
töltőállomást. Ezzel lezárult az „elekt-
romos autópálya”  kiépítése Jászvá-
sár és Marosvásárhely között. A
NEXT-E projekt keretében 2020 vé-
géig 40 töltőállomást létesítenek.
____________2.
Kártérítés 
aprópénzzel
Azok a tulajdonosok, akik az autópá-
lya-építés érdekében kisajátított me-
zőgazdasági földterületükre kaptak
volna némi kártérítést, a megállapított
rendkívül alacsony összegeket kifogá-
solják. Annak próbáltunk utánajárni,
hogy milyen szempontok szerint álla-
pítják meg az autópálya-építés érde-
kében Maros megyében kisajátított
földterületek értékét. Természetesen a
késlekedés okáról is újra megkérdez-
tük a regionális útügyi igazgatóság ve-
zetőségét.
____________5.
Szudán, ahol 
a legnagyobb
kincs az ivóvíz 
Több éve olyan világjelenségek foglal-
koztatják a közvéleményt, mint a glo-
bális felmelegedés, a klímaváltozás,
illetve a gazdasági jellegű migráció. A
tudósok, szociológusok keresik a ma-
gyarázatot ezekre, mert még mindig
nem tudják eldönteni, valós veszélyt
jelent-e az emberiség számára a két
jelenség, vagy nem kell sietnünk any-
nyira a megoldáskereséssel.
____________6.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Dicstelen elsőség
Valamiben elsők vagyunk Európában, de ezzel semmi okunk di-

csekedni, mert olyan problémákat vetít előre, amelyek generációk
életét keseríthetik meg. És nincs arra utaló jel, hogy akinek ez volna
a dolga, annak valami megoldás is lenne a tarsolyában.

Egy friss európai bizottsági jelentés szerint az unióban szép ha-
zánknak van a legtöbb külföldön dolgozó állampolgára, ráadásul
az elvándorlás mértéke még fokozódik is. Az államközösségből a
napokban kilépett briteknél az új bevándorlási szabályokra való
készülődés során pedig nemrég kiderült, hogy a szigetországban a
lengyelekével vetekszik az ott élő romániaiak száma. És valószínű-
leg más országokban is hasonló a helyzet az unión belülről érkezett
bevándorlók tekintetében.

Pontos adatai arról, hogy hova, hányan és mennyi időre mentek
el, végleg-e avagy csak időlegesen terveznek külföldön dolgozni,
alighanem semmilyen hazai okosnak nincs. Pedig egy olyan ország-
ban, ahol az állam bevételeinek kétharmada bérjuttatásokra megy,
a politikusok és a mögöttük álló szakértői tábor számára, ha van
itt ilyen, kiemelten fontos kérdés kellene legyen az elvándorlásnak
legalább a fékezése, de hosszabb távon az emberek visszacsábítása
is. A politika eddig csak választóként kezdte észrevenni ezt a réteget,
mert a szavazataik jól jönnek a számukra. Azonban az adófizető
szemszögéből ez csupán elhanyagolható fontosságú kérdés ahhoz
képest, amekkora gondot jelent már most és fog jelenteni később

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Menyhárt Borbála

Szeptemberig kellene befejezni a Május 1. strandi beruházást

Jól haladnak az olimpiai 
méretű medencével



A December 1. út, ismertebb
nevén a Hosszú utca 24. szám
alatti Mol-kútnál az E.ON a múlt
héten helyezett üzembe egy
elektromos autó gyors töltőállo-
mást. Ezzel lezárult az „elektro-
mos autópálya”  kiépítése
Jászvásár és Marosvásárhely
között. A NEXT-E projekt kere-
tében 2020 végéig 40 töltőállo-
mást létesítenek.

A villamos autók tulajdonosai szá-
mára ezzel biztosított a töltőinfrastruk-
túra Jászvásár és Marosvásárhely
között, ugyanis Jászvásáron, Szépvá-
sáron (Târgu Frumos), Cristeşti-en
(Iaşi megye), Taşcán (Neamţ megye),
Gyergyószentmiklóson, Szovátán és
Marosvásárhelyen működnek a töltő-
állomások. 

A hálózatépítés  a NEXT-E projekt
révén uniós források bevonásával a

Connecting Europe Facility (CEF)
program keretében zajlik. Az E.ON
Románia 19 gyors töltőállomás építé-
sét vállalta, további 21-et a Mol létesít,
amely partnercég a projektben. Az or-
szág területén 40 töltőállomást hoznak
létre.  A marosvásárhelyi elektromos-
autó-töltőállomás  93 kW-os, az akku-
mulátor 80 százalékos töltöttségéig  40
percet vesz igénybe a feltöltés. A par-
kolóban két autónak van helye. Ha va-
lamilyen műszaki vagy más
természetű probléma áll elő, azt tele-
fonon lehet jelenteni az E.ON telefon-
központjában. 

Az elektromosautó-tulajdonosok az
eondrive.ro honlapon, illetve az E.ON
Drive applikáció használatával foglal-
hatnak töltési időpontot.

Mostanig a hazai NEXT-E töltőál-
lomásokon az elektromos vagy hibrid
autók tulajdonosai 18 millió kWh vil-
lamos energiát töltöttek, amivel össze-
sen több mint  100 ezer kilométert
lehetett megtenni. A legtöbb autót Su-

ceaván, Romanban és Jászvásáron töl-
tötték fel.  Jó hír a villamosautó-tulaj-
donosok számára, hogy most van
kiépülőben a Jászvásár–Bukarest
„elektromos autópálya”.

Ami a NEXT-E hálózatot illeti, hat
országra terjed ki, és 252 töltőállomást
foglal magába, ebből 40 Romániában
fog üzemelni. Az E.ON Energia Ro-
mánia  eddig 15 állomást épített, a fel-
sorolt hét töltő  mellett további nyolcat
Karácsonkőn (Piatra Neamţ), Roman-
ban, Bákóban, Suceaván, Egyedhal-
mán (Adjud, Vrancea megye),
Bukarestben épített,  Râmnicu Vâl-
ceán  most van épülőben. További töl-
tőállomások épülnek  a
Suceava–Bákó–Călăraşi, Konstanca–
Bukarest–Temesvár, Jászvásár–Ma-
rosvásárhely–Gyulafehérvár útvo-
nalon, amelyek az európai  stratégiai
útvonalak részét képezik, hogy a jövő-
ben környezetkímélő, szén-dioxid-ki-
bocsátás-mentes közlekedés váljon
lehetővé. 

Mezey Sarolta

Ma jó a medvem
A Gruppen-Hecc társulat Ma jó a medvem című kabaré-
előadása február 3-án és 10-én, hétfőn 19 órától a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában látható. Jegyek a
Kultúrpalota jegypénztáránál kaphatók, telefonos elér-
hetőség: 0265/261-420.

A Függöny a Spectrum Színházban
A Függöny című előadás látható február 5-én, szerdán
és 7-én, pénteken 19 órától a marosvásárhelyi Spect-
rum Színházban.

Megáll az ész! – Hahota-kabaré
A Hahota színtársulat februárban is színre viszi Megáll
az ész! című fergeteges szilveszteri kabaré-előadását
Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadóter-
mében. A nagy sikerű előadást február 8-án és 9-én
este 7 órától tekintheti meg a közönség. A teljes műsor-
rend megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon.

A megmentő – az Ariel színházban
Február 5-én, szerdán 19 órától A megmentő című elő-
adásával a marosvásárhelyi Ariel Stúdióban vendégsze-
repel a budapesti Láthatáron Csoport. A darab szerzője,
Kincses Réka marosvásárhelyi származású, Berlinben
élő író-rendező. A helyek száma korlátozott, előzetes

helyfoglalás szükséges a 0747-942-181-es telefonszá-
mon (sms-ben is lehet). Az előadás után az alkotók be-
szélgetésre várják a nézőket. Az eszmecserén a darab
által felvetett kérdéseket járják körül: családi szerepek
és azok alakulása, családi szerepminták átvétele,
transzgenerációs minták és traumák átadása, testvér-
kapcsolatok és azok hatása a felnőttéletünkre; mitől
működik jól egy család és mitől nem. A beszélgetést
Artner Szilvia újságíró vezeti egy meghívott helyi pszi-
chológus és az előadásban szereplő színészek bevo-
násával.

Mesejátékok és felnőttelőadás 
az Arielben

Február 6-án, csütörtökön délelőtt 9.30-tól és 11 órától
a Vándor Miska című bábjátékra várják a gyermekeket
a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
nagytermébe. Szintén csütörtökön 19 órától az Ariel
Stúdióban a Jóisten és pszichológusa című, 14 éven fe-
lüli nézőknek ajánlott előadás látható. Az előadásra
ajánlott helyet foglalni a 0747-942-181-es telefonszá-
mon. 7-én, pénteken délelőtt 9.30-tól és 11 órától, 9-én,
vasárnap 11 órától újra a Vándor Miskát játsszák a
nagyteremben.

A Szutyok a Stúdióban
Február 6-án, csütörtökön 19 órakor a Szutyok 
című előadást játsszák a marosvásárhelyi Stúdió
Színházban.
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A Szent Márton Borlovagrend 
40. borversenye

Február 15-én, szombaton 17 órától Dicsőszentmártonban,
a Három Fenyő vendéglőben kerül sor az Alsó-Kis-Küküllő
menti 40. borversenyre. A Szent Márton Borlovagrend által
megszervezett díjkiosztási ceremónián a talpalávalót a
szászcsávási cigányzenekar húzza, fellép a  Kökényes
Néptáncegyüttes és a marosvásárhelyi Tűzvarázs régi-
zene-együttes, ugyanakkor lesz tombolahúzás is, a nyertes
borokat pedig árverésre bocsátják. A verseny és a díjki-
osztó ünnepség részleteiről Orbók Ferenc nyújt bővebb fel-
világosítást a 0721-093-402-es telefonszámon.

Zenés könyvismertető 
Tamás Gáborral

Február 3-án, ma 18 órai kezdettel a segesvári Gaudea-
mus Házban Tamás Gábor zenés könyvbemutatójára vár-
ják az érdeklődőket. A Csak a szívünkben nem száll az idő.
Életúton Tamás Gáborral című kötet ismertetése mellett a
művész dallal ajándékozza meg a segesvári közönséget,
és dedikálja a könyvét.

Kettős könyvbemutató
Február 6-án, csütörtökön 18 órakor a marosvásárhelyi Bo-
lyai téri unitárius egyházközség tanácstermében a csíksze-
redai Pro-Print Kiadó két kötetével ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. Farkas Péter, Oláh Gál-Róbert A leghíresebb
helyettes tanár – Szász Károly című könyvét Szabó András
mérnök, bolyais véndiák mutatja be. Ugyanekkor Oláh-Gál
Róbert Arany János és erdélyi barátai című kötete is be-
mutatásra kerül.

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

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

László Attila önálló estje 
Erdélyi turnéja keretében Én és a zongorám címmel László
Attila önálló estjére kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában február 22-én 20 órai kezdettel. Jegyek a Kultúr-
palota jegypénztáránál kaphatók, érdeklődni a
0758-133-617-es telefonszámon hétfőtől vasárnapig 15-21
óra között. 

Dr. Zacher Gábor Marosvásárhelyen 
Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, Maros-
vásárhelyen is előadást tart februárban dr. Zacher Gábor
népszerű magyarországi toxikológus. Vásárhelyen február
28-án 19.30-tól a Maros Művészegyüttes termében hall-
gathatja meg a közönség a legújabb előadását, amelyben
a popkultúra bálványainak életén és addikcióin át mutatja
be a tudatmódosítók veszélyes világát. 

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

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 
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A turizmusnak komoly kihívást
jelent a koronavírus

Az idegenforgalomnak komoly kihívást jelent a koro-
navírus-járvány, amelynek lehetnek a turizmuson túl-
menő gazdasági hatásai is – mondta Halmai Péter
egyetemi tanár az M1 aktuális csatornán vasárnap.
A közgazdász közlése szerint az amerikai-kínai ke-
reskedelmi viták enyhülése ígéretesebbé tette a vi-
lággazdasági kilátásokat. A koronavírus megjelenése
nem várt tényező, amely kedvezőtlen irányú eltérést
jelent azokhoz a gazdasági folyamatokhoz képest,
amelyeket előzetesen prognosztizáltak – magya-
rázta. Halmai Péter jelezte, hogy a gazdasági követ-
kezmények átgondolása jelenleg még tart.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járvány terjedésé-
nek sebessége, jellege, a probléma kezelésének
módja hatással lehet a gazdaságra. (MTI)

Az Európai Unió jelentős 
hibájára mutat rá a Brexit

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból
rámutat arra a hibára, hogy az unió sok területen túl-
zott mértékben elvett hatásköröket a tagállamoktól –
mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1
aktuális csatornán vasárnap. Deák Dániel példaként
említette, hogy az euró bevezetése káros volt a dél-
európai országokban, ahol sok probléma merült fel
önálló monetáris politikájuk elvesztése, illetve a túl-
zott integráció miatt. A kilépést pártolók azt hangsú-
lyozzák, hogy a Brexitnek köszönhetően
Nagy-Britannia visszaszerezte önállóságát gazda-
sági és politikai téren is – jelezte. Felhívta ugyanak-
kor a figyelmet arra is, hogy a maradáspártiak
veszélyt jelentenek az Egyesült Királyság egységére,
Skóciában például most megerősödtek azok, akik a
Nagy-Britanniától való függetlenedést és az Európai
Unióban maradást támogatják. (MTI)

Hírességek távoznak a legismertebb
közösségi portálról

Stephen King amerikai író törölte Facebook-fiókját,
és arra biztat mindenkit, hogy inkább a Twitteren kö-
vessék őt – derül ki a szerző Twitter-üzenetéből,
amelyben a közösségi oldal hirdetési és adatkezelési
gyakorlatát sérelmezi. „Nem bírom a hamis informá-
ciók özönét, amelyet megengednek a politikai hirde-
tésekben, és nem bízom abban, hogy képesek
megvédeni a felhasználók személyes adatait” – indo-
kolta döntését a 72 éves King. A világ legismertebb
jedi lovagját, Luke Skywalkert megszemélyesítő Mark
Hamill január közepén jelentette be, hogy törli Face-
book-oldalát, mert felháborodott azon, hogy a közös-
ségi oldal nem hajlandó ellenőrizni a politikai
hirdetéseket. „Annyira csalódtam, hogy Mark Zucker-
berg többre értékeli a profitot az igazságnál, hogy úgy
döntöttem, törlöm a Facebook-fiókomat” – írta Luke
Skywalker 68 éves megformálója a Twitteren. A 
Facebook január elején jelentette be, hogy kirívó ese-
tektől eltekintve nem fogja ellenőrizni a politikai hir-
detések valóságtartalmát, és a felhasználókra bízza,
hogy mit tartanak igaznak, hitelesnek, és mit hisznek
el. Ezzel szemben a Twitter tavaly év végén azt kö-
zölte, hogy az oldalról teljes mértékben kitiltják a po-
litikai hirdetéseket. (MTI)

ennek a több millióra tehető rétegnek az adó- és társa-
dalombiztosítási hozzájárulása. Most is tudott, hogy a
külföldön dolgozók évente több milliárd eurót küldenek
haza, ami jól is jön a családjuk és a kereskedők szá-
mára, ám ha ennek a rétegnek legalább a fele itthon ke-
reshetné meg azt a fizetést, és a munkaadójával
egyetemben itt fizetné az adót meg az egyéb hozzájáru-
lásokat, a politikumnak nem azon kellene törnie a fejét,
hogy honnan lesz pénz az idei nyugdíjemelésre. Volna
miből, és maradna sztrádaépítésre is. Az atyafiaknál
pedig nem az ázsiai pékek megjelenése vezetne falugyű-
léshez, hanem azon morfondírozhatnának, hogy merre
töltsék a megérdemelt évi pihenőszabadságot.

Ám nálunk a döntéshelyzetben levők a problémáknak
csak a tüneteire reagálnak, amikor a politikai érdek úgy
kívánja, a tünetet kiváltó gondok megoldásáról még vá-
lasztási kampányokban is ritkán szólnak. A példánál
maradva, így most mindenki a száját köszörüli az atya-
fiakon, jól kiosztják nekik az észt, tán egy-két okos hi-
vatal még meg is bünteti őket, de marad tovább minden
a régiben. Az, hogy a most aktív generációnak és az
utána következőnek miből lesz nyugdíja, és hogy a le-
szegényedő ország egyre jobban leszakad nemcsak Nyu-
gattól, hanem a környező államoktól is, még látszólag
sem igen érdekli mindazokat, akik az ide fajuló helyzetet
befolyásoló döntéseket meghozták, de azokat sem, akik-
nek most kellene lépniük, hogy a helyzet ne romoljon to-
vább. Fájjon majd a feje annak, aki benne lesz a
pácban.

Dicstelen elsőség

Ország – világ
Péntek délután Nyárádgálfalvára riasztották a

katasztrófavédelmiseket. Egy férfit emeltek ki a
Nyárád jeges vizéből, de az életét már nem tud-
ták megmenteni.

A helyszíni információkból kiderült: a 27 éves fiatal-
ember édesanyjával fát vágott a kertben, majd amíg az
anya ebédet készített, a férfi lement a kert végében folyó
Nyárádra, ahol egy sodrásos helyen a folyóba került, majd
beszorulva a jég alá, megfulladt. A fiatalembert az édes-
anyja találta meg, aki fél óra múlva kezdte keresni, miután
a kertben nem találta. Mintegy húsz méterrel lennebb fe-
dezte fel a folyóban, a jég alatt. Azonnal tárcsázták a 112-
es egységes hívószámot, a helyszínre Nyárádszeredából
rendelték ki a rohammentőket, valamint a hivatásos és ön-
kéntes tűzoltókat, később Marosvásárhelyről is megérke-
zett a SMURD helikoptere, de közel egyórás próbálkozás
után sem tudták újraéleszteni a fiatalembert. A helyszínre
kiszálló nyomozók bűnügyi dossziét nyitottak az eset kö-
rülményeinek tisztázására, az áldozatot pedig a marosvá-
sárhelyi kórbonctani intézetbe szállították vizsgálatra. 

Pillanatnyilag nem tudni, hogy tragikus baleset áldo-
zata lett-e a férfi, vagy esetleg öngyilkosság történt. A fa-
lubeliek szerint pszichés problémákkal küszködött, és
szokása volt elbarangolni otthonról, így nem szokatlan,
hogy a Nyárádra ment, de a tragédia mindenkit megdöb-
bentett. (grl)

A nagyszebeni Benedek Zakariást,
a képviselőház infrastruktúra- és
szállításügyi szakbizottságának
tagját választotta képviselőházi
frakcióvezetőjévé az RMDSZ pén-
teken.

A szövetség Hargita megyei listájáról
2016-ban megválasztott képviselő az
MTI-nek telefonon elmondta: törvény-
hozói mandátumát az RMDSZ szór-
ványstratégiájának köszönheti. A
szövetség azóta alapszabályba is fog-
lalta, hogy minden parlamenti választá-
son bejutó helyet biztosít valamely
szórványközösség képviselőjének.

Hasonlóképpen a frakcióvezetővé vá-
lasztásánál is szerepet játszott az a szem-
pont, hogy ne csak székelyföldi és
partiumi törvényhozóknak, hanem belső-
erdélyieknek is lehetőségük legyen ve-

zető tisztséget betölteni az RMDSZ-ben.
A szovátai kihelyezett frakcióülésen
végül Benedek Zakariást 11 szavazattal
választották a frakció élére, míg ellenje-
löltje, Csoma Botond Kolozs megyei
képviselő 9 voksot kapott.

Az új frakcióvezető az MTI érdeklő-
désére leszögezte, nincsenek személyes
ambíciói, az RMDSZ korábban megha-
tározott törvényhozási prioritásait akarja
érvényesíteni a házbizottságban és a
többi parlamenti párttal folytatandó
egyeztetéseken: egyebek mellett az
RMDSZ családtámogatási programját, a
kataszteri törvény, a levéltári törvény és
a közigazgatási kódex elfogadását pró-
bálja majd sürgetni.

Korodi Attila, aki a 2016-os decem-
beri parlamenti választások óta vezette a
frakciót, azért lépett vissza, mert – Rá-

duly Róbert jelenlegi polgármesterrel
együtt – versenybe száll azokon az elő-
választásokon, amelyeken az RMDSZ
kiválasztja csíkszeredai polgármesterje-
löltjét.

„A bukaresti politikában nagyon sok-
szor úszunk az árral szemben, sokszor
érezzük azt, hogy nem tudunk egyről a
kettőre lépni, ahogyan azt is, hogy amit
felépítünk ma, az holnap már romokban
hever. És újra kell kezdeni. Ez a dol-
gunk: megvédeni és bővíteni azokat a ki-
sebbségi és közösségi ügyeket érintő
törvényeket, amelyek jobbá, élhetővé te-
szik szülőföldünket” – tekintett vissza
Facebook-bejegyzésében frakcióvezetői
mandátumára a leköszönő tisztségviselő.

Az RMDSZ szenátusi frakciójának
vezetését továbbra is Cseke Attila Bihar
megyei szenátor látja el. (MTI)

Benedek Zakariást választotta 
képviselőházi frakcióvezetőjévé az RMDSZ

Továbbra is Románia küld a legtöbb aktív személyt
az Európai Unió országaiba, ezek száma 2018-ban
7%-kal nőtt 2017-hez képest – derül ki az Európai
Bizottságnak (EB) a munkavállalók mobilitásáról
szóló, múlt csütörtökön közzétett éves jelentéséből.

A más uniós tagállamokban tartózkodók második legnépe-
sebb csoportja a lengyeleké – bár számuk 6 százalékkal csök-
kent 2017-hez viszonyítva –, aztán az olaszok, a portugálok
és a bolgárok következnek a sorban. A közelmúltban valamely
másik EU-tagállamba költözött aktív személyek nagyjából
fele román, lengyel, olasz és portugál, számuk összesen mint-
egy 6,1 millióra tehető.

Az EU-n belüli munkaerő-mobilitásról szóló éves jelentés
szerint 2018-ban 17,6 millió olyan személyt tartottak számon,

akik nem sokkal korábban költöztek egy másik EU-tagál-
lamba, közülük 12,9 millió aktív korú (20-64 éves) volt.

A közelmúltban egy másik EU-tagállamba költözött mun-
kaképes korú uniós állampolgárok száma 3,4%-kal nőtt 2018-
ban 2017-hez képest, ami lassúbb növekedés a korábban
regisztráltnál. Ez azt jelenti, hogy az EU teljes népességének
4,2%-a fogadó tagállamban él.

Az első öt ország, amely lakosságához viszonyítva a leg-
több aktív korú személyt küldte más államokba, Litvánia, Ro-
mánia, Horvátország, Lettország és Észtország volt. A
2018-ban egy másik tagállam területére költöző lakók körül-
belül fele Németországot vagy az Egyesült Királyságot, egy
másik negyede pedig Spanyolországot, Olaszországot vagy
Franciaországot választotta célországként. (Agerpres)

EB: Romániának van 
a legtöbb külföldön dolgozó állampolgára

Vincze Lorántot, az RMDSZ euró-
pai parlamenti képviselőjét vá-
lasztották az Európai Parlament
(EP) kisebbségi munkacsoportjá-
nak társelnökévé – tájékoztat a
szövetség csütörtöki közleménye.

Az Európai Parlament kisebbségi
munkacsoportja csütörtökön Brüsszel-
ben tartotta alakuló ülését. Ezen a mun-
kacsoport társelnökévé választották
Vincze Lorántot, az RMDSZ EP-képvi-
selőjét, az Európai Nemzetiségek Föde-
ratív Uniójának (FUEN) elnökét.
Mellette Gál Kinga fideszes EP-képvi-
selő – akit immár a negyedik alkalom-

mal választottak egyhangúlag a munka-
csoport társelnökévé – és Francois Al-
fonsi, korzikai francia zöldpárti
képviselő látják el a társelnöki feladato-
kat ebben a ciklusban.

A kisebbségi munkacsoport az EP-
ben közös fellépést biztosít a hagyomá-
nyos nemzeti és nyelvi kisebbségek
védelmében.

Vincze Loránt az alakuló ülésen kifej-
tette: új társelnökként eltökélt célja,
hogy a munkacsoport kisebbségi szem-
pontból eddig is meghatározó szerepét
tovább növeljék.

„Elképzeléseim között szerepel a kép-

viselők aktívabb részvétele a kisebbségi
szempontból fontos jogalkotási javasla-
tok kidolgozásában. Célunk, hogy a
nemzeti őshonos kisebbségek számára
kedvező jogszabályok szülessenek az
Európai Unióban. A munkacsoport tá-
mogatása meghatározó lesz a Minority
SafePack kisebbségvédelmi csomag jö-
vőbeli sorsát illetően is” – idézi a képvi-
selőt a közlemény.

Az alakuló ülésen jelen lévő képvise-
lők a következő időszak legfontosabb
tennivalójaként a Minority SafePack si-
kerre vitelét határozták meg – írja a do-
kumentum. (Agerpres)

Vincze Loránt az EP kisebbségi munkacsoportjának
társelnöke lett

(Folytatás az 1. oldalról)
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A Nyárádot néhol még jég borítja, ennek az áldozata lett a gálfalvi fiatalember
(fotó: Gligor Róbert László)

Tragédia a Nyárádon



A helyhatósági választások
volt a témája annak a saj-
tóbeszélgetésnek, amelyen
Péter Ferenc, a Maros megyei
RMDSZ, illetve a megyei ta-
nács elnöke és Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgárme-
serjelöltje volt jelen pénte-
ken a marosvásárhelyi Piaf
Caféban.

Maros megye 43 ezer aláírással
segíti az SZNT-t

A megyei elnök mindenekelőtt
a nemzeti régiókért indított pol-
gári kezdeményezés aláírásgyűj-
tési kampányáról beszélt.
Hangsúlyozta: a Kohéziós poli-
tika a régiók egyenlőségéért és a
regionális kultúrák fenntartható-
ságáért elnevezésű polgári kez-
deményezés közös magyar
nemzeti ügy, az RMDSZ 200
ezer támogató aláírást ígért a
Székely Nemzeti Tanácsnak,
ebből Maros megyére 43 ezer jut.
Arra kért mindenkit, támogassák
aláírásukkal ezt a fontos kezdeményezést,
amely több pénzt kér fejlesztésre a régiónak.
Véleménye szerint az SZNT kezdeménye-
zése és a Minority SafePack segíti egymást.
A Székely Nemzeti Tanácsnak egymillió alá-
írást kell összegyűjtenie május 6-ig. 

Az RMDSZ-szervezeteknek február 5-ig kell
dönteniük a jelöltállítás módjáról

Péter Ferenc a továbbiakban elmondta,
hogy a Szövetségi Képviselők Tanácsa hatá-
rozatokat fogadott el a választások előkészí-
téséről, bár ebben a pillanatban még nem
végleges a választások időpontja. 

Február 5-ig kell eldönteniük a helyi szer-
vezeteknek, hogy milyen formában történik
a jelöltállítás: előválasztásokkal, küldöttgyű-
lésekkel, jelölőgyűlésekkel, választmányi
döntésekkel. Március 15-ig pedig minden te-
lepülésen készen kell legyenek a jelöltlisták,
16-án le kell adni a jelöléseket az országos

elnökségnek. Az RMDSZ legfontosabb fel-
adatának a kétfordulós polgármester-válasz-
tás megakadályozását nevezte, amely
veszélyeztetné Marosvásárhely peremtelepü-
léseit. Jelenleg az RMDSZ-nek a megyében
38 polgármestere és 16 alpolgármestere van.
A cél ezt a számot megőrizni, és ha lehet, túl-
szárnyalni. 

Ugyanakkor bejelentette, hogy egy újabb
mandátumot vállal, mert sok elkezdett pro-
jektjük van, amelyek a magyar közösség ér-
dekeit (is) szolgálják, és amelyeket tovább
kellene vinni.
Soós Zoltán az RMDSZ jelöltje

Soós Zoltán polgármesterjelölt arról be-
szélt, hogy elindították a Polgári konzultáció
Marosvásárhelyért című kérdőívet, amelynek
célja felmérni azokat a problémákat, amelyek
leginkább foglalkoztatják a város lakóit.
Ennek alapján döntik el, mit fognak majd
tenni 2020 júniusa után. 

Mint mondta, 500 háznál jártak a kopog-
tatóbiztosok, és arra kért mindenkit, töltsék
ki az íveket, mert sorsfordító választás előtt
állunk. Soós Zoltán történelmi esélyt lát a
korrupt városvezetés leváltására. A konzultá-
ciót március közepéig szándékoznak befe-
jezni, akkor ismertetik az eredményt.
Kijelentette: a kérdés az, hogy Marosvásár-
hely vagy a korrupció győz a helyhatósági
választásokon.

Újságírói kérdésre, hogy mi a helyzet
Soós független jelöltségével, Péter Ferenc
nem kívánt válaszolni. Azt mondta, megbe-
szélésre van szükség a szervezet fórumaival
és vezetésével, illetve a többi magyar szer-
vezettel is. Azt azonban határozottan kijelen-
tette: ebben a pillanatban Soós Zoltán az
RMDSZ jelöltje.

görkorcsolyapályát fel kellett szá-
molni, viszont az uszoda megépí-
tése után visszaépítik, és újra
használni lehet majd. A napokban,
ottjártunkkor látványos haladást ta-
pasztaltunk, az épületet felhúzták,
és a munkások, kihasználva a ked-
vező időjárást, teljes gőzzel dolgoz-
tak. 

Pop Iuliu Cosmin, a Maros
Sportklub igazgatója lapunk érdek-
lődésére elmondta, mintegy har-
mincöt-negyven százalékban
készült el eddig a nagylélegzetű be-
ruházás, a héten várhatóan befedik
a létesítményt, az igazgató szerint
nagyon jól haladnak. A kivitelező-
nek a határidő szerint szeptemberig
kell befejeznie a munkát. A sportlé-
tesítményben két medence lesz, egy
50x25 méteres olimpiai méretű, va-
lamint egy kisebb, 25 méter hosszú,
edzésekre alkalmas, ugyanakkor

egy nyolcszáz férőhelyes lelátót is
kialakítanak. A háromszintes épü-
letben adminisztratív irodahelyisé-
gek, öltözők, szauna kap majd
helyet.

Az uszoda országos, illetve
nemzetközi úszó- és vízipólóverse-
nyek megszervezésére is alkalmas
lesz. A tervezéskor Romániában
egyedinek számító módszert vá-
lasztottak, a belső mennyezet fa-
szerkezetű lesz, ami látvány
szempontjából igen különlegesnek
ígérkezik.

Érdeklődésünkre az igazgató ki-
fejtette, az olimpiai méretű me-
dence nemcsak versenyeknek,
valamint edzéseknek fog otthont
adni, hanem a nagyközönség is
használhatja majd. Mint mondta,
ezáltal némi bevételhez jut majd a
sportklub, amit a létesítmény fenn-
tartására, valamint a teljesít-
ménysportra fordíthatnak.

Ugyanakkor azt tervezik, hogy
miután elkészül a sportlétesítmény,
együttműködve a tanfelügyelőség-
gel és a helyi önkormányzattal, na-
ponta két-három órára lehetőséget
adnának a városbeli diákoknak,
hogy szervezett módon igénybe ve-
gyék, hogy minél több gyerekkel
megszerettessék az úszást, a ví-
zisportokat. Ha végre sikerülne be-
fejezni a ligetbeli jégpályát is,
korszerű körülmények között úsz-
hatnának és korcsolyázhatnának a
legifjabbak.

A terület, ahol a medence készül,
a Maros Sportklub tulajdona, az
épület mellé visszaépítik majd a
görkorcsolyapályát, illetve tervezik,
hogy kialakítanak egy korszerű
sporttermet a különféle edzésekre.
Ez utóbbi nem része a projektnek,
miután befejezik az olimpiai méretű
medencét, azután kerülhet erre sor
– tudtuk meg az igazgatótól.

Jól haladnak az olimpiai 
méretű medencével

Sajtóbeszélgetés az RMDSZ jelöltjeivel
Péter Ferenc újabb mandátumért indul

Mózes Edith

(Folytatás az 1. oldalról)
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Fotó: Nagy Tibor

Szülők, pedagógusok első Rá-
kóczi-bálját szervezte meg a
marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum január 25-én az
Europa Ballroomban. A ren-
dezvényen 243 személy vett
részt, a reggelig tartó jó han-
gulatról a Blue Art zenekar
gondoskodott. A bál mottója
az iskolalelkész által válasz-
tott szentírási mondat volt:
,,Reménységgel teli jövőt szánok
nektek”.

E rendezvény ötlete nem jóté-
konysági céllal született, hanem, az
iskola szellemiségét is tükrözve, a
szülők és tanárok, az emberi kap-
csolatok, a jó együttműködés volt a
kiindulópont, hiszen a közös munka
elengedhetetlen feltétele egy iskola
sikeres nevelő-oktató tevékenysé-
gének. 

,,Számomra ez az iskola a meg-
élt csoda története. Minél inkább tá-
madják, annál erősebb, annál
értékesebbé válik. Ez az érték a
miénk, s nagyon hálás vagyok min-
denkinek, hogy tud hinni, bízni
abban, hogy kell ez az iskola” –

hangzott el dr. Tamási Zsolt igaz-
gató megnyitóbeszédében. 

A bált iskolánk diákjai, Demeter
Dániel, Szőcs Dávid és meghívott-
jaik színvonalas társastáncműsorral
nyitották meg. 

Az értékes tombolaajándékokat
köszönjük a kedves szülőknek, az
iskola tanárainak, ezek között volt
mézeskosár, italkülönlegességek, a
parajdi sóbányában húsz alkalom-
mal való látogatás, petrys kosár, ér-
tékes tárgyak és érdekességek. E
tombolák bevétele egy kis ajándék
a hamarosan sorra kerülő szalaga-
vató, majd az ezt követő kreativitási
vetélkedő megrendezéséhez.

Wass Albert gondolata, hogy ,,az
érzések és a hangulatok fontosak,
melyek lelkünket színezik, s a lel-
künkön keresztül a világot is, mely-
ben élünk”, teljes mértékben
tükrözte a bálon résztvevők érzel-
meit, a kellemes hangulatot, az
örömteli pillanatokat. 

A szeretet, az együvé tartozás él-
ménye tette felejthetetlenné az első
Rákóczi-bált, amikor egymást átka-
rolva szülők és tanárok zengték az
Ismerős Arcoktól a Nélküled című
dal szövegét.

Köszönjük, hogy együtt lehet-
tünk! Voltunk, vagyunk és leszünk!  

Az első Rákóczi-bál 
Marosvásárhelyen

Brandner Emőke 
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Azok a tulajdonosok, akik az
autópálya-építés érdekében
kisajátított mezőgazdasági
földterületükre kaptak volna
némi kártérítést, a megállapí-
tott rendkívül alacsony össze-
geket kifogásolják. Annak
próbáltunk utánajárni, hogy
milyen szempontok szerint ál-
lapítják meg az autópálya-
építés érdekében Maros
megyében kisajátított földte-
rületek értékét. Természete-
sen a késlekedés okáról is
újra megkérdeztük a regioná-
lis útügyi igazgatóság vezető-
ségét.

Az anyagi kárpótlások késésének
oka mindenekelőtt a parcelláris fel-
mérések hiánya. Az állami kártérí-
tést addig nem utalhatják át a
területek tulajdonosainak, amíg a
szóban forgó önkormányzatok a ka-
taszteri felmérést nem végezték el,
a parcelláris felmérés ugyanis elen-
gedhetetlen a kártérítési összegek
megállapításához és átutalásához. A
kisajátítandó területeket kormány-
határozattal szabják meg. Amint
megvan a kormányrendelet, a kisa-
játításokra szánt pénzt elkülönítik
és letétbe helyezik az országos ta-
karékpénztárban, a CEC-ben.
Addig azonban, amíg nincs meg a
területek kataszteri felmérése, sze-
mélyre szólóan nem tudják kifi-
zetni. A parcelláris felmérések
szerepe a pontos behatárolás, annak
érdekében, hogy összevessék az
útügy által elkészített felmérést az
önkormányzatéval, a területek ha-
tárainak az egybeesése vagy keresz-
tezése miatt. Legtöbb esetben, úgy
tűnik, az önkormányzatoknak nem
érdeke a parcelláris felmérés, talán
azért sem, mert míg az nincs meg,
könnyebb a zavarosban halászni. A
terelőút ernyei szakaszán például
alig van néhány parcella felmérve –
hangsúlyozták.
A közjegyzői adásvételek 
az irányadók

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő
Országos Társaság (CNAIR) kisa-
játításokkal foglalkozó csoportja
szerint sem tudni, mi az oka annak,

hogy Maros megyében ennyi hiá-
nyossággal szembesültek. Egyrészt
a kataszteri felmérések hiánya,
másrészt a telekkönyvi adatok és a
helyszínen tapasztalt nehézségek
bonyolítják a helyzetet. Ezért is
mindmáig majdnem senki sem ka-
pott kártérítést Maros megyében.

Az Ernye–Koronka–Jedd szaka-
szon megkezdett terelőút esetében
ötszáz telek érintett, ezek egynegye-
dének van meg a kataszteri felmé-
rése, Jedden azonban egyetlen telek
parcelláris felmérése sem készült el.
Elméletileg tizenegy olyan földte-
rület van, amelyek után kártérítést
lehetne fizetni, de előreláthatólag a
telkek tulajdonosai bíróságokon
megóvhatják a megállapított ala-
csony kártérítési összegekről szóló
határozatokat. A Radnót–Aranyos-
gyéres között épülő autópálya-sza-
kaszon hozzávetőleg 4.000
földparcellát kellett feláldozni az
építőtelep javára, 2.600 esetében a
CNAIR kisajátításokkal foglalkozó
csoportja intézkedik, a fennmaradó
negyven százalék kártérítési doku-
mentációjának az összeállítását az
építőcégek vállalták fel. Ezen a sza-
kaszon sem fizettek még egyetlen
földtulajdonosnak sem, a parcelláris
felmérés is csupán 20%-ban készült
el – tájékoztattak.

– Azok, akik az autópálya-építés
érdekében kisajátított földterüle-
tükre kaptak volna némi kártérítést,
a rendkívül alacsony összegeket ki-
fogásolják. Szerintük a telekelés,
hagyatéki tárgyalás és a dossziék
összeállítása sokkal költségesebb és
időigényesebb, mint a kárpótlásként
átutalt „aprópénz”. Milyen szem-
pontok szerint fizetik ki az autópá-
lya-építés érdekében kisajátított
földterületek értékét? – kérdeztem,
miközben a folyamat hátterét pró-
báltam megérteni.

– A kifizetett összegek azért ala-
csonyak, mert a CNAIR által alkal-
mazott szakértő hivatalos
forrásokból kell a területek áráról
tájékozódjon, a törvény ugyanis
tiltja, hogy az irányadó telekárakat
újsághirdetések alapján állapítsák
meg. Az ár kiindulópontja a köz-
jegyzőknél található kartotékok,
amelyek az adásvételi szerződése-
ket, a magánszemélyek által eladott

földterületek bejelentett árát tartal-
mazza. Az országos érdekeltségű
kisajátításoknál még plusz 30%-ot
rászámítanak. A gond többnyire ott
kezdődik, hogy az évek során az
adásvételeknél a magánszemélyek
a lehető legalacsonyabb árat vezet-
ték be a közjegyzőnél az állami il-
letékek miatt, és a kárpótlások
kifizetését épp a nyilvántartásban
szereplő adásvételek szerint állapít-
ják meg – tájékoztatott a brassói re-
gionális kirendeltség szóvivője,
Elekes Róbert.
Régi és új területárak

A vidrátszegi repülőtér és az ipari
park bővítéséhez szükséges kisajá-
títások érdekében 2007-ben készült
egy tanulmány a Maros Megyei Ta-
nács megrendelésére, amelyben
három különböző módszert alkal-
mazva állapították meg a kisajátí-
tásra kerülő mezőgazdasági
területek piaci értékét. Ennek ada-
tait is felhasználják az egykori terü-
letárak szemléltetése érdekében. Az
évek során köztudomású volt, hogy
egyesek úgy jutottak nagy értékű
földterületekhez, hogy tudomást
szereztek egyik-másik külföldi be-
ruházó terveiről, és ily módon a ma-
gánszemélyektől olcsón felvásárolt
terület árának a sokszorosához jut-
hattak. Nos, aki az autópálya-építés

megkezdése előtt vásárolt fel
ugyanilyen céllal földterületet, ez-
úttal nem biztos, hogy jól járt. A
2007-es évi felmérés alapját az in-
ternetről szerzett és újsághirdetések
adásvételeiben megtalálható össze-
gek középarányosa képezte, de fi-
gyelembe vették a környékbeli
átlagbéreket, a lakásárakat és a te-
rületek minőségét, illetve egyéb
célra való hasznosítási lehetőségét
is. Így a repülőtér és Nyárádtő kö-
zötti mezőgazdasági területek négy-
zetméterét 10 euróban, a reptértől
Szentpál irányában található terüle-
tek piaci értékét négyzetméteren-
ként 8 euróban állapították meg. A
valutaárfolyam szerint az euró ér-
téke akkor 3,32 lej volt.

Az agrointel.ro honlap tavalyi
elemzése szerint, amihez az orszá-
gos statisztikai hivatal adatait és az
egy év alatt értékesített földterüle-
tek értékét használták fel, Románi-
ában egy hektár mezőgazdasági
terület átlagára ötezer euró körül
van. A mezőgazdasági szaklap sze-
rint az utóbbi években a külterüle-
tek ára némileg stabil volt, bár
általánosságban minden megyében
az áremelkedés a jellemző. Az or-
szág területén a mezőgazdasági te-
rületek ára rendkívül változó,
jelenleg a legdrágább Temes és

Arad megyében, ahol még tízezer
euróért is értékesítettek termőföldet.
Az ország nyugati részében, például
Arad megyében állítólag a gazdál-
kodók már nem is tudnak hétezer
euró alatt egy hektár mezőgazda-
sági területet vásárolni. Ennek el-
lenkezője tapasztalható Moldvában
vagy az ország déli részén, például
Konstanca megyében, ahol hárome-
zer eurótól ötezerig lehet egy hektár
termőföldet vásárolni. Az árakat sok
minden befolyásolhatja, többek kö-
zött a környék mezőgazdasági érde-
keltsége, a terület kataszteri helyzete,
az, hogy telekelve van-e vagy sem,
a termőföld minősége és az áruba
bocsátott parcella megközelíthető-
sége. Például Arad, Temes és Karán-
sebes megyékben 6.000–8.500 euró
a hektáronkénti ár, Szatmár és Bihar
megyében 4.000–7.000 euró, Mára-
maros, Szilágy, Beszterce-Naszód
megyében 2.500–5.000, Kolozs,
Fehér és Hunyad megyékben 3.500–
5.500 euró hektáronként, Maros és
Szeben megyében 4.000–5.500 euró
a hektáronkénti ár, Brassó, Hargita
és Kovászna megyében 4.000–7.000
euró, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea és
Argeş megyében pedig már valami-
vel olcsóbban, hektáronként 2.500–
5.000 euróért árulják a
mezőgazdasági földterületet.

Kisajátított mezőgazdasági földterületek
Kártérítés aprópénzzel

A Magyar Népi Iparművészeti
Múzeumban ünnepelték ja-
nuár utolsó szombatján a Ha-
gyományok Háza ötéves
Nyitott Műhelyét. A jubileumi
eseményen több mint hatva-
nan vettek részt.

A magyar kultúra napján, 2015-
ben – a Magyar Népi Iparművészeti
Múzeum szárnyaként – nyitotta
meg kapuit a Nyitott Műhely. A Ha-
gyományok Háza kezdeményezését
január 25-én serény munkával ün-
nepelték az egybegyűltek.

A Műhely a népművészet-kedve-
lők népes táborának egy olyan kü-
lönleges találkozóhelye, ahol a
látogatók megismerhetik a kortárs
népművészet és a népi iparművé-
szet mesterségeit és alkotófolyama-
tait. A több száz foglalkozás több
ezer vendége az öt év alatt közvet-
lenül a mesterektől tanulhatta meg
az egyes munkafolyamatokat, azok
technikáit, és ismerhette meg a
használt alapanyagokat és a külön-
leges munkaeszközöket. A Műhely-
ben számos szakma elismert
mestere dolgozik, és naponta tart –
a múzeumi nyitvatartási időben –

bemutatót az egyéni és iskolai cso-
portos látogatók számára. Egy-
szerre több alkotó is részt vesz a

műhelymunkában, így a betérők az
ottlétük alatt több mesterséget is
megismerhetnek.

A Nyitott Műhely ezenkívül
workshopok szervezésével járul
hozzá a kézműves mesterek, ipar-
művészek és más szakmák közötti
párbeszédhez, tapasztalatcseréhez.

„A szombati rendezvényen
minél több kézművesmesterséget
kívántunk megmutatni – értékeli a

jubileumi napot Farkas Réka múze-
umi közművelődési szakember. –
Négy meghívott mester tartott fog-
lalkozást, s a nap meglepetéséről, a
kulináris élvezetekről a mézeska-
lács-készítők gondoskodtak.” 

Hunyadvári Szilvia nemezké-
szítő, Kelemen Eszter bőrműves,
Torba Ildikó szűrrátét-készítő,
Dukát Judit gyöngyfűző, Túrós Éva
csipkekészítő és Tószegi Judit mé-
zeskalács-készítő szakmai fortélya-
ira több mint hatvanan voltak
ezúttal kíváncsiak, s a jelenlevők a
kézművesmunkában is aktívan részt
vehettek. A programsorozatot a mú-
zeum rendhagyó tárlatvezetése egé-
szítette ki, a résztvevőket
Beszprémy Katalin, a kezdeménye-
zés megálmodója köszöntötte, Far-
kas Éva, a Barkó Kézműves
Egyesület tagjának tárlatvezetését
és Tímár Sára tárgyakra hangolt
népdalait hallgathatták meg a láto-
gatók. 

A Nyitott Műhely hamar népsze-
rűvé vált a határokon belül és túl, az
általa meghirdetett rajzpályázat pél-
dául a délvidéki iskolák körében
aratott osztatlan sikert. Sokan ér-
deklődtek-érdeklődnek a Kárpát-
medencéből iránta, a szervezők
készséggel válaszolnak minden
megkeresésre.

Információk: https://hagyoma-
nyokhaza.hu/hu/nyitottmuhely

Nyitott műhelyben, nyitott szívvel
Az ötéves kezdeményezés ünnepén

Szer Pálosy Piroska 

Fotó: Nagy Tibor
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Több éve olyan világjelensé-
gek foglalkoztatják a közvéle-
ményt, mint a globális
felmelegedés, a klímaválto-
zás, illetve a gazdasági jel-
legű migráció. A tudósok,
szociológusok keresik a ma-
gyarázatot ezekre, mert még
mindig nem tudják eldönteni,
valós veszélyt jelent-e az em-
beriség számára a két jelen-
ség, vagy nem kell sietnünk
annyira a megoldáskeresés-
sel. S hogy ez mennyire égető
kérdés, csak akkor tapasztal-
hatjuk meg, ha olyan helyre
utazunk, ahol az alapvető em-
beri szükségletek kielégítése
létkérdés nem csak az egyé-
nek számára. Többek között
erről győződhetett meg 
dr. Madaras Sándor is, aki 2019
őszén egy magyarországi uta-
zási társaság szervezésében
ellátogatott Észak-Szudánba,
ahol nemcsak az emberiség
történelmének több évezre-
des hagyatékával szembesül-
hetett, hanem az európaiak
számára megdöbbentő élet-
helyzetekkel is. Élményeit
megosztotta a Népújság olva-
sóival. 

Ahol a víz a szó szoros értelmében
az életet jelenti 

– Egy korábbi egyiptomi kirán-
dulásunkon ellátogattunk az ország
déli részén levő asszuáni gáthoz, ott
láttam először namíbiai, szudáni
embereket. Feltűnően különböztek
az egyiptomiaktól. A nők különösen
szépek és bájosak voltak, s bár
muszlimok, nem takarták el az ar-
cukat. Tartásuk, megjelenésük ke-
csességet, méltóságot sugallt,
mindig mosolyogtak és valami
megmagyarázhatatlan nyugalmat
tükröztek. Összehasonlítva az ott-
hon tapasztaltakkal, ahol az utcán
mindenki rohan, kevés az, aki mo-
solyog, ez igazán kellemes látvány
volt. Ekkor döntöttük el, hogy meg
kell látogatnunk az országukat. Ma-
gyarországi barátaink fedezték fel
az egyik turisztikai cég kínálatát,
majd az itthoni szervezést, készülő-
dést követően szűk körben, mind-
össze 12-en, egy egyiptológussal,
régésszel idegenvezetőként elutaz-
tunk az egykori Núbiába, az ókori
fekete fáraók birodalmába. 

Núbia Asszuántól délre, hozzáve-
tőlegesen a Kék- és a Fehér-Nílus
találkozási pontjáig terjed. Keleten
a Vörös-tenger, nyugaton a Szahara
határolja. Ma Szudánban található,
amely hosszú háborús konfliktust
követően, egy 2005-ös megállapo-
dás alapján megrendezett népsza-
vazás után 2011. július 9-én

kettészakadt Észak- és Dél-Szu-
dánra. Északon többségben muszli-
mok, délen keresztények élnek. A
Namib-sivatagot átszelő Fehér- és
Fekete-Nílus találkozásánál, a folyó
mentén, a mai Észak-Szudánban
(Núbia) már a neolitikum végén
magasan fejlett kultúra, a Kerma
civilizáció jött létre, az ókori világ
legnagyobb, óegyiptomi birodalma
is itt fejlődött ki, több birodalom
része volt. Függetlenségét az angol
fennhatóság alól vívta ki magának
az ország. Jelenlegi fővárosa Kar-
túm. Szudánban van a Nílus völgyé-
ben az egyetlen hely, ahol a folyó
olyan kanyarulatot vesz, hogy
északról déli irányba tart, majd
megint visszafordul, és innen egye-
nesen a Földközi-tengerbe folyik.
Metafizikai értelemben vett kultúr-
történeti hely, ahol már az ókorban
hitték, hogy az istenek megfordítot-
ták a Nílus folyását, ami kultúrtör-
ténetileg is hozzájárult a
civilizáció fejlődéséhez az őskortól
napjainkig. 

Tarsolyunkban az ország múltjá-
ról olvasott információkkal, repülő-
vel Budapestről Isztambulon
keresztül éjszaka érkeztünk a fővá-
rosba, Kartúmba. Alighogy kilép-
tünk a repülőtérre, az első felhívás,
amivel találkoztunk, arra figyel-
meztetett, hogy ha lehet, ne hasz-
náljuk a „terminál” WC-jét. Ahogy
a megnevezett helyiség felé köze-
ledtünk, megértettük az óvintézke-
dést, ugyanis az onnan kiáradó bűz
egyfajta olfaktorikus falat állított
elénk. Az is meglepő volt, hogy
sokan felöltözve, földre terített gyé-
kényen aludtak, mintha a világ leg-
kényelmesebb ágyában lettek
volna. Takaró nem kellett, ugyanis
Szudánban éjszaka is 27-28 Cel-
sius-fok körül van az átlaghőmér-
séklet. 

Azután további meglepetésekben
volt részünk. A bérelt járművekkel
átvergődtünk az elég kaotikus köz-
lekedésben Kartúm utcáin. Szeny-
nyezett, mocskos a város,

helyenként tízcentis rétegben áll az
úton az eltaposott műanyag hulla-
dék. És ez ott természetesnek tűnt,
láthatóan senkit sem zavart. Később
kiderült, hogy mindenhol ez tapasz-
talható az országban. S bár a 14 mil-
liós lakosú város a folyóparton van,
igencsak hiányos a vízellátása.
Megfigyeltük, hogy az út mentén
több helyen nagyobb, fedett, vastag
kerámiaedényeket helyeztek ki. Az
arra járók leveszik a tetőt, megme-
rítik a lánccal megkötött csészét, és
abból isszák a vizet, ugyanis ez az
utcai vízellátás. Megtudtuk, hogy
van ugyan vezetékes ivóvíz a laká-
sokban, azonban csak néha folyik a
víz. Később egy víztároló agyag-
edényeket készítő műhelyben lát-
hattuk, hogy ezeket nem korongon
készítik, ugyanis ezt a technológiát
nem ismerik, hanem kézzel agyag-
darabokat egymáshoz lapogatva,
ütögetve, egy asztalt körbejárva ál-
lítják össze a korsókat, majd a ho-
mokba kihelyezve, napon szárítják
és égetik ki. Állaguk miatt (vasta-
gabb az agyagfaluk) ugyanis az éj-
szaka megtöltött korsók napközben
is tartják a kintinél (akár 40 Celsius-
fok fölé is emelkedik) alacsonyabb
hőmérsékletet. 

Ugyancsak a vízhiány döbbene-
tes jelének lehettünk tanúi Meroé-
ban, ahol óegyiptomi és római
emlékhelyeket kerestünk fel. Siva-
tagban haladtunk, majd utunk egy
oázishoz vezetett, ahol néhány ret-
tentően szúrós akácfa árnyékában
egy kút volt, amelyet még az angol
gyarmatbirodalmi időszak idején
ástak ki. A vizet 90 méter mélység-
ből húzzák úgy, hogy állatbőrből
készült fonallal megkötött tömlőket
eresztenek le a kút két oldalán, ame-
lyeket csörlővel, szamarakkal húz-
nak fel. A kibírhatatlan hőségben
egész nap gyerekhajcsárok futva
ösztönzik a szamarakat a munkára.
Ne gondoljuk, hogy a mi hegyvidé-
keinkihez hasonlatos, hűvös, átlát-
szó vizet hoznak felszínre. A
tejeskávéhoz hasonló színű sárlé ez,

a tömlőt két kézben fogva úgy itták,
mintha a világ legjobb itala lenne.
Ami szomorú, hogy a kút kiapadó-
félben van. 

A véletlennek köszönhetően kö-
zelebbről is megtapasztaltuk, hogy
mit jelent a mindennapi életben a
vízhiány. Az egyik napon, a prog-
ram szerint, át kellett volna kelnünk
komppal a Níluson. A komp nem
működött, így csak másnap tudtuk
folytatni utunkat. A közeli települé-
sen levő „szállodába” mentünk, ami
tulajdonképpen egy földszintes vá-
lyogépület volt. Az ablakokat és az
ajtókat pléhvel zárták. A szoba kö-
zepén légkeverő lapát biztosította a
légkondicionálást, de olyan zajos
volt, hogy nem lehetett használni.
Négyen húzódtunk meg egy szobá-
ban, katonai fémágyakon, amelye-
ken matracok voltak, saját lepedőt
használtunk. Kiderült, van ugyan
angol WC, az ülőke alatt 10 cm-es
műanyag csővel, ahova mesterlövé-
szi pontossággal kell pottyantani, de
mivel csőrepedés volt, nem volt víz.
Kérdésünkre felvilágosítottak, hogy
„a csapban van még egy fogmo-
sásra való”. Még szerencse, hogy
vittünk magunkkal palackozott
vizet. Ugyanis a közegészségügyi
viszonyok miatt az egyik dzsipen
volt a tábori konyhánk, saját asztal-
lal, székekkel, viaszosvászon terítő-
vel, műanyag tányérral, külön
evőeszközökkel, amelyeket a tu-
risztikai társaság bocsátott a rendel-
kezésünkre. 

A későbbiekben arra is választ
kaptunk, hogy miért kellett ilyen
óvintézkedést hozni. Jártunk „ven-
déglőben”, ahol olyan műanyag
székekre kellett ülni, amin nem lát-
szott az eredeti színük, ugyanis soha
nem mosták le őket. Nem beszélve
arról, hogy a felületük úgy ragadt,
mintha ragasztóval kenték volna be.
Nem udvariatlanság, nemtörődöm-
ség miatt, hiszen mindenhol rendkí-
vül kedves, előzékeny emberekkel
találkoztunk, hanem egyszerűen
nincs víz takarításra.

A tisztálkodás is kétséges. Nem-
zeti viseletük a galabie – hosszú,
egyszínű, bokáig érő ruha, férfiak-
nak fehér vagy kék, a nőké tarkább,
amit nem igazán mosnak, hiszen
volt alkalmunk látni olyant is, hogy
a rajta levő folt nem az előző napo-
kon keletkezett. Nem beszélve a
testápolás hiányosságairól, amit
néha távolabbról is érezhettünk. 
A mosoly és a nyomor országa 

A szudániak 90%-a mélynyo-
morban él. A szinte több mint egy
évszázadig tartó polgárháborúk le-
szegényítették az országot. A leg-
utóbbi, majdnem 25 évig tartó
diktatúrát mintegy nyolc hónapja
megdöntötték ugyan, és most már
demokratikusan megválasztott ve-
zetők próbálják kivezetni az orszá-
got az elég kilátástalan gazdasági
helyzetből. Az előző rendszer buká-
sához is a duplájára emelt üzem-
anyag- és kenyérár vezetett. A fő
jövedelemforrás az arany. Láttunk
felszíni aranybányákat is, ahol mos-
toha körülmények között, majdnem
rabszolgasorban levő emberek dol-
goznak. Ezenkívül, főleg a keleti
országokba, tömjént exportálnak.
Egykor fő jövedelemforrás volt az
elefántcsont, de ez a szigorú vadvé-
delmi törvények bevezetésével
megszűnt. Érdekesség, hogy Kar-
túmban a világ legnagyobb rabszol-
gapiaca 1890-ben is működött,
csupán az angol protektorátus alatt
szüntették meg. Sajnos a jelenséget
nem sikerült felszámolni, a sze-
génység miatt ma is létezik. Elra-
bolják, vagy egyszerűen a
tehetősebbek megveszik a szegény
családoktól a gyerekeket, akiket az
új család tulajdonként éhbérért dol-
goztat. Vendéglátóink szerint a több
mint ötezer éves hagyományt nem
lehet adminisztratív intézkedéssel
megszüntetni. Nem árverezik az
embereket, mint hajdanán, de meg-
vannak a jól kiépített, rejtett utak, a
módjai annak, ahogyan olcsó mun-
kaerőt lehet vásárolni. Ehhez hoz-
zátartozik az is, hogy megváltás

lehet azoknak a gyerekeknek, akik
ennek köszönhetően olyan helyre
kerülnek, ahol folyamatosan ételt,
vizet biztosítanak nekik eltartóik. 

A mélyszegénység ellenére a
szudániak mosolygósak. Valamiféle
– a nincstelenséggel társuló – bol-
dogság árad belőlük. Nem vendég-
szeretetből, udvariasságból
kedvesek. Hozzátartozik a létükhöz,
alapvető kommunikációjukhoz.
Mert, bár tanítják az iskolában az
angol nyelvet, a fiatalabb generáció
angolnyelv-tudása az alapszavak-
ban kimerül, így aztán a nonverbá-
lis kommunikáció minden eszközét
bevetik. Sokszor kellett közös fotót
készítenünk, láthattuk, hogy nem
agresszívek. Igaz, a fanatizmusnak
valami megdöbbentő jelét is láthat-
tam. Utunkon egy utcai kecskevá-
góhíd mellett haladtunk el, ahol egy
alig tízéves gyerek mintegy 40 cen-
timéteres, borotvaéles késsel olyan
fanatikus rutinnal vágta el a kecske
nyakát, hogy elborzadtam. Átfutott
rajtam a gondolat: ha az áldozat
netán ember lett volna, hasonlóan
járna el?

Az országban a kecsketartók a
leggazdagabbak, mert egy állat akár
100 eurót is érhet. Akinek van 50 ál-
lata, az már dúsgazdag, hiszen ál-
landó tej- és húsforrása van, s a
gidákat is értékesítheti. A havi át-
lagjövedelem 100 dollár. Vidéken
vályogházakban laknak, aminek a
tetején jobb esetben pálmalevél
van. A leggyakrabban fogyasztott
étel a falafel, ami főtt, őrölt csicse-
riborsóból készült, forró olajban
kisütött vegetáriánus fasírt. Ritkán
esznek húst, nem használnak fű-
szereket, mert egyszerűen nincs.
Ebből a nincstelenségből mi is ki-
vettük a részünket, hiszen annyira
beosztották az ellátásunkat, hogy
egy-egy étkezésre mindenkinek
egy-egy gyümölcsöt adtak, s ha
sült csirke volt, tizenketten kellett
kettőn osztoznunk. Igaz, az ellen-
pólust is megtapasztaltuk. Kéré-
sünkre egyszer elvittek vacsorázni
Kartúm legnagyobb, ötcsillagos
szállodájába, amelyet még a híres
diktátor Kadhafi fia építtetett. Itt
valóban mindent megkap az
ember nyugati színvonalon, ami
„szem, szájnak ingere”. Csak hát
ott-tartózkodásunkkor a mintegy
500 szobás szállodában alig volt
10 vendég. 

*
Miután hazajöttünk, az első utam

az erdőbe vezetett, majd lesétáltam
a Maros partjára, ahol abban gyö-
nyörködtem, hogy a medrében fo-
lyik a víz. Mintha egy más világból
tértünk volna vissza, ahol az alap-
vető létszükségletek kielégítésére
szorítkoznak az emberek. A mély-
szegénységben napjait az utcán
töltő átlagos szudáni ember nem
gazdagságra vágyik, csupán arra,
hogy ne legyen szomjas, éhes. És
jó, hogy a gazdasági fejletlenség
miatt (nincs áramellátás, internet
stb.) nincs összehasonlítási alap.
Nem tudják, hogy van jobb hely is
a földön, mint ahol ők élnek. Ha
netán értesülnek erről, akkor érthe-
tően elvándorolnak abból a környe-
zetből, amely a klímaváltozás miatt
is egyre rosszabb. Mert ha kimerül-
nek az ivóvízforrások, akkor nem
lesz más megoldása ezeknek az em-
bereknek, mint az, hogy valahova
elmeneküljenek, hiszen a legalap-
vetőbb létszükségletet kell pótol-
niuk ott, ahol erre nagyobbak a
lehetőségek. És csak idő kérdése,
hogy mikor fogynak el a sivatag kö-
zelében levő – még fertilis – vidé-
kek természeti forrásai. Víziószerű
jóslatként, figyelmeztető jelként
gondolok vissza arra, hogy mivé
lett az emberiség eredetének ősi
bölcsője, az óegyiptomi civilizáció,
majd az azt követő, több évezredes
múltú ország, és miként fenyegeti
az ott lakókat korunk környezeti ve-
szélye. Olyan ez, mint egy láthatat-
lan puskaporos hordó, amelynek
létéről csak akkor veszünk tudo-
mást, ha ellátogatunk ilyen he-
lyekre. 

Vajda György

Szudán, ahol a legnagyobb kincs az ivóvíz 



Gálamérkőzést játszott az egy-
kori labdarúgókból álló marosvá-
sárhelyi Apollo Old Boys
öregfiú-együttese a XVI. Roseal-
kupáért kiírt torna ebédszünetében
január 25-én Székelyudvarhelyen,
a városi sportcsarnokban, a Roseal
Rt. igazgatójának, Borbáth István-
nak köszönhetően. 

A mérkőzés elején egyperces
néma csenddel emlékeztek az 
Apollo Old Boys, a Sănătatea és az
Elektromaros egykori kapusára,
Nae Emilre (Bebe), aki tavaly jú-
nius 25-én hirtelen elhunyt, és
éppen a mérkőzés napján lett volna
68 éves. 

A találkozón a marosvásárhelyi
együttes, a tavalyi, idegenbeli 2-2-
es döntetlen után, ezúttal 3-2-re le-
győzte a helyi öregfiúk csapatát,
amelyben ezúttal nem játszott Petre
Chiratcu, az AS Armata egykori
zsukása, viszont a vásárhelyieknél
pályára lépett többek közt Biró II.
Levente (Laska) és Fodor János, az
ASA volt játékosai, valamint Csiz-

más Jenő (a mérkőzés legjobbja),
Petroleon Sándor (mindkettő ex-
Metalotehnica), Ruszi József (Di-
csőszentmártoni Chimica) és
Kelemen Sándor (Gloria, Imatex),
aki 2006 és 2010 között három baj-
noki címet és három Románia-
kupát nyert edzőként a City’us
csapatával. 

A gólokat Fodor József és Cip-
rian Mogoşanu, illetve Soós Le-
vente (2) és Fodor Levente
szerezték.

Az Apollo Old Boys vezetője,
Márton Géza a következő egykori
labdarúgókat küldte rendre pá-
lyára: Biró II. Levente és Czimbal-
mos Ferenc – kapusok; Csizmás
Jenő, dr. Butiurca Sándor, Gábor
Ákos, Fodor János, Fodor Levente,
Soós Levente (Soó), Ördögh Attila
(csapatkapitány), Petroleon Sán-
dor, Ruszi József, Szilágyi Dezső,
Marinică Ormenişan és Kelemen
Sándor – mezőnyjátékosok. 

A székelyudvarhelyi öregfiúk:
Benedek Csaba és Tófalvi Sámuel
– kapusok; Dusinszky Sándor (csa-
patkapitány), Bözödi Árpád, Bor-

báth István, Dénes Jenő, Mihály
Imre, Osváth Andor, Borsos Kál-
mán, Fodor József, Jenei Csaba,
Nagy András és Ciprian Mogoşanu
– mezőnyjátékosok. 

A székelyudvarhelyi öregfiúk
csapatát a 80 éves Bokor György
vezeti, aki az udvarhelyi Textil
együttesének másodedzője volt a
néhai Bóné Tibor edzősége idején.
Bokor 1952-ben lett leigazolt lab-
darúgó, a szászrégeni Avântul szí-
neiben is játszott, 76 éves korában
hagyta abba a labdarúgást, miután
addig rendszeresen vállalt epizód-
szerepeket öregfiú-mérkőzéseken
és a megyei bajnokságban.

A Roseal-kupáért kiírt tornán ti-
zenhat együttes harcolt az első
helyért, az alakulatokat négy cso-
portba sorolták, ahonnan az első
két helyezett jutott tovább az egye-
nes kieséses szakaszba. A döntőben
a helyi Golimpiákosz 2-0-ra le-
győzte Nagygalambfalvát, míg a 3-
4. helyért Agyagfalva és az
udvarhelyi Sporting mérkőzött
meg, utóbbi büntetőkkel 6-5-re bi-
zonyult jobbnak.

Hiába vezetett kétszer is Nagyszeben-
ben, a 2020-as évet is pontosztozkodással
kezdte a bajnokságban az ősszel a legtöbb
döntetlent játszó Sepsi OSK.

A háromszéki csapatban első alkalom-
mal lépett kezdőként pályára a csíkszeredai
akadémián nevelkedett Csiszér Balázs, az
új igazolások közül viszont csak a belső
védő, Daniel Celea kezdett.

A székelyföldi csapat szlovákiai támadói
már az első negyedóra végén összehozták
a vezető gólt, Gál-Andrezly beadását Pavol
Safranko előrevetődve a hálóba fejelte. A
több és veszélyesebb helyzetet kidolgozó
szentgyörgyiek előnye az utolsó fél óráig
tartott ki, amikor a Hermannstadt edzője,
Vasile Miriuţă pályára küldte Gabriel De-

beljuhot, a horvát támadó pedig öt perccel
később ki is egyenlített, szintén közeli fe-
jessel.

Két perccel később Safranko ismét beta-
lált, ezúttal Radoszlav Dimitrov beadásá-
ból, de Debeljuhnak erre is volt válasza: a
kapust elfektetve belőtte második gólját. A
hajrában a szebeniek jártak közelebb a győ-
zelemhez, de a 91. percben Liviu Dumitriu
öt méterről a lécre fejelte a labdát.

A Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) elnöksége csütörtöki ülésén
25 főben maximálta az élvonalbeli
csapatok keretét a 2020-2021-es
idénytől. Az elnökség ezzel azt sze-
retné elérni, hogy az OTP Bank Li-
gában csökkenjen a csapatoknál
alkalmazásban lévő, de keveset
szereplő labdarúgók száma. A 25-
ös keret kizárólag U19-es vagy fi-
atalabb korú játékosokkal
növelhető.

„A korábbi stratégiai törekvések
jegyében növekszik a hazai és a fi-
atal játékosok ösztönzése, illetve az
új szabályozás a kluboknál 
korlátozza a játékosok összesített
bértömegét” – áll a szövetség hon-
lapján.

Döntés született arról is, hogy a
következő szezontól minden fordu-
lóban egyetlen mérkőzés dönt a to-
vábbjutásról a Magyar Kupában,
ahol minden esetben az alacso-
nyabb osztályú csapat lesz a pálya-

választó, újrajátszás pedig továbbra
sincs: döntetlen esetén hosszabbítás
és büntetőpárbaj zárhatja le a to-
vábbjutás kérdését.

A professzionális csapatok az
MK 6. fordulójában (szeptember
19-én), a legjobb 128 között csatla-
koznak a mezőnyhöz, és kiemelt-
ként egymással nem talál-
kozhatnak. A döntőt a Puskás Aré-
nában rendezik 2021. május 19-én,
a kupagyőztes pedig csatlakozik a
nemzetközi kupák mezőnyéhez.

Arról is határoztak, hogy a kö-
vetkező bajnoki szezon augusztus
1-jén kezdődik, alig két héttel a
nyári Európa-bajnokság londoni
döntője után. Az őszi idény decem-
ber 12-én ér véget.

A másodosztályú pontvadászat
rendje lényegében változatlan
marad: a húszcsapatos NB II-ben a
csapatoknak a mérkőzéseiken leg-
alább egy U20-as játékost kell sze-
repeltetniük.

Czimbalmos Ferenc Attila
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

1125.
Szerkeszti:FarczádiAttila
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MLSZ: Maximalizálják 
a labdarúgók létszámát, 
átalakul a Magyar Kupa

Székelyudvarhelyen léptek fel 
a marosvásárhelyi öregfiúk

Döntetlennel kezdte az évet 
a Sepsi OSK

A Mezőkövesd 2-1-re nyert a Budapest
Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank
Liga 18. fordulójában szombaton.

A kispestiek rögtön a kezdés után maguk-
hoz ragadták az irányítást, de a 15 perc után
feléledő vendégek intenzív letámadásos tak-
tikájával nem tudtak mit kezdeni. A 29. perc-
ben kezezés miatt megítélt büntetőből mégis
vezetéshez jutott a Honvéd – a tizenegyest
Moutari értékesítette –, ám a támadásban
egyébként keveset nyújtó mezőkövesdiek
Nagy Dániel találatával még a szünet előtt
egyenlítettek.

A fordulást követően a hazai védelem má-
sodik megingását is góllal büntették a vendé-
gek. A helyzetet akkor is Zivzivadze dolgozta
ki, a befejezés viszont Dino Besirovicé volt.
A hátralévő időben térfelén zártan és fegyel-
mezetten védekezett a Kövesd, és mivel hiba
nélkül tette, a Honvéd csupán néhány lehető-

ségig jutott, s egyenlíteni már nem tudtak a
kapura kevés veszélyt jelentő hazaiak.

A Honvéd immár öt forduló óta nyeretlen:
három döntetlen mellett másodszor szenve-
dett vereséget, pályaválasztóként viszont ezt
megelőzően legutóbb szeptember 14-én ma-
radt alul. A mezőkövesdiek vendégként a
mostani győzelem előtt négy mérkőzésen át
nyeretlenek voltak. A két együttes legutóbbi
kilenc találkozóján egy hazai siker és egy
döntetlen mellett hét vendéggyőzelem szüle-
tett.

A Honvéd vendégeként nyert 
a Mezőkövesd

Ranglista
1.Ferencváros17 133 135-15 42
2.Fehérvár 18 113 432-17 36
3.Mezőkövesd18 104 423-14 34
4.PuskásAFC18 76 527-21 27
5.Honvéd 18 74 720-22 25
6.Diósgyőr 18 81 921-25 25
7.Újpest18 73 823-27 24
8.Debrecen17 72 829-30 23
9.Kisvárda 18 62 1019-25 20
10.Paks18 62 1022-33 20
11.ZTE 18 45 924-27 17
12.Kaposvár 18 31 1416-35 10

Jegyzőkönyv
LabdarúgóOTPBankLigaNBI,18.forduló:BudapestHonvédFC–Mezőkövesd

ZsóryFC1-2(1-1)
Budapest,ÚjHidegkutiNándorStadion,1973néző,vezette:Iványi.
Gólszerzők:Moutari(29.,11-esből),illetveNagyD.(40.),Besirovic(50.).
Sárgalap:Batik(21.),Banó-Szabó(23.),Cipf(26.),Kesztyűs(42.),Uzoma(62.),

illetveVadnai(18.),Guzmics(29.),Besirovic(76.),Szappanos(87.).
BudapestHonvéd:Tujvel–Batik,Kamber,Lovric–Uzoma(Kálnoki-Kis,85.),

Hidi,Banó-Szabó(Ikenne-King,78.),Kesztyűs,Kukoc–Cipf(Mayron,65.),Mou-
tari.
Mezőkövesd:Szappanos–Farkas,Guzmics,Neszterov,Vadnai–Berecz,Karnyicki

–Cseri(Mesi,87.),Besirovic(Katanec,93.),NagyD.(Jurina,80.)–Zivzivadze.

Eredményjelző
MagyarlabdarúgóOTPBankLiga

NBI,18.forduló:PuskásAkadémia–
DebreceniVSC0-0,Újpest–Fehérvár
0-1,Diósgyőr–Kaposvár2-0,Budapest
Honvéd–Mezőkövesd1-2,Paks–ZTE
2-0,Kisvárda–Ferencváros1-2.

Eredményjelző
Labdarúgó1.liga,23.forduló:CSU

Craiova –MedgyesiGazMetan 3-1,
AcademicaClinceni–FCVoluntari1-
2,NagyszebeniHermannstadt–Sepsi-
szentgyörgyiSepsiOSK2-2,Bukaresti
Dinamo–GyurgyevóiAstra2-0.

Ranglista
1.CFR22 135 448-16 44
2.Craiova 23 124 734-23 40
3.Astra 23 134 633-23 40
4.FCSB21 123 633-24 39
5.Medgyes23 106 730-28 36
6.Viitorul 22 105 741-26 35
7.Botoşani 22 89 530-28 33
8.Dinamo 23 94 1034-37 31
9.SepsiOSK 23 611627-23 29
10.Nagyszeben23 59 923-38 24
11.Jászvásár 22 57 1022-30 22
12.Târgovişte22 56 1125-42 21
13.Clinceni23 48 1128-44 20
14.Voluntari22 25 1515-41 11

Jegyzőkönyv
Labdarúgó1.liga,23.forduló:NagyszebeniHermannstadt–Sepsiszentgyör-

gyiSepsiOSK2-2(0-1)
Nagyszeben,városistadion,vezette:RaduPetrescu.
Gólszerzők:Debeljuh(64.,83.),illetveSafranko(14.,69.).
Sárgalap:Yazalde(44.),T.Almeida(70.),illetveM.Ştefănescu(23.),Csiszér

(57.),Dimitrov(64.).
Hermannstadt:Figueiredo–Viera,Luchin,I.Stoica–TiagoAlmeida,P.Pet-

rescu,RomarioPires,Offenbacher(61.Debeljuh),Opruţ–Vodă(20.Buşu),Ya-
zalde.
SepsiOSK:Niczuly–Dimitrov,Celea,Tincu,Csiszér–Velev,R.Deaconu(46.

Achahbar),Vaşvari–Gál-Andrezly(54.Díaz),Safranko,M.Ştefănescu(72.Ka-
ranovics).
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Nem jelentett komolyabb aka-
dályt a CSO Voluntari fiúcsapatá-
nak legyőzése a Marosvásárhelyi
CSM leginkább fiatalokból álló fér-
fikosárlabda-csapatának. Az ellen-
fél, ha lehet, még zsengébb korú
játékosokat vonultatott fel, és ha
nem tekintjük Bölöni Tamást és
egy-két társát, a meccset simán le-
hetett volna az U18-ban is játszani,
de a keretek fele talán az U16-ba is
befért volna.

A találkozót meglepetésre végre

civilizált körülmények között, a
sportcsarnokban játszották, ahol a
nézőknek (akik többen voltak, mint
ahányan a volt Petru Maior egyetem
termébe egyáltalán befértek volna)
lehetőségük volt a játékot kísérő lé-
nyeges elemek, az idő és az ered-
mény követésére. A meccs
élvezhetősége így jelentősen meg-
nőtt. Sajnos, arról kellett értesül-
nünk, hogy ez csak kivételes eset
volt, a következő találkozóra a csa-
pat visszatér a bajnoki mérkőzések
megrendezésére minden szempont-
ból alkalmatlan helyszínre. Az in-
doklás, hogy „az ingyen van”, nem

elfogadható, hiszen a CSM mint
klub, és ennek keretében a kosár-
labdacsapat is, nem önmagáért léte-
zik, hanem a városért és a
szurkolókért. Akik, íme, a sport-
csarnokba sokkal szívesebben jön-
nek. Nyugodtan szóljanak a klub
képviselői, ha nem így látják...

A találkozón, mint a bevezetőben
említettük, az ellenfél nem képezett
komolyabb akadályt, és a győzelem
sokkal nagyobb arányú is lehetett
volna, ha a vendégek nem dobnak
meglepően pontosan távolról. A vo-
luntari-i játékosoknak sok esélyük
nem volt a palánk alatt, de kilenc

triplából 27 pontot szereztek, és két-
szer dobhattak szabaddobásokat
triplakísérlet után, így a pontjaik
felét így szerezték meg. Eközben
marosvásárhelyi részről bűnrossz
hatásfokkal dobtak távolról. Bár
több kísérletük volt, mint a vendé-
geknek, csak kétszer találtak be az
egész meccsen. A különbség azon-
ban a palánk alatt alakult ki, ahová
a hazai játékosok nagyon könnyen
tudtak betörni, illetve a lepattanó-
zásban is lényegesen felülmúlták az
ellenfelet. Így ha ki is maradt az

első kísérlet, általában volt, aki kö-
vesse a labdát.

Sajnos, a marosvásárhelyi csa-
patnak ezzel a győzelemmel is in-
kább csak elméleti esélye van a
felsőház elcsípésére, miután voltak
olyan nyerhető meccsek, amelye-
ken nem játszottak a legjobbjaik. A
CSM legközelebb két hét múlva ját-
szik ismét, amikor a bukaresti Ra-
pidot fogadja, és ha a szándék nem
változik, a volt Petru Maior egye-
tem termének a nézők számára nem
elfogadható körülményei között.

Kölyökcsapatok a felnőttligában

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz:
* Piros csoport, 1. forduló: Nagyszebeni CSU – Buka-

resti Steaua 95:75; 2. forduló: Kolozsvári U-BT – Nagy-
szebeni CSU 90:98, Nagyváradi CSM – Bukaresti Dinamo
73:69.

* Sárga csoport, 1. forduló: Galaci CSM – BCM U FC
Argeş Piteşti 71:92; 2. forduló: SCM U Craiova – Galaci
CSM 85:67, Medgyesi CSM – CSM Focşani 93:87, BCM
U FC Argeş Piteşti – CSO Voluntari 88:86.

* Kék csoport, 1. forduló: Zsilvásárhelyi CSM – Csík-
szeredai VSKC 85:77, Konstancai Athletic – Máramaros-
szigeti CSM 101:85.

Férfikosárlabda 1. liga, 10. forduló: Kolozsvári U-BT II
– Bukaresti Rapid 56:61; 14. forduló: Bukaresti Aurel 
Vlaicu Főgimnázium – Nagyszebeni CSU II 78:48; 15. for-
duló: Marosvásárhelyi CSM – CSO II Voluntari 95:73.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda 1. liga, 15. forduló: Ma-

rosvásárhelyi CSM – CSO Voluntari II 95-63
(22-14, 20-12, 25-20, 28-17)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250
néző. Vezette: Faluvégi István (Szászrégen),
Karsai Anett (Gyergyószentmiklós), Anghel
Crişan (Kolozsvár). Ellenőr: Marian Oprea
(Brassó).

Marosvásárhelyi CSM: Bölöni 22 pont (1),
Szilveszter 20, Györki 11 (1), Tóth 9, Bara-
bási L. 7, Mureşan 7, Şteţca 7, Ştefan 6, Tar
2, Blaga 2, Barabási Z. 1, Bot 1.

CSO Voluntari 2: Cusu 19 (5), Colceag 16
(2), Niculescu 15 (2), Voicu 9, Omer 2, Iva-
nov 2, Petre, Vasile, Dobrescu, Mitran.

Hosszú idő után volt újra férfi- (fiú-) kosárlabda-mérkőzés a sportcsarnokban.  Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Újabb szoros siker – 
ezúttal hosszabbításban

Az utolsó másodpercekben eldőlő mérkő-
zéseken aratott sikerekre „szakosodott” az
utóbbi időben a marosvásárhelyi Sirius-Mu-
reşul női kosárlabdacsapata. Ezúttal Buka-
restben, a Rapid ellen nyert végig pengeélen
táncoló találkozón, amelynek hosszabbításra
volt szüksége, hogy eldőljön a győztes ki-
léte.

Kiegyensúlyott csatát hozott a Rapid-
csarnokban a Rapid – Marosvásárhelyi Si-
rius-Mureşul női kosárlabda-mérkőzés első
félideje, amelyben azonban a fővárosi gárda
vezetett szinte mindvégig, és noha a vendé-
geknek háromszor is sikerült egyenlíteniük,
nagyszünetre négypontos előnnyel vonultak
a házigazdák. Ez elsősorban a háromponto-
sok precizitásával magyarázható, hiszen míg
a bukarestiek részéről 4/10-es volt ez a mu-
tató, a marosvásárhelyiek tíz kísérletből
egyet sem értékesítettek. A kétpontos dobá-
sok 58%-os mutatója azonban jelezte, hogy
Ionel Brustur csapatával számolni kell a má-
sodik félidőben.

És valóban, szünet után a Sirius-Mureşul
vette át a kezdeményezést, három tripla is
beakadt, és az utolsó negyed előtt már hat-
pontos előnyre tett szert. Nem volt azonban
vége, mert az utolsó tíz percben már nem
ment olyan jól a támadójáték. A győzelmet
így is megszerezhették volna a rendes játék-
időben, azonban kétegységnyi előny birto-
kában nem tudták megtartani a labdát az
utolsó támadás során. Stănici ellopta Dun-
bartól, utóbbi szabálytalankodott, és Stănici
a szabaddobásokat értékesítve egyenlített.

A hosszabbításban is a Rapid indított job-
ban, és a ráadás öt perc első felének letelte-

kor 64:60-ra vezetett. Dupla lélektani teher,
de innen is fel tudtak állni a marosvásárhe-
lyiek. Előbb csak egy pontot faragott Smel-
ser, majd az utolsó perc kezdetén még kettőt.
Miután pedig a bukarestiek elhibázták a kö-
vetkező támadást, Feiseş kétpontosa fordí-
tott, 18 másodperccel a vége előtt. Időkérés
után a támadóharmadból indított a Rapid,
azonban nem tudta megbecsülni a labdát,
miután pedig elveszítette, utolsó esélyeként
a taktikai szabálytalanség eszközéhez nyúlt.
Az utolsó két pont így Mészáros Kata nevé-
hez fűződik, szabaddobásokból.

A győzelemnek köszönhetően a Sirius-
Mureşul a B értékcsoport favoritjává lépett
elő, noha erre az idény első fele után semmi
jel nem utalt. A csapat legközelebb szerdán,
Kézdivásárhelyen lép pályára, annak a csa-
patnak az otthonában, amelytől kétszer is ve-
reséget szenvedett az alapszakaszban.
Ezúttal az alsóház első helye a tét.

Bálint Zsombor

Ahogyan a korábbi alkalmakkor, ezúttal is a végjátékban bizonyult jobbnak a
marosvásárhelyi együttes. Fotó: Nagy Tibor (archív)

Távozik Ivkovics Sztojan, a férfi-
kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya

A februári Európa-bajnoki selejtezők után
távozik posztjáról Ivkovics Sztojan, a ma-
gyar férfikosárlabda-válogatott szövetségi
kapitánya.

A szövetség (MKOSZ) honlapján közzé-
tett tájékoztatás szerint az elnökség múlt
héten a szakvezető meghallgatását követően
úgy döntött, elfogadja a lemondását azzal,
hogy a szerződésben rögzített felmondási
időben igényt tart a munkájára. Ez azt je-
lenti, hogy a februári Eb-selejtezőkön még
Ivkovics irányítja a nemzeti csapatot.

A horvát-magyar szakember január elején
jelentette be, hogy leül a Kaposvári KK kis-

padjára, noha az MKOSZ
részéről a felnőtt szövet-
ségi kapitányok alkalma-
zásának egyik feltétele az
volt, hogy élvonalbeli
klubnál nem végezhetnek
szakmai munkát.

Bodnár Péter főtitkár
korábban közölte, vagy
hozzáigazítják a szerző-
dést a meglévő feltételek-
hez és csökkentik a
megbízási díjat, vagy újra-
gondolják, hogy ezekkel a
feltételekkel milyen kapi-
tánnyal képzelik el a jövőt.

Az 53 éves Ivkovics
2013 februárjában váltotta
Rátgéber Lászlót a szak-
vezetői poszton, s irányí-
tásával a magyar

válogatott 2017-ben – 1999 után először –
kijutott az Eb-re, amelyet a 15. helyen zárt
Isztambulban.

A magyar nemzeti csapat a 2021-es kon-
tinenstorna selejtezőjében Ausztriával, Uk-
rajnával és Szlovéniával került azonos
csoportba, amelyből az első három jut ki
majd a Németországban, Olaszországban,
Csehországban és Grúziában sorra kerülő
Eb-re. A kvalifikáció első két mérkőzésén a
magyarok Szlovéniát fogadják február 20-án
Szombathelyen, majd három nappal később
Ukrajnában lépnek pályára.

Kobe Bryant emlékére „átneveztek” egy metrómegállót New York-i rajongói
Kobe Bryant emlékére rajongói „átneveztek” egy New York-i metrómegállót. A múlt

vasárnap, helikopterbalesetben elhunyt kosárlabdasztár tiszteletére a Fifth Ave/Bryant
Park megálló nevében leragasztották a felirat első részét, és egy saját gyártású Kobe
táblával Kobe Bryant Parkká nevezték át a megállót hétfőn, minden bizonnyal ideigle-
nesen – írta a businessinsider.com. A fotót közzétették a közösségi média felületein.

A Los Angeles Lakers egykori játékosa 13 éves lányával, Giannával és hét másik
utassal szenvedett heli-
kopterbalesetet a kalifor-
niai Calabasasban. Az
esetet senki sem élte túl.

Az országban több
helyszínen is megemlé-
keztek a 41 éves NBA-
ikonról. New Yorkban a
Madison Square Garden
például lila és aranyszí-
neket öltött, a Los Ange-
les Lakers csapatának
színeit. A New York
Knicks és a Brooklyn
Nets egymás elleni mec-
csét pedig egyperces
néma megemlékezéssel
kezdte.

Eredményjelző
Női kosárlabda Nem-

zeti Liga, felsőház, 4.
forduló: Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC – Aradi
FCC 61:50, Kolozsvári
U – Brassói Olimpia
91:80.

Női kosárlabda Nem-
zeti Liga, alsóház, 4. for-
duló: Kézdivásárhelyi
KSE – Bukaresti Rapid
79:61; 5. forduló: Buka-
resti Agronomia – Kéz-
divásárhelyi KSE 40:53,
Bukaresti Rapid – Ma-
rosvásárhelyi Sirius-Mu-
reşul 64:67, Konstancai
Phoenix – Nagyváradi
CSU Rookies 89:39. A
CSM Alexandria állt. 

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsóház,

5. forduló: Bukaresti Rapid – Marosvásár-
helyi Sirius-Mureşul 64:67 (14-10, 22-22,
11-21, 13-7, 4-7)

Bukarest, Rapid-csarnok, 30 néző. Ve-
zette: Lavinia Gheorghe (Bukarest), Ale-
xandru Nicoae (Bukarest), Vlad Sandu
(Nagyszeben). Ellenőr: Bedir Sefer (Co-
rabia).

Rapid: Stănici 21 pont (2), Burlakova
13 (2), Lupusavei 12, Vlad 6 (1), Bejan 6,
Duşă 4, Cazacu 2, Manea, Călin.

Sirius-Mureşul: Mészáros14, Smelser
11, Gál 11 (3), Dunbar 10, Feiseş 6, Ignat-
Kleemann 5 (1), Badi 4, Bobar 4, Pálfi 2.

Fotó: NSO

Fotó: Twitter/nyclovesnyc
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Fucsovics Márton szettelőnyről
kikapott a 20-szoros Grand Slam-
győztes Roger Federertől a mel-
bourne-i ausztrál nyílt teniszbaj-
nokság múlt vasárnapi nyolcad-
döntőjében. A 27 éves magyar – aki
67. a világranglistán – előzőleg
kétszer találkozott a svájci sztárral,
s mindkétszer kikapott: 2018-ban
az Australian Open nyolcaddöntő-
jében 6:4, 7:6, 6:2-re, míg tavaly a
dubaji torna negyeddöntőjében 7:6,
6:4-re.

A Rod Laver Arena zsúfolt lelá-
tói előtt a magyar Davis Kupa-vá-
logatott vezére álomszerűen
kezdett, fantasztikus ütésekkel
lepte meg 38 éves ellenfelét, fris-
sen mozgott, és a hosszabb labda-
menetekben is alig rontott. Az
MTK játékosa 3:3-nál elvette Fede-
rer adogatását, majd a sajátjait ma-
gabiztosan hozva 36 perc alatt
szettelőnybe került – harmadik ta-
lálkozójukon első játszmáját nyerte
a minden idők legjobbjának tartott

svájci ellen. A folytatásban a hat-
szoros melbourne-i bajnok maga-
sabb fokozatra kapcsolt, míg a
sokszor kiszolgáltatott helyzetbe
kerülő Fucsovics egyre többet hi-
bázott, így Federer – aki 100 győz-
tes meccsnél tartott az Australian
Openen – 26 perc alatt kiegyenlí-
tett.

A harmadik felvonásban sem
csökkent a volt világelső lendülete,
rögtön brékelte a nyíregyházi teni-
szezőt, és nemsokára már sorozat-
ban hét megnyert gémnél tartott.
Federer 4:1-nél elvesztette a szer-
váját, csakhogy rögtön elvette Fu-
csovicsét, és lezárta a játszmát,
melyben négy bréklabdát hárított.

Bő másfél óra elteltével jöhetett
a negyedik felvonás, ebben a nyír-
egyházi teniszezőnek továbbra is
balszerencséje volt a kétséges pon-
toknál, a kétszer is brékelő svájci
pedig ekkor már nem engedte ki a
kezéből a meccset, amely 2 óra 11
percig tartott.

Simona Halep nem jutott be a
döntőbe az ausztrál nyílt teniszbaj-
nokság női egyes versenyén: a négy
között, csütörtökön Garbine Mugu-
ruza 7:6 (10-8), 7:5 arányban nyert
ellene. A világranglista 32. helyén

álló spanyol játékos, aki negyedik
alkalommal kvalifikált Grand
Slam-torna döntőjébe (korábban
nyert a Roland Garroson 2016-ban
és Wimbledonban 2017-ben, vesz-
tett Wimbledonban 2015-ben), ag-

resszív, támadó játékkal, 2 óra 5
perc után győzött.

A kétszeres Grand Slam-győztes
Halep (Roland Garros – 2018,
Wimbledon – 2019) közel állt a má-
sodik melbourne-i döntőjéhez (az

elsőt elveszítette 2018-ban a dán
Caroline Wozniacki ellen), azonban
apró hibái mindkét szettben ellen-
felének kedveztek.

Az első játszmában Halep 3:2-re
vezetett, de Muguruza zsinórban
három játékot nyert, és 5:3-ra fordí-
tott. Halep megrázta magát, 5:5-re
egyenlített, majd átvette a vezetést,
ám kihagyott két szettlabdát, és
Muguruza rövidítésbe tolta a játsz-
mát. A spanyol 3-0-lal nyitott, de
Halep 4-3-ra fordított, 7-6-nál és 8-
7-nél szettlabdája volt, de kihagyta
mindkettőt, majd megmentett ket-
tőt, de a spanyol lány behúzta a har-
madikat, így 10-8-ra vitte a
rövidítést, és 7:6-ra a szettet.

A második játszma simának tűnt,
Halep 4:2-re, majd 5:3-ra vezetett,
de nem tudott élni az előnnyel, a
nagy formában játszó Muguruza
hozott egy 4:0-s etapot, és 7:5-re di-
adalmaskodott.

A román játékos, aki vesztett
játszma nélkül jutott a legjobb négy
közé, két ászt ütött, Muguruza tízet,
Halep egy kettős hibát vétett, a spa-
nyol kettőt. Halepnek 13 bréklab-
dája volt, ebből hármat
érvényesített, Muguruzánál 4/14
volt az arány. A spanyol lánynak
kétszer annyi nyerője volt (39-20),
viszont rengeteg ki nem kényszerí-
tett hibát is ütött (44-23). Muguruza
csak három ponttal nyert meg töb-
bet, mint Halep: 90-87.

A negyedik helyen kiemelt
Halep, aki tavaly a nyolcaddöntőig
jutott Melbourne-ben, idei teljesít-
ményéért 1.040.000 ausztrál dollárt
és 780 WTA-pontot kapott.

A másik elődöntőben az egyesült
államokbeli Sofia Kenin 7:6 (6) 7:5
arányban legyőzte a hazai világelső
Ashleigh Bartyt.

A döntőben: Sofia Kenin – Gar-
bine Muguruza 4:6, 6:2, 6:2.

Fucsovics szettelőnyben volt, 
de kikapott Federertől

„Milliméterekenmúltegy-egyelvesztettpont”
„Mártonnagyszerűenkezdett,remekülütöttazalapvonalról,én

pedignehezentaláltammegajátékomatahűvösidőben–értékelt
apályánFederer.–Amásodikszettbenjobbanvariáltamajátékot,
ésvégülsikerültfordítanom”–tettehozzá.
„Azöltözőbenegykicsitletörtvoltam,örülök,hogynyertemegy

szettet,denemvagyokelégedettajátékommal–nyilatkoztaFu-
csovicsMártonaTennis loveandgameoldalnak.–Amásodik
szettbenRogerelkezdettjobbanjátszani,deekkormárnemmű-
ködöttaszervám,amireeddigazegészversenyentudtamtámasz-
kodni.Akétévvelezelőttimeccshezképestlazábbanmentemfela
pályára,megakartamverniFederert,ésazelsőszettutánmégin-
kábbelhittem,hogyképesvagyokerre.”
Amagyaréljátékoselárulta,elsőestiGrandSlam-mérkőzésén

nagyonbosszantóvolt,hogysokszormilliméterekenmúltegy-egy
elvesztettpont.„Összességébenjóhetetzártam,pozitívévkezdeten
vagyoktúl,egyrejobbanszerválok,összeálltajáték,ésnagyonjó
csapatomvan”–tettehozzá.

Eredményjelző
TeniszAustralianOpen ausztrál nyílt teniszbajnokság, férfi

egyes:
*nyolcaddöntő:RogerFederer(svájci)–FucsovicsMárton4:6,

6:1,6:2,6:2
*döntő:DominicThiem(ausztrál)–NovakDjokovic(szerb)4:6,

6:4,6:2,3:6,4:6

A románok világsztárja ezúttal lehajtott fejjel jött le a pályáról Fotó: Pro Sport

Apostolache Kiss Andrea 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma17.10órátólaMarosvásárhelyiTVRSípszóutáncíműmű-
soránakameghívottjaApostolacheKissAndrea.Anemolimpiai
sportágakűzőiközülamúltévlegjobbMarosmegyeisportolójá-
nakválasztottkeletiharcművésszelSzucherErvina2019-esesz-
tendőrőlésavilágbajnokiezüst-,illetvebronzérmérőlbeszélget.

Simona Halep az elődöntőben búcsúzott

Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a
női párosok versenyét az ausztrál nyílt teniszbajnok-
ságon. Babosék a pénteki döntőben két sima szettben
győzték le a Hszie Szu-vej, Barbora Strycova tajvani,
cseh duót.

A második helyen kiemelt magyar, francia kettős –
amely negyedik Grand Slam-döntőjét játszotta – ko-
rábban két Grand Slam-trófeát gyűjtött. Nyert a 2018-
as Australian Openen, majd tavaly a Roland
Garroson, 2018-ban Wimbledonban és tavaly Auszt-
ráliában pedig kikapott a fináléban. Babos és Mlade-
novic sorozatban harmadszor jutott el a melbourne-i
döntőbe, ezúttal szettvesztés nélkül.

A tenyerest és fonákot is két kézzel ütő Hszie har-
madik a páros világranglistán, amelyet korábban ve-
zetett is. Eddig 26 trófeát szerzett párosban, köztük
három Grand Slamet is nyert. A szintén 34 éves
Strycova éllovas a páros WTA-rangsorban, és 28 cím-
mel büszkélkedhet. Tavaly a wimbledoni elődöntőben
a tajvani-cseh duó 7:6, 6:4-re nyert Babosék ellen,
akik novemberben a sencseni WTA-világbajnokság
fináléjában 6:1, 6:3-mal vágtak vissza.

A párosban háromszoros WTA-világbajnok Babos
egyébként éppen Hszie oldalán aratta első páros dia-
dalát 2012-ben Birminghamben.

A pénteki finálé – amelyben 2010 óta először az
első két kiemelt női páros csapott össze – csaknem

egyórás csúszással kezdődött, mivel előzőleg mindkét
vegyespáros-elődöntő hosszú meccseket hozott. A
Rod Laver Arena tetejét a rendezők becsukták a kinti
40 fokos hőség miatt.

Strycova rögtön elvesztette az adogatását, majd
Babos két bréklabdáról hozta a sajátját. Két újabb
brék következett, a remek fogadásoknak köszönhe-
tően Mladenovic és Strycova sem tudta hozni a szer-
váját, majd Babos adogatásai után 4:2 lett az állás, és
innen már hozta a játszmát – a 38 perc alatt – a ma-
gyar-francia duó.

Strycova miatt a második szett is brékkel indult,
ekkor már egyoldalú volt a mérkőzés, és nemsokára
4:1 állt az eredményjelzőn. Az elbizonytalanodó el-
lenfél egyre többet rontott, újabb kiváló Babos-szer-
vákkal pedig 5:1-re elhúzott a világbajnok duó. Innen
már nem volt kétséges, hogy ki lesz a győztes, Babo-
sék 1 óra 12 perc elteltével boldogan ölelkezhettek
össze.

Az Australian Openen 2004 óta először fordult
elő, hogy egy női páros szettveszteség nélkül diadal-
maskodott. A 26 éves Babos Tímea 23. – Mladeno-
vic oldalán a tizedik – tornagyőzelmét aratta
párosban, és ő az első magyar játékos, aki a profik
között három GS-címet nyert. A magyar-francia ket-
tős a trófea mellé összesen 760 ezer ausztrál dollárt
kapott.

Babosék a bajnokok Ausztráliában

Eredményjelző
TeniszAustralianOpenausztrálnyíltteniszbajnokság,nőipáros,döntő:BabosTímea,Kristina

Mladenovic(magyar,francia,2.)–HszieSzu-vej,BarboraStrycova(tajvani,cseh,1.)6:2,6:1.

„Tevagyalegjobbpartner!”
„Ezvoltaharmadikdöntőnkésamásodiktrófeánkitt–mondtaapályánbeszédébenasoproni

játékos.–Nagyonszeretünkidejönni,egyrejobbanteljesítünkMelbourne-ben.Köszönetaszurko-
lóknakis,hogyegyüttélhettükáteztazélményt.Jövőremindenképpenvisszajövünk!”–tettehozzá.
Mladenovicgratuláltazellenfélnek,majdBabostméltatta:„GratulálokTiminek,sokkaltöbbő

nekem,mintpárostárs,köszönöm,hogyegyüttjátszhatunk.Tevagyalegjobbpartneravilágon”–
jelentetteki.

BabosTímeatornagyőzelmeipárosban
2012:Birmingham(partner:HszieSzu-vej,taj-
vani)
2013:Bogota(MandyMinella,luxemburgi)
2013:Monterrey(Date-KrummKimiko,japán)
2013:Marrákes(MandyMinella)
2013:Taskent(JaroszlavaSvedova,kazah)
2014:Sydney(LucieSafarova,cseh)
2014:KualaLumpur(HaoCsing-csan,tajvani)
2015:Dubaj(KristinaMladenovic,francia)
2015:Marrákes(KristinaMladenovic)
2015:Róma(KristinaMladenovic)
2017:Sydney(AnasztaszijaPavljucsenkova)
2017:Rabat(AndreaHlavackova,cseh)

2017:Quebec(AndreaHlavackova)
2017:Taskent(AndreaHlavackova)
2017:Moszkva(AndreaHlavackova)
2017:Szingapúr,világbajnokság(AndreaHlavac-
kova)
2018:AustralianOpen(KristinaMladenovic)
2018:Birmingham(KristinaMladenovic)
2018:Szingapúr,világbajnokság(KristinaMla-
denovic)
2019:Isztambul(KristinaMladenovic)
2019:RolandGarros(KristinaMladenovic)
2019:Sencsen,világbajnokság(KristinaMlade-
novic)
2020:AustralianOpen(KristinaMladenovic)



A Bolyai Farkas Elméleti Líce-
umban hagyományuk van a Ki
mit tud? vetélkedőknek. Sok
tantárgyból megrendezik ezt
a versenyt, valamint ott van
az általános Ki mit tud? is. Az
elmúlt években nem igazán
bővült a megmérettetések
palettája. Egészen a mostani,
2019-2020-as tanévig. Ekkor
jutott eszébe a 11. C osztály-
nak és osztályfőnökének,
Kosztándi Krisztina tanárnő-
nek, hogy megszervezzék a
földrajz Ki mit tud? vetélke-
dőt. Az első megmérettetés
január 29-én, az iskola dísz-
termében volt, a téma pedig a
bolygók, ahol a versenyzők
találkoztak magával a kis her-
ceggel, aki pedig elmondta a
történetét róka barátjának.
Az esemény házigazdái Ba-
logh Sarolta és Miholcsa Má-
tyás Botond, azaz a róka és a
kis herceg voltak. Balogh 
Saroltát kérdeztük, aki szerve-
zői feladatokat is ellátott.

– Mi is az a Ki mit tud?, illetve
miért csak a kilencedikeseknek
szól?

– Ezek a vetélkedők általában a
kilencedikes diákoknak szólnak és
lényegében az egyik célja, hogy a
frissen érkezett diákokat bevonja az

iskolai diákéletbe, valamint arra is
szolgál, hogy bátorítsa őket, ha
esetleg félénkek lennének az új kör-
nyezet miatt. Természetesen az sem
elhanyagolható, hogy az első líce-
umi év a tanulók számára legyen
minél szórakoztatóbb. Ebben segí-
tenek ezek a versenyek, akár úgy is
fogalmazhatnánk, hogy itt játszva,
szórakozva lehet tanulni.

– Hogyan jött a téma? Miért
éppen kis herceg?

– A témán rengeteget tanácskoz-
tunk, az ihletett meg, hogy a kilen-
cedikes földrajz tananyag leginkább
az űrrel és a csillagokkal foglalko-
zik, és akkor már kézenfekvő volt,
hogy a döntőben hét csapat lesz,
amelyek egy-egy bolygót képvisel-
nek, valamint az sem elhanyagol-
ható, hogy hét osztály van az
iskolában. Ezek után pedig, mivel a
bolygókról van szó, jött a kis herceg
ötlete, hogy az egész eseménynek le-
gyen egy tematikája és tanulsága is.

– A Naprendszerben azonban
nem hét, hanem nyolc bolygó van.
Kimaradt a mi bolygónk, a Föld.
Miért?

– Tudatosan maradt ki a Föld, hi-
szen úgy gondoltuk, hogy erről a
bolygóról sokat tudunk, tehát nem
kellene annyi kutatómunkát vé-
gezni, mint más bolygók esetében.
Ezért maradt ki a Föld, hogy a diá-
koknak többet kelljen dolgozni, és
találjanak új érdekességeket a többi
bolygóról is.

– A diákok makettet készítettek a
bolygókról, méghozzá újrahaszno-
sított anyagokból…

– A célunk ezzel az volt, hogy
hívjuk fel a figyelmet: fontos a hul-
ladékok tudatos kezelése, a szelek-
tív szemétgyűjtés és az
újrahasznosítás. Így jött az ötlet,
hogy a makettek készüljenek újra-
hasznosított anyagokból, hogy ne
kelljen erre még több anyagot el-
használni. 

– Hogyan történt a felkészülés? 
– Még a karácsonyi vakáció előtt

megvolt az elődöntő, amikor meg-
tudták, hogy ki jut tovább. A vaká-
cióban pedig a mentorok
nyaggatták őket, hogy üljenek
össze, fogjanak neki a makettek el-
készítésének, hiszen talán ez volt a
legidőigényesebb feladat. Azonban
a végére pörögtek fel igazán a dol-
gok, hogy mindenfelé repült a ra-
gasztó és a papírmasé. Az elején
nem is tudták igazán, hogy mi is az
elképzelésük, de a végére nagyon is
ráéreztek, és minden osztály na-
gyon ügyesen szerepelt. 

– Sokan rímekben vagy zenés for-
mában oldották meg a bemutatko-
zást. Ez kötelező volt, vagy járt érte
pluszpont?

– Annyi volt a feladatuk,
hogy mutatkozzanak be, hi-
szen a nézőkkel tudatni kell,
hogy kiket is látnak a szín-
padon. A csapatokra volt
bízva, hogy ezt hogyan old-
ják meg, mennyire kreatí-
vak. Itt is érvényesül az a
szabály, hogy ahány ember,
annyiféle, van aki jobban
tud szavalni, más énekelni,
és vannak olyanok is, akik-
nek nem megy a színészke-
dés. Ezért a csapatokra
bíztuk a döntést, hogy min-
denki abban mutassa meg
magát, amiben a legjobb. 

– Mi volt a csapatok fel-
adata? Mi következett a be-
mutatkozás után?

– Megmutatták a maket-
tet, valamint ismertették az
adott bolygót. A tudás, il-
letve ennek átadása volt

ennek a legfőbb célja. Sokszor a
gyűléseken ki is hangsúlyoztuk,
hogy a földrajztudás a lényeg. Ez-
után következett a kvíz, természete-
sen szintén a földrajz volt a téma. Itt
a versenyzők fel kellett ismerjenek
különböző épületeket és azt, hogy
ezek hol találhatók, és voltak más
kérdések is. Próbáltuk úgy összeál-
lítani őket, hogy nagyrészt azonos
nehézségűek legyenek. Az utolsó
rész pedig egy improvizáció volt,
de ez már inkább szórakozásként,
hogy legyen valami könnyebb fel-
adat is.

– Ez volt az első földrajz Ki mit
tud? Miért csak most merült fel
ennek az ötlete?

– Őszintén, nem tudom. Ezelőtt
2 és fél évvel, amikor kilencedikbe
érkeztem, döbbentünk rá az osztály-
társaimmal, hogy nincs ilyen. De
akkor még nekünk is új volt az
egész bolyais élet, sok új dologgal
ismerkedtünk meg és sok ilyen ve-
télkedőn vettünk részt. De azért fur-
csa volt, hogy van vallás Ki mit
tud?, de földrajz nincs. Kilencedik
osztály végén fordultunk az oszi né-
nihez, Kosztándi Krisztina tanárnő-
höz, hogy szeretnénk egy ilyent

szervezni 10. osztályban, aztán
végül úgy döntöttünk, hogy inkább
11.-ben szervezzük meg, hogy
addig nekünk is nőjön be jobban a
fejünk lágya, és legyen több időnk,
hiszen 10. osztályban még összerá-
zót is kellett szerveznünk.

– Tekinthetünk úgy az első ilyen
földrajzversenyre, hogy következ-
hetnek a kontinensek, országok
vagy még kisebb földrajzi egysé-
gek?

– Ez jó ötlet lehetne a jövő vetél-
kedőihez. Nem tudom, és sajnos jö-
vőre már nem a mi osztályunk
szervezi. Minden Ki mit tud?-ot a
nyertes csapat és osztálya szervez.
Így a következőt a mostani nyerte-
sek, és ők választják ki a témát is. De
nem hiszem, hogy van okunk aggo-
dalomra, hiszen meglátásom szerint
nagyon kreatív évfolyam a mostani
kilencedikeseké, és remélem, na-
gyon jól meg fogják szervezni, vala-
mint bízom abban is, hogy jó témát
fognak választani. Ha pedig alkotói
válságban fognak szenvedni, remél-
jük, elolvassák ezt a cikket. Egy
dolog biztos, a mi osztályunk, a 11.
C, el fog jönni az elkövetkezendő
évek földrajz Ki mit tud?-jaira is.

Nagy-Bodó Szilárd
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Első földrajz Ki mit tud?
Mindent tudtak a diákok

Marosvásárhelyen tartott
közös sajtótájékoztatót a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) és a Maros Megyei
Ifjúsági Egyeztető Tanács
(MIET), ahol Birtalan István
MIET-elnök, Oltean Csongor
MIÉRT-elnök és Varga Ador-
ján, Balavásár község 
polgármesterjelöltje a soron
következő önkormányzati vá-
lasztásokról és azon belül az
RMDSZ-előválasztásokról be-
széltek. 

Oltean Csongor, a MIÉRT el-
nöke emlékeztetett: „2020-ban az
RMDSZ határozatba foglalta, hogy
az önkormányzati választások lis-

táit úgy kell összeállítani helyi és
megyei szinten, hogy azokon köte-
lező módon legalább egy nőnek és
egy fiatalnak szerepelnie kell. A
romániai politikai pártok közül
tudtommal sehol nincs erre példa.
Arra kérünk minden helyi és me-
gyei RMDSZ-vezetőt, hogy tegyen
eleget ennek a szabályozásnak a
listák összeállításánál. Példaértékű,
hogy már a jelölési időszak elején
felkészült fiatalok vannak a Maros
megyei ifjúsági jelöltek között.
Ebből is látszik, a fiatalokat érdekli
a közélet, és aktív részesei akarnak
lenni a közösségnek”. 

Oltean azt is kiemelte, a MIÉRT
egy erőteljes ifjúsági kampánnyal is

készül, amely során elsősorban a fi-
atalokat akarják megcélozni, de
ugyanakkor az idősebb generáció-
hoz is akarnak szólni.

– Gyakran tapasztaljuk, hogy az
idősebbek szkeptikusan állnak a fi-
atalokhoz, ha politikai szerepvál-
lalásról van szó, pont ezért
akarjuk megértetni velük, hogy
olyan fiatalokat akarunk előtérbe
helyezni, akik felkészültek, tud-
ják, mi a dolguk, és tenni akarnak
a közösségükért – folytatta a
MIÉRT elnöke.

Birtalan István, a MIET elnöke
arról beszélt, hogy az elmúlt két, il-
letve négy évben azon dolgozott,
hogy a különböző közösségépítő,
civil és ifjúsági projektek megvaló-
sítása mellett olyan fiatalokat ké-
pezzen, amelyek képviselni tudják
a fiatalok álláspontját a döntésho-
zásban.

– Maros megyében sok jól mű-
ködő önkormányzat van, amelyeket
fiatal polgármesterek, alpolgármes-
terek vezetnek. Fontosnak tartjuk,
hogy az önkormányzatokat fiatal
polgármesterek vezessék, akiket
ösztönözni szeretnénk arra, hogy
hozzanak létre, illetve növeljék az
ifjúsági alapot. Ennek érdekében tá-
mogatjuk közösen a MIÉRT-tel
Varga Adorjánt, hogy vegye kézbe
Balavásár sorsát, és bizonyítsa be a
mandátuma alatt, hogy a település

újra a jól fejlődő községek közé tud
tartozni. További terveink közé tar-
tozik, hogy minél több ifi- és civil
szervezetet támogassunk a megyé-
ben és a városokban, de a községek-
ben is. Igyekszünk modernizálni az
önkormányzatok munkáját.

Varga Adorján kihangsúlyozta,
kizárólag az RMDSZ színeiben sze-
retne indulni, ezért is vállalja a
megmérettetést az előválasztáson. 

– Ez a választás nem rólam szól,
hiszen egy erős és fiatal csapattal
vágunk neki az előválasztásnak. Az
a célunk, hogy egyetlen magyar je-
lölttel induljunk az idei önkormány-
zati választásokon. Ennek

érdekében már elkezdtük a tárgya-
lásokat az EMNP és MPP helyi
szervezeteivel, és bízom abban,
hogy az előválasztási kampányban
az építő jellegű vita szintjén tudjuk
tartani a megméretkezést. A konkrét
tervekről fogok egy program formá-
jában beszámolni, hiszen a követ-
kező időszakban konzultációt
fogunk indítani, amely során kikér-
jük a közösség véleményét is. Meg-
győződésem, hogy egy jelölt akkor
tud hitelesen kampányolni, ha
minél szélesebb körből kap vissza-
jelzést arról, hogy milyen közössé-
get képzelnek el a lakók.
(közlemény)

Maros megyében is felkészült fiatalokkal vágnak neki 
az önkormányzati választásoknak

Az est házigazdái: Balogh Sarolta és Miholcsa Mátyás Botond, vagyis a róka és a kis herceg



MINDENFÉLE

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

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Nego-
iului u. 25-27. sz. alatt 45 ár telek (je-
lenleg szőlős-gyümölcsös) eladó
vagy részes művelésre kiadó. Rész-
letek a 00-36-20-4600-935-ös tele-
fonszámon. (6275-I)

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

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
csatorna- és lefolyókészítést stb. Tel.
0746-874-872. (6316)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csa-
tornát. Tel. 0752-377-342. (6303-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, ácsmunkát,
szigetelést (polisztirénnel), készítünk
bármilyen típusú teraszt fából. Ked-
vezmény 10%. Tel. 0735-288-473.
(6315-I)

BÁDOGOSMUNKÁT vállalok házaknál
és intézményeknél. Javítok szemét-
lefolyót és konténert. Tel. 0771-705-441.
(6345)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal a szívemben
emlékezem KOVÁCS ATTILÁRA
halálának első évfordulóján.
Emlékét örökké szívemben
marad. 
Isten nyugtasson békében!
Vali, aki a hosszú szenvedésed
alatt melletted volt. (6370)

„felköltöztek a szavak
a mennybe
csönd van
csak az úr léptei
kongnak az űrben”

(Kányádi Sándor)
Fájó szívvel gondolok édes-
anyámra, SZAKÁCS ÉVÁRA ha-
lálának 14. évfordulóján. 
Nyugodj békében, drága Édes-
anyám! 
Emléked őrzi fiad, Frunda
György és családja. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk édes-
anyánkra, KESERI IBOLYÁRA
szül. Ferenczi halálának 1. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(6386-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, anyós, nagy-
mama, rokon, az IIRUC volt dol-
gozója, 

özv. SIPOS MAGDOLNA 
szül. Baráti 

életének 81. évében január 30-án
rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetése feb-
ruár 3-án 14 órakor lesz a refor-
mátus sírkertben. 
Emlékét őrzi két fia és azok csa-
ládja. (6385-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték, tisztelték,
szerették 

özv. KISS TIBORNÉT 
szül. Székely Erzsébet 

hogy életének 87. évében február
1-jén örök álomra szenderült. Te-
metése február 4-én, kedden 13
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben, római kato-
likus szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. Nyugodj békében,
drága Böbe! (6384-I)

Mérhetetlen fájdalommal búcsú-
zunk a nagyon szeretett szom-
szédunktól, 

SIMON ROZÁLIA-ENIKŐTŐL 
aki tragikus körülmények között
életét vesztette. Őszinte részvé-
tünk férjének, gyerekeinek és
minden hozzátartozójának. 
Szomszédai a Mimóza köz 4/C-
ből. (6383-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága férj, édesapa, testvér,

nagyapa, dédapa, rokon, 

GÁBOR VASILE

a Simó Géza bútorgyár 

volt dolgozója 

életének 80. évében 2020. január

31-én elhunyt. Drága halottunk

temetése február 3-án 13 órakor

lesz a marosvásárhelyi reformá-

tus temetőben. 

A gyászoló család. (6382-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatom, hogy

a szeretett testvér, sógornő, özv.

SIPOS SÁNDORNÉ született

BARÁTI MAGDOLNA 81. évében

rövid szenvedés után elhunyt.

Őszinte részvétünk a családnak.

Testvére, Rodi és családja. (6374-I)

AKOVÁCSPÉKSÉGalkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)

A marosvásárhelyi székhelyű, dán tulajdonban lévő INRECOÉPÍ-
TŐIPARIMAGÁNCÉG alkalmaz GÉPKEZELŐT (betanítását vál-
laljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT (C, E kategóriás
jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges).
Amit kínálunk: igényes munkakörnyezet, stabil vállalati háttér, béren
felüli juttatások, fiatal, dinamikus csapat. Amennyiben felkeltettük az
érdeklődését, az önéletrajzát az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy
a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (64465-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Tel. 0756-
128-310, Rozália. (64487-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Az életünk így múlik el, de míg va-
gyunk, fájó szívvel emlékezünk drága
gyermekünk, BAKK JÓZSEF 
LORÁND hirtelen halálára.
Február 2-án volt halálának 22. évfor-
dulója.
A Jóisten nyugtasson békében,
drága lélek! 
Bánatos szülei és testvére, Andrea 
a családjával. (6358-I)

Nem halnak meg, akik szívünkben
élnek, 
hiába szállnak, repülnek az évek.
Fájó szívvel emlékezünk február 3-án
a gyulakutai 
LÁSZLÓ ERZSÉBETRE halálának ne-
gyedik évfordulóján. 
Sohasem halványul szívünkben em-
léke.
Nyugodjon békében!
Szerető férje, fia, menye és két unokája. (6100)

A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Nyárádkarácsonba 6 órás munkaidővel. Bővebb információ a
0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

Kilépett az Európai Unióból az
Egyesült Királyság. A brit EU-
tagság az előzetesen kijelölt
időpontban, közép-európai
idő szerint éjfélkor szűnt
meg.

Az Európai Unió és elődszerve-
zeteinek történetében a brit kilé-
pésig nem volt példa teljes jogú
tagország távozására.

Az Egyesült Királyság 47 évet és
egy hónapot töltött el az Európai
Közösségek, majd utódja, az Euró-
pai Unió tagországaként, ugyanis
1973. január 1-jén lépett be a kö-
zösségbe Sir Edward Heath akkori
konzervatív párti miniszterelnök
vezetésével.

Péntek este levonták a brit lo-
bogót az uniós tagországok 
állam-, illetve kormányfőit tömö-
rítő Európai Tanács, majd az Eu-
rópai Parlament brüsszeli és
strasbourgi épületei előtt, végül az
Európai Bizottság székháza mel-
lett álló oszlopsorról is, amely az
eddigi 28 uniós tagország zászla-
ját tartotta.

Londonban a parlament torony-
órájának világhíres harangja, a Big
Ben – felvételről felidézett – hang-
jával búcsúztak el az Európai Uni-
ótól, utána pedig a brit lobogó

stilizált képét vetítették ki a minisz-
terelnöki hivatal, a Downing Street
falára.

Boris Johnson brit miniszterel-
nök közvetlenül a kilépés előtt köz-
zétett üzenetében azt mondta, hogy
az Európai Unió fejlődési iránya
már nem felelt meg Nagy-Britannia
igényeinek. Szerinte a Brexit sokak
számára „a remény bámulatos pil-
lanatát” jelenti, olyan pillanatot,
amelyről azt hitték, hogy soha nem
jön el.

Hozzátette: a legfontosabb annak
kimondása, hogy a Brexit nem va-
laminek a vége, hanem kezdet, ami-
kor „felmegy a függöny a mi nagy
nemzeti drámánk új felvonása
előtt”.

Johnson szerint a kilépés részben
arról is szól, hogy „a visszaszerzett
szuverenitást” az emberek által
megszavazott változások végrehaj-
tására kell felhasználni, legyen szó
a bevándorlás ellenőrzéséről, sza-
badkikötők létesítéséről, a brit halá-
szati politika „felszabadításáról”,
szabadkereskedelmi megállapodá-
sok megkötéséről, vagy „egysze-
rűen arról, hogy magunk
alkothatjuk meg törvényeinket és
szabályainkat az ország népének ja-
vára”.

A kilépés pillanatában, szomba-
ton nulla órától elkezdődött a vár-
hatóan 11 hónapig, december 31-ig
tartó átmeneti időszak, amelynek
egyik legfontosabb célja az, hogy
időt biztosítson Londonnak és az
EU-nak a megállapodásra a jövő-
beni kétoldalú kapcsolatrendszer
sarkalatos szabályairól. Ennek lejár-
táig jórészt a jelenlegi szabályrend-
szer marad érvényben az Európai
Unióval fennálló viszonyban, 
vagyis legalább az idei év végéig
semmiféle érdemi változás nem
lesz érzékelhető olyan területeken,
mint az EU-állampolgárok jogo-
sultságai, a beutazás, a bevándorlás
szabályozása, a légi közlekedés
vagy a kereskedelem.

A brit kormány elsődleges céljai
között szerepel egy átfogó, a szol-
gáltatásokra is kiterjedő kétoldalú
szabadkereskedelmi megállapodás
megkötése az EU-val, de ebben az
időszakban kell szabályozási meg-
állapodásra jutni olyan területeken
is, mint az igazságügyi hatóságok
büntetőjogi együttműködése, a
gyógyszer- és a repülésbiztonság, a
halászati jogok vagy a védelmi és a
biztonságpolitika.

Michel Barnier, az Európai Bi-
zottság Brexit-ügyi főtárgyalója a

tervek szerint hétfői sajtóértekezle-
tén mutatja be az átmeneti idő-
szakra vonatkozó uniós tárgyalási
mandátum prioritásait és főbb rész-
leteit.

Josep Borrell kül- és biztonság-
politikai EU-főképviselő éjfél után
bejelentette, hogy szombattól teljes
körűen dolgozik az unió londoni
diplomáciai képviselete, amely kü-
lönös figyelemmel kíséri majd az
uniós polgárok jogainak biztosítá-
sát. Leszögezte, hogy az Európai
Unió és az Egyesült Királyság kö-
zötti gazdasági, társadalmi és poli-
tikai kapcsolat nem ér véget, a felek
szoros viszonyban maradnak to-
vábbra is. Értésre adta, hogy az unió
egy új, ambiciózus partnerség ki-
építésében bízik a kereskedelmi és
gazdasági együttműködés, a bűnül-
dözés és az igazságszolgáltatás, va-
lamint a külpolitika, a biztonság és
a védelem területén.

Nem sokkal a kilépés előtt Ur-
sula von der Leyen, az Európai Bi-
zottság elnöke Brüsszelben
kijelentette: a lehető legjobb és leg-
szorosabb együttműködést kell kié-
píteni az Egyesült Királysággal,
noha sosem lesz, és soha nem lehet
olyan kapcsolatuk, mintha továbbra
is uniót alkotnának egymással.

Charles Michel azt hangsúlyozta,
hogy az EU-tagországoknak közös
céljaik, azonos elképzeléseik van-

nak arról, merre tartanak, továbbá
elkötelezettek a kor meghatározó
kihívásainak megoldása iránt. Az
Európai Unió képes választ adni a
kihívásokra, azonban csak az em-
berek, a nemzetek, valamint az
uniós és nemzeti intézmények ösz-
szefogása révén – tette hozzá.

David Sassoli azt mondta, a felek
előtt álló időszak sok feladatot tar-
togat, azonban jóakarattal és el-
szántsággal tartós, pozitív és
előremutató partnerséget lehet épí-
teni.

Péntek éjjel a legradikálisabb brit
EU-ellenes erő, a Nigel Farage ve-
zette Brexit Párt több ezer híve ün-
nepelte Nagy-Britannia uniós
kilépését Londonban a parlament
előtti téren.

Skóciai és észak-írországi EU-
párti politikusok ugyanakkor első
nyilatkozataikban felvetették hazá-
juk elszakadásának és újbóli EU-
csatlakozásának lehetőségét. A skót
nagyvárosokban gyertyás virrasz-
tást is tartottak EU-párti demonstrá-
lók, emlékeztetve arra, hogy az
országrészben a nagy többség elve-
tette a Brexitet. Nicola Sturgeon
skót miniszterelnök a BBC televízi-
ónak nemrégiben azt mondta: meg-
győződése, hogy Skócia független
országként viszonylag rövid idő
alatt visszaléphetne az Európai Uni-
óba. (MTI)

Kilépett az Egyesült Királyság az Európai Unióból



Buszos körutazások 
2020.április22–29.
BelgiumésHollandia,

550euró/fő

2020.április
27.–május1.
Horvátország,
280euró/fő

2020.szeptember
2–10.

LaBellaItalia,
480euró/fő

Indulás 
Marosvásárhelyről 
+ 25 euró/fő. 
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A Marosvásárhelyi
Helyi Közszállítási

Vállalat Rt. 
alkalmaz

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

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
SOFŐRÖKET

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

Aközszállításivállalat
vezetősége

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

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

Várjuk Önöket!


