
Vadárvácska 
A hagyományok szerint ez évben is a
Vadárvácska alkotótáborban született
munkák tárlatával indult az újabb esz-
tendő a marosvásárhelyi Bernády
Házban. 

____________2.
A doni áttörésre
emlékeztek 
Szombaton délután a marosvásárhelyi
várban az egykori tiszti épületben a
16. alkalommal emlékeztek a doni ka-
tasztrófára, a magyar hadsereg szá-
mára a második világháború
legtragikusabb eseményére.

____________4.
65 éves 
a marosvásárhelyi
Marx József 
fotóklub 
2018-ban a klub fennállásának a 65.
évfordulóját ünnepli, ezért minden idei
rendezvényt ennek a jubileumi ese-
ménynek a tiszteletére szerveznek. A
tavalyi tevékenységről és az idei ter-
vekről Both Gyula klubelnökkel be-
szélgettünk. 

____________5.
A CSM Steaua 
érkezik a Ligetbe
Előkelő ellenfél, a Bukaresti CSM 
Steaua lesz ma este a ligeti sportcsar-
nok vendége a Maros Kosárlabdaklub
ellenfeleként. A fővárosiak egyértel-
műen győzni jönnek a továbbra is
nagy nehézségekkel küszködő Maros
KK ellen.

____________7.

Kövér László házelnök szerint Közép-Eu-
rópa 450 éve példát mutatott a világ-
nak, és ma is ezt teheti. Az
Országgyűlés elnöke Tordán beszélt
erről szombaton, azon a hálaadó ünnep-
ségen, amelyet a vallásszabadság első
kinyilvánításának 450. évfordulója al-
kalmából tartottak. Az ünnepségen be-
szédet mondott Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere és Németh Zsolt,
az Országgyűlés Külügyi Bizottságának
fideszes elnöke is.

Kövér László felidézte: az Erdélyben 1568-
ban megvalósult felekezetközi békét Európában
csak a katolikusok és protestánsok közötti har-
mincéves vallásháborút 1648-ban lezáró veszt-
fáliai béke teremtette meg.

A vallásszabadságra mint egyéni jogra csak
1789-ben utalt az emberi és polgári jogok fran-
cia nyilatkozata, és ezt az Egyesült Nemzetek
Szövetsége csak az 1948-ban elfogadott Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában teljesítette
ki, és szavatolta a gondolat-, lelkiismereti és
vallásszabadság egyéni jogát minden ember

számára – mondta. Bejelentette, hogy eleget
tesz az erdélyi felkérésnek, és kezdeményezi az
Országgyűlésben az erdélyi országgyűlés val-
lásbékét kimondó tordai határozata emlékének
megörökítését.

Kövér László szerint ma az a felismerés biz-
tosíthat térségi stabilitást és szolidaritást, és te-
remtheti meg az emberek tartós biztonságérzetét,
hogy nemcsak „a hit Isten ajándéka” – amint azt
az erdélyi országgyűlés Tordán kinyilvánította – ,
hanem az ember teljes önazonossága is az.

Lehajtott fejjel 
Közvita nélkül, miniszteri rendelettel módosította a közoktatási in-

tézmények megszervezésére és működésére vonatkozó rendszabályzatot
Liviu Marian Pop tanügyminiszter. A januári 8-i rendelet 63 pontban
változtat a korábbi keretszabályzaton, olyan lényeges kérdésekben is,
mint a diszkrimináció bármely formájának a megtiltása a tanintézmé-
nyekben, az igazgatók visszahívásának lehetősége (ha az iskola veze-
tőtanácsának kétharmada kéri és a tanfelügyelőség vezetőtanácsának
kétharmada jóváhagyja), a két-három szakot magába foglaló osztályok
indításának engedélyezése, ha egy adott szakból nincs egy osztályra
való diák. És sorolhatjuk, hogy kihágásnak minősül a tanintézmény
keretében történő pénzgyűjtés, a szülői bizottság pedig, ha nincsen
alapítványként hivatalosan bejegyezve, nem fogadhat el tagdíjat, ado-
mányokat és a támogatás semmilyen formáját sem fizikai vagy jogi
személyektől. 

Pénzbüntetést és anyagiak hiányában kötelező közmunkát helyez ki-
látásba a rendelet azoknak a szülőknek, akik nem járatják iskolába
tanköteles gyermeküket. 

A szabályzat leszögezi, hogy a tanintézményekben tilos a dohányzás,
megszünteti a tanulói szolgálatot, és bármely tevékenységet, amely
korlátozza az órán való részvételt. A 36. cikkely szerint jeggyel nem
szabad büntetni a diákot, viszont a csalásért 1-es osztályzat jár. Az
óvodás és elemista gyermekeket kötelező módon el kell kísérni a tan-
intézménybe, és órák után meg kell várni őket. A rendelet szerint tilos
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Közép-Európa 450 éve példát mutatott a világnak, és ma is ezt teheti

A vallásszabadság 
kinyilvánítására emlékeztek



A hagyományok szerint ez évben is
a Vadárvácska alkotótáborban született
munkák tárlatával indult az újabb esz-
tendő a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban. A Bucsin túloldalán fekvő
Borzonton a gyergyóalfalui Gál Mi-
hály által immár több mint tíz eszten-
deje létrehozott és szervezett
alkotótábor a marosvásárhelyi képző-
művészek egyik igen kedvelt tartózko-
dási helyévé vált, minden évben
számos vásárhelyi alkotó fordul meg a
táborban és természetszerűen az azt
követő téli tárlaton is. Ez az idén sem
volt másképpen, a Bernády Házban
telt házas közönség tette tiszteletét a
tárlatnyitón, amelyen a kiállítás mélta-
tója, Nagy Miklós Kund és a tábor-
szervező Gál Mihály fogadta az
érkezőket. 

Sorrendben elsőként Nagy Miklós
Kund szólalt fel. Elmondta, a Vadár-
vácska kiállítás ez évben is idénynyitó
rendezvény, amelyet az év során na-
gyon sok hasonló követ majd a Ber-
nády Házban. 

– Remélem, hogy a mostani, immár
tizenharmadik táborozás termését be-
mutató kiállítás is sikeres lesz. Most
egy kicsivel kevesebb alkotást látha-
tunk, mint más esztendőkben, de ez
nem azt jelenti, hogy megcsappant
volna az érdeklődés, csupán a tavalyi
év alakult így. A képzőművészetet

sokan szeretik, Gyergyóalfaluban a
Művészetek éjszakáján például a köz-
ség apraja-nagyja kint volt, és ünne-
pelte mindazt, amit az alkotótábor
révén teremtettek. A művészetszeretet
élteti ezt a tábort, olyan emberek kel-
lettek hozzá, mint a házigazda Gál Mi-
hály. A tábor egy hete alatt nagyon jó
kedvvel, de megfeszített munkával al-
kottak a művészek, a táj, a vendéglátók
nagy hatással voltak, vannak rájuk. A
tábor alapját immár hagyományosan a
marosvásárhelyi művészek képezik,
akik évről évre igyekeznek visszatérni.
A tavalyi tábor fő témaköre a község
egyik jelentős szülötte, Sövér Elek, ak-
kori kerek évfordulós művész volt, így
sokan olyan műveket alkottak, ame-
lyekkel az ő emléke előtt tisztelegtek.
Most is van egy 450. évfordulónk, a
tordai országgyűlésen kihirdetett val-
lásszabadság emléke előtti tisztelgés-
ként az egész esztendő emlékév lesz.
A táborban született, zarándoklathoz
kapcsolódó művek között olyanok is
voltak, amelyeket nem katolikus alko-
tók hoztak létre, de éppen ez a közös-
ségünk lényege: számos különböző
vallású, irányultságú, stílusú erős
egyéniség alkot egymás mellett, és
mégis megszületik a harmónia, mert
mindaz, ami a körülöttünk lévő szép-
ségből ered, megjelenik. Az idei tábor
termése igencsak változatos, festmé-
nyek, plakettek, kisplasztikák, tűzzo-
máncok képezik az anyagot, a

legújabb, Zarándoklat című albu-
munkban immár huszonöt alkotó mun-
kái szerepelnek. Egyik művésztelep
sem versenyezhet a Vadárvácskával a
kiadott könyvek tekintetében, a Zarán-
doklat immár a hetedik album, amely-
ben megtekinthetjük a tábor termését. 

– A Zarándoklat című művészal-
bumban a képek mellett Baricz Lajos
egyik legszebb verse is olvasható, az
album 30 lejért vásárolható meg – tette
hozzá Gál Mihály. – A tavaly olyan
művészeket igyekeztünk meghívni,
akik ismerték Sövér Eleket, de sokan
közülük objektív okok, balszerencse
miatt nem tudtak eljönni, a marosvá-
sárhelyi művészek azonban ezúttal is
számosan képviseltették magukat. Jö-
vőre 15 éves az alkotótábor, remélem,
hogy ismét egy sikeres rendezvénynek
nézünk majd elébe: 110 évvel ezelőtt
született Wass Albert, őt ünnepeljük az
idén – mondta Gál Mihály, majd Ba-
ricz Lajos és Wass Albert egy-egy ver-
sét szavalta el. 

Baricz Lajos a Zarándoklat című al-
bummal kapcsolatosan megjegyezte:

– A zarándoklat azt jelenti, hogy el-
indulok valahonnan egy szent helyre,
a régi énemet ott hagyom, ahonnan el-
indultam, és útközben egy újat felsze-
dek. A zarándoklat lelki is lehet, a
lényeg, hogy a tisztulás, tökéletesedés
céljával keljünk útra. A borzonti tábor-
ban született munkák találhatók meg a
Zarándoklat című albumban, amely ezt
a belső utat nagyszerűen megjeleníti –
hallottuk a tárlatnyitón, majd a maros-
szentgyörgyi Szent Cecília együttes já-
tékával ért véget a csütörtök délutáni
esemény.

Állattenyésztő tanfolyam 
A Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igaz-
gatóság szaktanácsadó osztályának nyárádszeredai ki-
rendeltsége alapszintű állattenyésztési tanfolyamot
szervez, amelyre január 25-ig várják a jelentkezőket. A
tanfolyamot elvégzők oklevelét elismeri a munkaügyi és
oktatásügyi minisztérium, e diploma a pályázatokhoz nél-
külözhetetlen. Érdeklődni, feliratkozni a nyárádszeredai
polgármesteri hivatal mezőgazdasági irodájában lehet Fá-
bián Attila mérnöknél vagy a 0731-328-965-ös telefonszá-
mon. Amint összeáll a 28 tagú csoport, indul a tanfolyam.
A kezdés időpontjáról értesítik a jelentkezőket. 

Színháztörténeti KZST-est
A Kemény Zsigmond Társaság január 16-án, kedden este
6 órakor tartja összejövetelét a marosvásárhelyi Bernády
Házban. Meghívott Lázok János színháztörténész, elő-
adásának címe: Volt egyszer egy Magyar Művészeti Inté-
zet. A Kolozsváron 1947-ben létrehozott és szűk három
évig működő MMI születése és erőszakos feldarabolása
nincs a köztudatban. Volt diákjai közül városunkban Ko-
lozsvári Puskás Sándor szobrászművész él és dolgozik,
aki ez alkalommal bemutatja egyik legújabb művét. Köz-
reműködik Molnár Tibor hegedűn és Molnár József mély-
hegedűn. 

Gruppen-Hecc-kabaré
A Gruppen-Hecc Társulat A(z) gender tragédiája című szil-
veszteri kabaré-előadása január 15-én, ma este 7 órakor
tekinthető meg a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Írta:
Molnár Tibor „Tajbi” és Nagy István, előadják: Nagy István,
Kárp György, Henn János, Biluska Annamária, Somody
Hajnal/Csíki Hajnal, Fodor Piroska. Rendező: Nagy István,
zenei munkatárs: Nyágai István, hang- és fénytechnika:
Göllner Károly, producer: Hompot Szilárd. 

Január 15-től igényelhetők 
a gyógykezelési jegyek 

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár vezetősége szerint az idei
gyógykezelési jegyek odaítélésére vonatkozó alkalmazási
előírások megjelenése január 15-e körül várható, ezért a
kérelmeket ezt követően ajánlott benyújtani. A kérelmeket
postán, faxon, e-mailben lehet elküldeni vagy a nyugdíj-
pénztárnál személyesen iktatni. Cím: Marosvásárhely,
Tudor Vladimirescu utca 60. szám, faxszám: 0265-
262.018, e-mail: kamelia.magyari@cnpp.ro. A gyógykeze-
lések valószínűleg február végén kezdődnek. 

Nincs mese! – Hahota-kabaré
A marosvásárhelyi Hahota színtársulat rendszeresen
színre viszi zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros
Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást
január 20-án, 21-én, 27-én és 28-án este 7 órától tekintheti
meg a nagyérdemű. Fellépnek: Puskás Győző, Székely
M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin, Cseke Péter,
Gáll Ágnes és Szőllősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó.
Rendező: Kovács Levente. Jegyek még kaphatók a Maros
Művészegyüttes (0746-540-292) és a Kultúrpalota (0265-
261-420) jegypénztárában.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma LÓRÁNT, LORÁND,
holnap GUSZTÁV napja.15., hétfő

A Nap kel 
8 óra 2 perckor, 

lenyugszik 
17 óra 1 perckor. 
Az év 15. napja, 

hátravan 350 nap.
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IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. -10C
min. -70C

Megyei hírek

Fotó: Szántó Lehel

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
29, 40, 43, 13, 35 + 9 NOROC PLUS: 0 4 0 4 2 1
2, 22, 23, 10, 24, 33 SUPER NOROC: 2 0 2 2 7 1 

16, 36, 34, 30, 43, 27 NOROC: 5 4 2 9 6 8 1 

A sebesség áldozata
Január 11-én, csütörtökön 12.14 órakor a 14-es országút

89+110 kilométerkövénél, Segesvár külterületén egy 43
éves Hargita megyei férfi Dános felől Segesvár irányába
tartva a sebességet nem igazította az útviszonyokhoz, és
egy balra ívelő kanyarban áttért az ellenkező sávba, ahol
frontálisan ütközött egy bukaresti 23 éves fiatalember által
szabályosan vezetett járművel A baleset nyomán a 43 éves
gépjárművezető életét vesztette, a bukaresti fiatalember és
egy hölgyutasa enyhébb sérüléseket szenvedett.
Figyelemelterelés

Ugyancsak csütörtökön 15.08 órakor Szászrégenben a
Dedrádszéplaki utcában egy 48 éves gépjárművezető el-
vesztette a gépjármű feletti uralmát, letért az úttestről,
majd egy hídfőnek és egy villanyoszlopnak ütközött. A
rendőrségi jelentés szerint a baleset oka az, hogy a sofőr

vezetés közben másra figyelt. A gépjárművezető életét
vesztette. 

Mindkét balesetben a katasztrófavédelmi felügyelőség
feszítő-vágó berendezéssel kellett kiszabadítsa a jármű-
vekbe szorult áldozatokat. 
Közúti baleset Maroscsapón

Vasárnap, január 14-én 11.29 órakor a Maros Megyei
Horea Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője, Virág Cristian
őrnagy egy Maroscsapón történt súlyos közúti balesetről
tájékoztatott (fotó). Személygépkocsi ütközött  egy kami-
onnal, a baleset nyomán feszítő-vágó felszereléssel tudták
kiszabadítani  a helyszínre siető marosludasi és radnóti egy-
ségek az egyetlen, gépkocsiba szorult személyt, a járműve-
zetőt, akit a rohammentő szolgálat vett át. A helyszínelés
idején a forgalom mindkét irányban szünetelt, 12.40 órakor
egyik sávon elindították a járműforgalmat. (szer p.)

Halálos közúti balesetek

Idénykezdő tárlatnyitó a Bernády Házban
Vadárvácska 

Kaáli Nagy Botond



Ennek a megélését ugyanúgy nem
szabad korlátozni, mint a vallás szabad
gyakorlását – mondta.

A politikus szerint a keletről nézve
nyugatnak, nyugatról nézve keletnek lát-
szó Közép-Európa országait hol nyugat-
ról, hol keletről próbálták meg függésbe
hozni és kizsákmányolni a nagyhatal-
mak. Úgy vélte: a XXI. században nem
az alávetendők területét, hanem az alá-
vetendők tudatát szállják meg először.

Meg akarják fosztani az embert nemi,
családi, vallási és nemzeti identitásától,
mert ezáltal már nem képes érdekeik fel-
ismerésére, kinyilvánítására, és szükség
esetén azok megvédelmezésére sem –
mondta a házelnök.

„Rossz hír, hogy Európa népei napja-
inkban egy ilyen alávetési kísérletnek az
alanyai. Jó hír, hogy Közép-Európa
nemzeteiben él és munkál az önazonos-
ság megőrzésének igénye” – fogalma-
zott a Kövér László.

Úgy vélte, nem szabad megismételni
a XX. században elkövetett hibákat:
„nemzeti önazonosságunkat és törekvé-
seinket ne egymás ellenében, ne egymás
rovására, ne a nemzeti kizárólagosság
jegyében, hanem egymást erősítve, a
nemzeti méltányosság szellemében
éljük, illetve valósítsuk meg”. Hozzá-
tette: mindebben akkor is hinni kell, ha
az elmúlt napokban az erdélyi magyar-
ságot ért példátlanul durva és irracioná-
lis politikai támadás mindennek
ellentmondani látszik.

A tordai országgyűlés mai üzenete
nem egyszerűen a tolerancia, a vallási
türelem, hanem az is, hogy küzdeni kell
az igazságért nemes eszközökkel –
hangsúlyozta Balog Zoltán.

„A nagy kérdés, a mi kérdésünk, ha
befelé tekintünk, hogy fel tudjuk-e is-
merni az igazságot, hogy az összekössön
bennünket, és erőssé, erősebbé tegyen”
– jelentette ki, hozzáfűzve, keresztény
kulturális ökumenizmusra van szükség
katolikusok, ortodoxok és protestánsok
között.

Balog Zoltán kiemelte: annak idején
ez az ellenség az Oszmán Birodalom
volt, míg ma ez mindazokat az erőket je-
lenti, amelyeknek nemcsak nem kell a
keresztény kultúra és az abból fakadó
élet, hanem el akarják tüntetni, meg
akarják azt szüntetni.

Németh Zsolt, az Országgyűlés Kül-
ügyi Bizottságának fideszes elnöke el-
mondta, 1568-ban a három nemzet és a
négy vallás politikai küzdelmeiből kiala-
kult az egyensúly, miközben mindenki-
nek autonómiája volt.

„Erdély 450 évvel ezelőtt nagyon az
élen járt a világban; egyik forrása, még-
hozzá a tartalomban és az időrendben
kútfője volt Európa máig érvényes gya-
korlatának: a vallásszabadság kialakítá-
sának” – jelentette ki.

Hozzátette, ez a törvény szép példája
Európa keresztény gyökereinek, és ma

is ebből táplálkozik liberális, konzerva-
tív és szociáldemokrata.

Szólt arról is, ma újra kell tanulni a to-
lerancia azóta elveszett gyakorlatát, pél-
dául azt, hogy mindenki ott dönthet a
jogairól, ahol gyakorolja azokat.

Európa sokszínű nemzeteinek a ke-
reszténység megadta az egység érzését,
és úgy tudják gyakorolni hitüket, hogy
az állam és az egyház végzi a maga dol-
gát. A cél az, hogy Európában újraalkos-
sák a szólás- és a vallásszabadságot, ami
nem más, mint az „alkotmányos identi-
tás szabadsága” – fogalmazott.

Victor Opaschi, a román kormány
vallásügyi államtitkára a Románia nagy
vívmányának nevezte, hogy sikerült
konszolidálnia azt a vallásszabadságot,
amelyet először Tordán hirdettek ki.
Arra emlékeztetett, hogy a vallásszabad-
ság kinyilvánítása 450. évfordulójának
évében Románia az Erdéllyel való egye-
sülés centenáriumát ünnepli. Úgy vélte:

ezt az évet a szolidaritás szimbolikus
évévé lehet alakítani.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is
kitért beszédében a kettős évfordulóra.
Kijelentette: 450 évvel ezelőtt lehetsé-
ges volt olyan döntést hozni, amely az
akkori időkben súlyos konfliktusokhoz
vezető alapkérdést oldott meg, és ma is
hasonló döntésre van szükség.

„Remélem, hogy akkor, amikor a 21.
században az identitásunk megőrzését
zászlónkra tűzve kérünk jogot arra, hogy
szabadon dönthessünk közösségünk jö-
vőjéről, mégsem fogunk lógni, ahogy
azt a minap ígérték” – utalt Mihai Tu-
dose miniszterelnök kifogásolt nyilatko-
zatára.

Az 1568. január 6-13. között Tordán
tartott erdélyi országgyűlés Európában
először hirdette meg a vallásszabadsá-
got, kimondva a négy vallás – katolikus,
evangélikus, református, unitárius – sza-
badságát és egyenjogúságát. (MTI)

Újabb afrikai sertéspestis-góc 
Ismét megjelent az afrikai sertéspestis: a kór a ma-
gyar, illetve az ukrán határtól is alig néhány kilométer-
nyi távolságra található Szatmár megyei Mikola egy
háztáji gazdaságában fertőzte meg az állatokat – kö-
zölte szombaton a román sajtó. A vírust két napja azo-
nosították, ezt követően az állategészségügyi hatóság
azonnal leölte az illető gazdaságban nevelt 13 sertést,
a tetemeket pedig elégette. A fertőzött gazdaság kör-
zetében megtettek minden olyan intézkedést, ami a
fertőtlenítéshez, a vírus terjedésének megelőzéséhez
szükséges. Az állategészségügyi és élelmiszer-biz-
tonsági hatóság (ANSVSA) azt is közölte, hogy a ha-
tóság elnöke vasárnap Brüsszelbe utazott, ahol az
Európai Bizottság illetékeseivel egyeztet a további
szükséges óvintézkedésekről. A hét elején Botosani
megye határ menti részén rendeltek el vadászati tilal-
mat, miután a szomszédos Moldovai Köztársaság-
ban, a határtól 300 méternyire afrikai sertéspestisben
elpusztult vaddisznók tetemeit fedezték fel. (MTI)

Novemberben nőttek az új ipari
megrendelések

Novemberben 17,4 százalékkal nőttek az új ipari
megrendelések az előző év azonos hónapjához mér-
ten – közölte pénteken az országos statisztikai inté-
zet. Havi összevetésben az új megrendelések 3,5
százalékkal csökkentek. A statisztikai intézet szintén
pénteken közölte, hogy az iparvállalatok árbevétele
11,7 százalékkal nőtt a tavalyi első tizenegy hónap-
ban az előző év azonos időszakához mérten. No-
vemberben 12,4 százalékos volt az éves növekedés
az októberi 0,7 százalékos csökkenés után. A kor-
mány a tavalyi évre 6,1 százalékos gazdasági növe-
kedést remél, az idén arra számítanak, hogy a bruttó
hazai termék (GDP) 5,5 százalékkal bővül. (MTI)

Csaknem négy és fél éves 
csúcson az éves infláció

Csaknem négy és fél éves csúcsra, 3,3 százalékra
emelkedett tavaly decemberben a román éves infláció
az egy évvel korábbihoz képest – közölte pénteken az
országos statisztikai intézet. Legutóbb 2013 augusz-
tusában jegyeztek magasabb fogyasztói árindex-nö-
vekedést, akkor 3,67 százalékot mértek. A vizsgált
időszakban 4 százalék fölött drágultak az élelmiszerek
és a nem élelmiszerek, míg a szolgáltatások 0,2 szá-
zalékkal kerültek többe. Decemberben a havi infláció
0,3 százalék volt, miután az előző hónaphoz képest
az élelmiszerek 0,4 százalékkal, a nem élelmiszerek
és a szolgáltatások pedig egyaránt 0,2 százalékkal
drágultak. A jegybank november elején 2,7 százalékra
emelte a 2017-re vonatkozó inflációs előrejelzését a
három hónappal korábban közölt 1,9 százalékos vá-
rakozásához képest. A jegybank az idén 3,2 százalé-
kos fogyasztói árnövekedésre számít. (MTI)

Újra a függetlenségről beszél 
a skót kormányfő

A skót miniszterelnök szerint továbbra is a független-
ség kínálja a legjobb jövőt Skócia számára, de az
erről szóló döntés akkor lesz esedékes, ha már kör-
vonalazódott a brit EU-tagság megszűnésének felté-
telrendszere. Nicola Sturgeon a BBC televízió
vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette:
jelenleg „nagy a zűrzavar” abban a kérdésben, hogy
milyen lesz Nagy-Britannia és az Európai Unió jövő-
beni kapcsolatrendszere, és a skótok szeretnének
már tisztán látni ebben az ügyben. Sturgeon szerint
annak alapján, amit a brit kormány és az Európai
Unió mond, „ősz tájékán” lehet majd pontosabb képet
alkotni Nagy-Britannia és az EU majdani viszony-
rendszeréről, és várhatóan ő is akkor tudja majd
megítélni, „hogy mi a megfelelő következő lépés Skó-
cia számára”. (MTI)
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megbüntetni azokat a diákokat, akik nem viselnek
egyenruhát, de az egyenruha viselésére nem vonatkozik
a tiltás, bár több hozzászólásban így magyarázzák a
módosítást. 

A 63 pont közül a legtöbb vitát a mobiltelefonok 
tanórák idején való használatának a megtiltása váltotta
ki. Ez a tiltás már a diákok jogállását szabályozó doku-
mentumban is szerepel, de a módosítás tovább megy, és
leszögezi, hogy órák alatt az e célra kijelölt helyen kell
elhelyezni a kikapcsolt maroktelefonokat, és használa-
tuk csak sürgősségi esetben vagy a tanár beleegyezésé-
vel oktatási célokra engedélyezett. Ami, ha arra
gondolunk, hogy a ma iskolába járó, „lehajtott fejű”
nemzedék kezéből egész nap, sőt egyeseknek éjszaka
sem esik ki, a mentális egészség szempontjából akár
kedvezőnek is tekinthető. Egyet kell értenem az általam
tisztelt, szimpatikus diákszervezeti vezetővel, aki szerint
„jó lenne egy olyan rendszerben élni és tanulni, amely-
ben a tanár képes fenntartani a figyelmet”, de vélemé-
nyem szerint ez a tanárok mellett a diákokon is múlik.
Akik közül egyesek a hozzászokásból eredő „lelemé-
nyesség” eredményeként már azzal dicsekednek, hogy
megtalálták a számukra kedvező megoldást: egy otthon
hányódó, használaton kívüli maroktelefont tesznek ki a
megadott helyre, és a pad alatt folytatódhat az intenzív
üzenetváltás. 

Lehajtott fejjel 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
(Folytatás az 1. oldalról)

A vallásszabadság kinyilvánítására emlékeztek

Fegyelmi eljárást indított pénte-
ken a román Legfelsőbb Bírói Ta-
nács (CSM) keretében működő
Igazságszolgáltatási Felügyelet
(IJ) Laura Codruţa Kövesi, a kor-
rupcióellenes ügyészség (DNA)
vezetője ellen, miután féléves
vizsgálata nyomán arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a főügyész
több ponton megsértette a bírák
és ügyészek jogállásáról szóló
törvény előírásait.

A szociálliberális kormánytöbbség
már régóta azzal vádolja Kövesit, hogy
vezetése alatt a DNA visszaélt hatalmá-
val, míg a kormánykoalíciót korrupció-
ellenes jelszavakkal támadó államfő
mindig elégedetten nyilatkozott Kövesi
munkájáról. Kövesi esetleges elmozdí-
tásának így politikai tétje is van, az Igaz-
ságszolgáltatási Felügyelet azonban a
szakmai előírások megsértésére hivat-

kozva javasolta a főügyész megbünteté-
sét. A testület júliusban indított vizsgá-
latot, miután a kormánykoalícióhoz
közel álló Romania TV hírtelevízió a
korrupcióellenes főügyészt lejárató
hangfelvételeket tett közzé. A hangfelvé-
teleken a beosztottai teljesítményével
elégedetlen Kövesi hatékonyabb munkát
és több „fontos” ügyet követel a DNA
ügyészeitől, azt fejtegeti, hogy legalább
egy újabb miniszter lebuktatására vagy
más fontos ügyre van szükség ahhoz,
hogy azok, akik nyilvánosan támadják a
DNA-t, ne „másszanak rá” a vádható-
ságra.

Az egyik hangfelvételen Kövesi – az
azóta leváltott Sorin Grindeanura utalva
– kijelenti: azt szeretné, ha a DNA „el-
jutna a miniszterelnökig” egy gyanús in-
gatlan-visszaszolgáltatási ügyben.
Kövesi nem tagadta, hogy az ő hangja
hallatszik a zárt munkaülésen készült

felvételen, de azt állította, hogy a hang-
anyagot megvágták és szavai közé olyan
kifejezéseket „ékeltek be” utólag, ame-
lyek teljesen kiforgatják mondanivalója
értelmét.

A felügyelet mostani jelentése szerint
Kövesi aláásta az igazságszolgáltatás te-
kintélyét, majd a kiszivárogtatás után be-
osztottjainak küldött körlevélben –
gyáváknak, besúgóknak és bűnözőknek
nevezve a feljelentőket – méltóságukat
is megsértette.

A DNA főügyésze megbüntetéséről
vagy felmentéséről az igazságszolgálta-
tás függetlensége felett őrködő CSM
ügyészi részlege hivatott dönteni. A ki-
szabható legsúlyosabb büntetésként a
CSM kizárhatja az ügyészek soraiból a
fegyelmi alá vont ügyészt.

A DNA főügyészét az államfő nevezi
ki vagy válthatja le az igazságügyi mi-
niszter javaslatára. (MTI)

Fegyelmi eljárás indult a DNA főügyésze ellen

Fotó: MTI



Szombaton délután a marosvásárhe-
lyi várban az egykori tiszti épületben
a 16. alkalommal emlékeztek a doni
katasztrófára, a magyar hadsereg
számára a második világháború leg-
tragikusabb eseményére, amikor a
túlerőben levő és jobban felszerelt
szovjet hadsereg 1943. január 12-én
a Don folyó mellett áttörte a magyar
állásokat, aminek következtében
szinte teljesen megsemmisült a má-
sodik magyar hadsereg. 

Az idei emlékezést az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület (EMKE) és a Ma-
rosvásárhelyi 23. Honvéd Határvadász-zász-
lóalj hagyományőrző csoport szervezte. Az
eddigi megemlékezésektől eltérően az idén a
program-összeállítással elsősorban a fiata-
labb nemzedék tagjaihoz kívántak szólni a
szervezők. Ezért Szilágyi Mihály tanár diák-
jai már az elején, majd a műsor során több-
ször is korabeli katonadalokat adtak elő és
verset is mondtak. A szerve-
zők nevében dr. Ábrám Zol-
tán, az EMKE országos
alelnöke szólalt fel. El-
mondta, hogy 15 éve kezde-
ményezték a
megemlékezést, és mindig
azon igyekeztek, hogy va-
lami újdonsággal lepjék meg
az érdeklődőket. Talán az
volt a legmeghatóbb – emlé-
kezett az alelnök –, hogy a
második rendezvényen még
hatan éltek azon marosvá-
sárhelyiek közül, akik meg-
járták a doni poklot, és
könnyes szemmel mesélték
el élményeiket a hallgató-
ságnak. Azóta Székelyföl-
dön több helyen is
megemlékeznek az ese-
ményről, és számos kutatás,
személyes beszélgetés alap-
ján újabb részletek derültek
ki arról, hogy mi is történt
tulajdonképpen 1943. január
12-én, illetve az azt meg-
előző előkészületeken, vala-
mint a visszavonuláskor. Dr.
Ábrám Zoltán köszöntet
mondott segítőtársainak,
Berekméri Róbert és ifj.

Benkő József hadtörténészeknek, akik azóta
is kutatják ezt a történelmi eseményt. Nekik,
valamint dr. Csige Sándornak, a csíkszeredai
magyar konzulátus konzuljának emléklapot
adott át. Elmondta, szeretné, ha valamikor a
marosvásárhelyi megemlékezők csoportja a
helyszínen is elhelyezhetné a kegyelet és a
tisztelet virágait a sírokra, és megtekinthetné
az egykori harcteret. 

Mint ismeretes, a német hadsereg segítsé-
geként vezényelték ki a második magyar had-
sereget, hogy a már nyugat felé haladó
szovjet hadsereget a Don-kanyarnál megfé-
kezzék. 1943. január 12-én indította meg a
szovjet hadsereg az Osztrogozsszk–Rosszos
hadműveletet, amelyben a 40. szovjet hadse-
reg az urivi és a sztorozsevojei hídfőknél át-
törte a magyarok védvonalát. A túlerő
mértéke élőerőben 2,7:1, tüzérségben 5:1,
páncélosokban 1,3:1. A hadművelet célja az
Osztrogozsszk–Rosszos-vasútvonal fennha-
tóságának megszerzése volt. Gyakorlatilag
ennél több történt, ugyanis valósággal elsö-
pörték a gyengén felszerelt magyar hadsereg
katonáit. 

Lukács Bence Ákos konzul – aki, mint ki-
derült, doktori dolgozatát is a Don-kanyarnál
történtekről írja – megemlékező beszédét egy
idézettel kezdte: „fiam, soha ne tudd meg, mi
az a háború!” – ismételgette egy idős bácsi
unokájának, valahányszor a Don-kanyarban
megélt tapasztalatairól mesélt neki. Ő szeren-
csésen túlélte, de valójában mindazok szá-
mára, akik hazatértek, életre szóló trauma
maradt a háború emléke. Az 1945 után szü-
letettek is azon szerencsés nemzedékek tag-
jai, akiknek nem kellett megtapasztalniuk,
hogy mit jelent a háború, amely arra figyel-
meztet, hogy milyen kegyetlen is lehet az
ember, amikor a pokol erői lesznek úrrá rajta.
És ez a történelmi tapasztalat inthet arra,
hogy szolidárisak legyünk egymással, úgy
emlékezzünk mi, békeidő kiváltságosai déda-
páink szörnyű történeteire, hogy óva intsük
egymást, hogy soha ilyesmi ne forduljon elő
– mondta többek között Lukács Bence Ákos
konzul. 

A konzul beszédét követően Szász Z. Zsolt,
Vass Márton, Kelemen Tamás és Farczádi
Róbert fiatalok slam poetry jelenete követke-

zett. Érdekes volt hallani, hogy a kortárs köl-
tészet eszközeivel miként látják, érzik és
adják vissza a mai nemzedék képviselői a
több mint 70 éve történt tragikus eseményt. 

Berekméri Róbert történész vetítést tartott
a magyar királyi 27/2-es könnyűágyú-üteg-
ről. Amint elmondta, kutatásai során fedezte
fel, hogy ebben az alakulatban szolgáltak
azon marosvásárhelyi és környéki katonák,
akik erősítve a második magyar hadsereget
kikerültek a frontra, és részt vettek a doni csa-
tákban is. A Bárkányi Zoltán ütegvezető által
megőrzött és a hozzá került képek alapján vá-
zolta fel a katonák sorsát. Érdekes volt látni
azt a felvételt, amelyen az alakulatot a ma-
rosvásárhelyi Városháza előtti téren Májai
Ferenc polgármester jelenlétében búcsúztat-
ták, majd marhavagonokban utaztatták ki a
frontra. Bepillanthattunk a frontvonal mögé.
Aztán voltak olyan felvételek, amelyek hűen
tükrözték a körülményeket, amelyek között
az emberek harcoltak: megfagyott, elcsigá-
zott, felismerhetetlen, amorf tömeggé lett ka-
tonák sorait láthattuk a képeken. Mintegy 50
fotó maradt fenn és került a kutatóhoz, aki azt

is elmondta, hogy szándé-
kukban áll egy fotóalbum
kiadása is, amelyben a kö-
zölt képek révén hiteleseb-
ben kerülhet közelebb az
utókorhoz mindaz, amit a
túlélők elmeséltek a doni
tragédiáról. 

Az előadás után ifj. Benkő
József történész, a Marosvá-
sárhelyi 23. Honvéd Határ-
v a d á s z - z á s z l ó a l j
hagyományőrző csoport ve-
zetője az általa gyűjtött ko-
rabeli egyenruhákat,
fegyverzetet mutatta be,
hangsúlyozva azt a különb-
séget, amely a szemben álló
felek felszerelésében mutat-
kozott. Ennek köszönhetően
is sikerült könnyűszerrel át-
törniük az oroszoknak a ma-
gyar védállásokat. 

A szombati rendezvény a
katolikus temetőben zárult,
a résztvevők megkoszorúz-
ták a bejáratnál levő doni ál-
dozatok köztéri szobrát, és
talapzatánál több gyertyát is
meggyújtottak az elhunytak
emlékére. Fotó: Vajda György

Pénteken este a Kultúrpalota kis-
termében tartott előadást 
Németh Zsolt magyar külügyi ál-
lamtitkár. Utalva Mihai Tudose
botrányos kijelentésére, misze-
rint azok is a zászlók mellett lóg-
nak majd, akik kitűzik a székely
zászlót, meg is jegyezte: „jól sike-
rült a címválasztás”.

Az előadó tulajdonképpen a tordai or-
szággyűlés 450. évfordulójára érkezett
Romániába, de pénteken Marosvásárhe-
lyen részt vett a Sükösd Ferenc-kiállítás
megnyitóján, majd előadást tartott a
román-magyar kapcsolatok jelenlegi ál-
lásáról.

Előadásában négy aktuális témát érin-
tett: kommentálta a kormányfő előz-
mény nélküli „akasztós” nyilatkozatát,
értékelte a három erdélyi magyar párt
közös autonómianyilatkozatát, majd az
Áder János magyar köztársasági elnök
által április 8-ra kiírt parlamenti válasz-
tások fontosságáról és tétjéről szólt,
végül, de nem utolsósorban a tordai or-
szággyűlésről, ahol először mondták ki
a vallásszabadság elvét. 

Az előadáson jelen volt és felszólalt
Soós Zoltán, a megyei múzeum igazga-

tója, Kozma Mónika, a megyei tanács el-
nökének tanácsadója, valamint Pálosi
Csaba, az Erdélyi Magyar Néppárt ma-
rosvásárhelyi szervezetének elnöke. Az
előadások után a közönség kérdéseire
válaszoltak.
A politikai öngyilkosságnak 
sok változata van

Németh Zsolt a politikai öngyilkosság
egyik változatának nevezte a román mi-
niszterelnök kijelentését, amelynek a
hátterében véleménye szerint sok min-
den lehet, az egyik az, hogy nem túl jól
indult a centenáriumi év Románia szá-
mára. Ha így folytatódik, nem sok jóval
kecsegtet ez az esztendő. Egy ilyen nyi-
latkozat következményei beláthatóak
lennének egy normális, civilizált európai
országban – mondta egyebek között.

Utalt a közép-európai együttműkö-
désre, hogy Amerika geopolitikai terve-
iben ez a régió felértékelődik, és
elvárássá válik az együttműködés. A
már kialakult együttműködések és  az
erőfeszítések egy irányba mutatnak, kér-
dés, hogy Románia akarja-e ezt az
együttműködést vagy nem.
Amikor össze kell fogni, 
össze kell fogni

Az RMDSZ, az MPP és az EMNP
közös nyilatkozata – szerinte – egy

olyan megközelítés, amelyen tovább
lehet menni, és biztosította a jelenlevő-
ket, hogy a magyar kormány „ott áll az
erdélyi magyarok mögött”, például a
marosvásárhelyi katolikus iskola vagy a
mezőgazdasági támogatások ügyében.
Hangsúlyozta, hogy már voltak jelei az
együttműködésnek korábban is, akár a
honosítás, akár a regisztráció terén, és ez
az összefogás Magyarország számára is
fontos. „Amikor össze kell fogni, össze
kell fogni. Ez egy új tapasztalat” – jelen-
tette ki.

A magyarországi választásokról
szólva a határidők és a regisztráció fon-
tosságát hangsúlyozta és azt, hogy minél
nagyobb számban vegyenek részt a kül-
honi magyarok a választáson, visszaiga-
zolva ezzel, hogy a magyar
nemzetpolitika fontos szövetségesei.
Regisztrálni március 25-ig lehet.

A tordai országgyűlés 450. évfordu-
lója kapcsán emlékeztetett arra is, hogy
Európában ma liberális vallásháború
van, és aki nem áll be ebbe, azt intole-
rancia övezi. Mint mondta, a nemzetek
Európáját kell megteremteni, ahol a
népek saját hagyományaikat, tradíció-
ikat művelhetik, és aki nem akar mig-
ráns országgá válni, ne legye. Erről szól
a tordai országgyűlés.

A doni áttörésre emlékeztek 

„Fiam, soha ne tudd meg, mi az a háború!” 
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Mózes Edith

A román-magyar kapcsolatok aktuális kérdései
Németh Zsolt előadása 

Feljelenti a kormányfőt 
a Romániai Magyar 
Jogvédő Egyesület 

A Romániai Magyar Jogvédő Egyesület felháborodását
fejezi ki amiatt, hogy a Realitatea TV Jocuri de putere
című január 10-i műsorában Mihai Tudose a következő
módon nyilatkozott a székely zászlóról, közösségünk
egyik meghatározó jelképéről: „Nagyon világosan meg-
üzentem, hogy ha lobogni fog az a zászló, akkor azok is
lengeni fognak a zászló mellett, akik kitették azt” – ezzel
a hasonlattal reagálva az erdélyi magyarság autonómiára
vonatkozó kérelmére, elutasítva bármilyen nemű párbe-
szédet a magyar képviselőkkel, amely magatartás önma-
gában is elítélendő, hiszen fenntartja a lappangó
konfliktust és nem kínál semmilyen megoldást. 

Szilágyi István kisebbségjogász, a Romániai Magyar
Jogvédő Egyesület elnöke elmondta: „Az identitás és a vé-
leménynyilvánítás szabadságát maga az alkotmány rögzíti,
ezt Mihai Tudose is tiszteletben kell tartsa, még ha nem is
ért vele egyet. A kormányfő nyilatkozatai továbbá nyil-
vánvalóan sértik az erdélyi magyarok, különösen a széke-
lyek méltóságát, és etnikai alapon diszkriminálja őket,
ezért a Romániai Magyar Jogvédő Egyesület feljelentést
készül beadni az Országos Diszkriminációellenes Tanács-
hoz (CNCD).” A 2017 őszén alakult szervezetet azzal a
céllal hozták létre Székelyudvarhelyen, hogy védelmet
nyújtson az ehhez hasonló támadások során, amelyek az
erdélyi magyarokat és elöljáróikat érintik, illetve alternatív
jogi megoldásokat nyújtson a szabad nyelv- és zászlóhasz-
nálattal kapcsolatban. Az egyesület pártfüggetlen módon
áll a magyar önkormányzatok és a magyar emberek ren-
delkezésére. (közlemény)



Az utóbbi időben egyre gyak-
rabban van jelen Marosvásár-
hely és a megye kulturális
életében a Marx József fotó-
klub, annak köszönhetően,
hogy a fotóklub egyre több
rangos kiállítás házigazdája,
több művelődési intézmény
partnereként pedig tagjainak
lehetőségük volt kiállítani al-
kotásaikat. 2018-ban a klub
fennállásának a 65. évfordu-
lóját ünnepli, ezért minden
idei rendezvényt ennek a ju-
bileumi eseménynek a tiszte-
letére szerveznek. A tavalyi
tevékenységről és az idei ter-
vekről Both Gyula klubelnökkel
beszélgettünk. 

Az elnök büszkén mondta el,
hogy már több olyan rendezvényt
szerveznek, amelyet sikerült állan-
dósítani. Ilyen az idén a hatodik éve
a marosvásárhelyi Bernády Házban
megnyitott téli tárlat, amely tulaj-
donképpen a fotóklub tevékenysé-
gének előző évi összefoglalója. Az
eddigiektől eltérően a 2018-as kiál-
lításon, amely január 11-én nyílt
meg. Both Gyula elmondta, soha
nem zártak olyen gazdag évet, mint
a tavalyi. A már említett téli tárlat
után, februárban Traian Moldovan
a stúdiószínház előcsarnokában jég-
formákról mutatott be különleges
egyéni kiállítást. Tavaly is hagyo-

mányt teremtettek március 8-a, a
nők nemzetközi napja alkalmából
szervezett Hódolat a nőknek című
kiállítással, amelyen a közönség a
klubtagok a szebbik nemről készí-
tett fotóit láthatta. Ugyancsak már-
ciusban ünnepelték a klubelnök 55.
életévét egyéni tárlattal. Áprilisban
szociofotókból összeállított tárlatot
rendeztek a marosvásárhelyi vár
Szűcsök bástyájában, amelyet szék-
házként is használ a fotóklub. Má-
jusban a Múzeumok éjszakája című
rendezvénysorozat keretében etno-
fotókat mutattak be. Júniusban Ku-
csera Jenő ugyancsak évfordulós
egyéni tárlatát látta vendégül a Szű-
csök bástyája. Júliusban a kolozs-
vári Artimage klub egyik tagja a
Himalájában készült fotóit hozta el
Marosvásárhelyre. Ezt követte
ugyancsak egy természetfotó-kiál-
lítás, szerzője Kerekes Péter Pál. Az
ifjabb nemzedék képviselői közül
augusztusban Nagy Botond jelent-
kezett képeivel. Aztán, ugyancsak
sikeres együttműködésnek köszön-
hetően, a fotóklub jelen lehetett a
Marosvásárhelyi Forgatagon. A Li-
getben egy sátor alatt szabadtéri ki-
állítás is volt, ugyanakkor a
klubtagok albumait, illetve a tevé-
kenységet is népszerűsíthették. Au-
gusztusban a Luxor
kiállítóteremben egy különlegesen
elrendezett tárlat vendégei voltak. A
műépítészek évi közgyűlésének
meghívottaiként a klubtagok a „len-
csén keresztül” mutatták be Maros-

vásárhely épületeit. Both Gyula
hangsúlyozta, hogy nemcsak a
fotók voltak érdekesek, hanem a
tárlat ötletes berendezése is, hiszen
egy óriási szemüveg fogadta a láto-
gatókat, ezen keresztül lehetett
megtekinteni a képeket. Ugyancsak
augusztusban sikerült egy igen ér-
tékes, népviseletet és népszokáso-
kat bemutató kiállítást rendezni a
Kultúrpalota előcsarnokában. Szep-
temberben két klubtag, Fülöp Jenő
és Incze István is előrukkolt egyéni
kiállításokkal. Októberben pedig a
Székelyföld Napok egyik rendezvé-
nyeként Bálint Zsigmond etnofotóit
állította ki. Hasonló tematikájú, de
közös tárlat állt össze az őszi fesz-
tivál idején a Szűcsök bástyájában
is. Novemberben a marosvásárhelyi
Fókusz Öko Központ környezetvé-
delmi szervezettel közösen az Élet-
képek a jövőből című tárlat
szervezését, a pályázati felhívásra
érkezett képek zsűrizését és a kiál-
lítás berendezését vállalta el a fotó-
klub. Hasonló jellegű
együttműködésnek köszönhetően, a
marosvásárhelyi Diákházzal közö-
sen a tavaly az ötödik alkalommal
szervezett fotótábor munkáit a M.
Eminescu ifjúsági házban tárták
nyilvánosság elé októberben. Az év
kiemelkedő eseménye azonban a 8.
nemzetközi szalon és a 26. biennálé
szervezése volt, amely lassan a
város egyik kulturális márkaje-
gyévé növi ki magát. 2017-ben 33
ország 150 fotósa 1500 alkotást kül-

dött be, amiből igen színvonalas
anyag került kiállításra, a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal, a
Maros Megyei Tanács és a Bethlen
Gábor Alap kitartó támogatásának
is köszönhetően. Az újdonság az
volt, hogy első alkalommal hat
nemzetközi fotószövetség is támo-
gatta a tárlatot, ami egyedi kezde-
ményezés az országban. Végül
pedig tavaly a decemberi karácso-
nyi vásár alkalmával a várban nyi-
tott kisebb kiállítással zárta az évet
a fotóklub. Kiemelkedő esemény-
nek számít, hogy Bálint Zsigmond-
nak sikerült Németországban és
Svájcban összesen öt városban is
kiállítania az erdélyi népviseletet és
szokásvilágot bemutató egyéni tár-
latának anyagát. 

Az idén a kiállításokat a fotóklub
fennállása 65. évfordulójának a
tiszteletére rendezik. A rendezvény-
sorozat nyáron csúcsosodik ki. Egy
olyan albumot szeretnének kiadni,
amiben az eddigi klubtagok egy-
egy munkája is megjelenne, ugyan-
akkor ehhez kötődően egy olyan
kiállítást szerveznének, amelyen a
jelenlegi és az egykori tagok mun-
kái is falra kerülnének. Gondoltak
egy, a fotóklub történetéről szóló
könyv megjelentetésére is, egye-
lőre, anyagi fedezet hiányában ez
tartalékterv. A jubileumi sorozat ke-
retében rangos kiállítások lesznek.
Vendégül látják a bajai Duna és a
veszprémi Bakony fotóklubokat
külön-külön tárlattal, és egyéni ki-
állítással jelentkezik Nagy Lajos,
Romániában egyedüli EFIAP-Dia-
mond (gyémánt) címet birtokló fo-
tóművész – mondta Both Gyula. 

Az említett kiemelt rendezvé-

nyek mellett eddig Kucsera Jenő,
Fülöp Jenő és Borbély Zoltán je-
lezte, hogy szeretne egyéni kiállítást
rendezni, természetesen a lista nem
zárult le, mivel folyamatban van az
idei tevékenységi terv véglegesí-
tése, ugyanis a programot a februári
közgyűlés fogadja el. A programból
nem maradnak ki a már említett
rendszeres rendezvények, mint a
Múzeumok éjszakája, a Marosvá-
sárhelyi Forgatag, vagy a civilek
vására alkalmából összeállított tár-
latok. Both Gyula elárulta, a jubile-
umi eseményt szervezők felkérték a
klubot arra, hogy az idén december-
ben az egyesülés 100. évfordulójára
állítsanak össze egy kiállítási anya-
got. Ez a klubnak elismerés –
mondta, van, amit bemutatni, hi-
szen 1918-ban Marosvásárhely fej-
lődő város volt, ma is álló gyönyörű
szecessziós épületeit büszkén lehet
a fotográfusok lencséjén keresztül
előtérbe helyezni. 

Mindezek mellett a fotóklub arra
is törekszik, hogy az egykori klub-
tagok hagyatékát megőrizze, és azt
is felvállalná az elkövetkezendő
esztendőkben, hogy a művészeti, il-
letve dokumentációs értékkel bíró
fotókat begyűjtse, hiszen a megörö-
kített pillanat a felvétel elkészítését
követően már „a múlt illusztrációja,
szellemi örökségünk része” –
mondta az elnök, és azzal zárta a
beszélgetést, hogy a kiállításokon
kívül lesznek olyan rendezvények
is, ahol bárki interaktív módon be-
kapcsolódhat a klub életébe, véle-
ményt, tanácsot kérhet a
tapasztaltabb fotósoktól. Szívesen
várják az érdeklődőket. 
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Január 11-én, csütörtökön
délután nagyszámú érdeklődő
jelenlétében a marosvásárhe-
lyi Bernády Házban nyílt meg
a Marx József fotóklub téli
tárlata. A hatodik alkalommal
szervezett évi fotós se-
regszemlén 27 tag és négy
tagjelölt összesen 58 képet
állított ki. A kiállítást Nagy
Miklós Kund művészeti szak-
író és Both Gyula, a fotóklub
elnöke méltatta. 

Amint a tárlatmegnyitón elhang-
zott, a téli tárlat célja az, hogy bete-
kintést nyújtson a fotóklub
tagjainak munkájába. Általában az
előző évi „termésből” válogatnak és
teszik közzé a legjobbnak ítélt mun-
kákat az alkotók. Both Gyula el-
mondta, eddig még nem volt ilyen
bő kínálat, hiszen a 30 rendes tag
közül 27-en hozták el munkáikat, és
az idén először a tagjelölteknek is
teret adtak, hogy bemutatkozzanak,

így – ha az életkort tekintjük –,
akkor valójában 15 évestől a 85
évesig szinte minden nemzedék
képviselője jelen van fényképeivel
a tárlaton. A klubnak 65 éves tevé-
kenysége során olyan sajátos arcu-
latot sikerült kialakítania, amely a
város egyfajta márkajegyévé vált. A
jó az, hogy míg évtizedekig a „nagy
öregek” (Haragos Zoltán, Török
Gáspár, Bálint Zsigmond, Kucsera
Jenő, Kerekes Péter Pál, Plájás Ist-
ván stb.) aratták a hazai és nemzet-
közi babérokat, az idők során –
leginkább az utóbbi két-három
évben – olyan újak is csatlakoztak
a klubhoz, akiknek a nevére ma már
kezdenek felfigyelni. Nagy Miklós
Kund is kiemelte, hogy tulajdon-
képpen a téli tárlat érdeme, hogy
ilyenkor a hagyományt képviselő
alkotók munkáit azoké mellé állítja,
akik a digitális világ szabadságában
szocializálódtak. Nem tekinthetünk
el attól sem, hogy a fotóklub tagjai
több témakörben is otthonosan mo-
zognak és ez talán – másokhoz vi-
szonyítva – az erősségük is. És itt

elsősorban ki kell emelnünk a nép-
rajzi ihletésű fotókat, hiszen az er-
délyi – letűnőben levő – archaikus
faluvilág megörökítése nem csak
művészi, hanem kordokumentáló,
történelmi feladat is. Tavaly, sőt az-
előtt is több olyan fotótábort szer-
vezett a klub, amelynek célja
egy-egy néprajzilag jól behatárol-
ható vidék feltérképezése volt, de a
fotósok elmentek népszokásokat
felelevenítő helyszínekre is, ahol
habzsolhatták a témát. Ezek a képek
is megjelennek a téli tárlaton. A
klub másik erőssége a táj- és termé-
szetfotózás, s annak köszönhetően,
hogy a természetjáró mozgalomnak
a város is erős bástyája, nem hiá-
nyoznak a szebbnél szebb helyszí-
neket sajátos meglátásban, fényben,
színkavalkádban visszaadó fotók
sem. Aztán ott vannak a szociofo-
tók, a portrék és azok a kísérleti jel-
legű alkotások, amelyek az ábrázolt
képtársításokkal humorosak. Ehhez
társulnak a festőművészethez közel
álló alkotások, ahol a digitális kép-
feldolgozó technika bevetése fantá-
ziát megindító módon hang-
súlyozza a kép érzelmi töltetét. Az

ilyen jellegű fotózásnak is van már
hagyománya a klubban. Mindezek
mellett láthatunk még aktfotókat,
portrékat és a konceptuális fotózás-
sal kísérletező alkotásokat. Szól-
nunk kell a hiányosságokról is.
Egy-két kivétellel a fotóknak nincs
címük. Kár, mert az alkotó által
megfogalmazott cím újabb perspek-
tívát nyithatna az értelmezéshez.
Sajnos vannak olyan fotók, ame-
lyek a képszerkesztés alapvető kö-
vetelményeit sem tartják be, ez nem
lenne baj, azonban a képi üzenet
sem körvonalazódik. Hiányoznak a
kortárs fotografáláshoz közelítő
konceptuális alkotások, leginkább a
jól kivágott, különlegesebb fényvi-
szonyokat megragadó felvételek
dominálnak, amelyek kialakult képi
szemléletet tükröznek ugyan, de
ezeket tekintve elmarad a racionális
és az érzelmi katarzis. A néhány kí-
sérletből ítélve talán az új nemze-
dék képviselői hozzák majd azt a
frissítést, ami elkel ezen alkotói
körben. 

Both Gyula hangsúlyozta: a klub
legnagyobb érdeme az, hogy az e
hobbi iránt érdeklődők közösségét
hozta össze és tartja egyben. Arra
törekednek, hogy mindenki saját
meglátásával, elképzelésével alko-
tókészségével gazdagítsa azt a vizu-

ális szellemi tárat, amely immár 65
éve rangosan képviseli a várost a
hazai és nemzetközi fotókiállításo-
kon. 

A téli tárlat a klubtagoknak, a vi-
zuális művészetet kedvelőknek és
bárkinek, aki belép a Bernády
Házba, azt tükrözi, hogy hol áll ma
Marosvásárhelyen a fotóművészet a
Marx József klub szemszögéből,
lencséjén át nézve. A tárlat február
11-ig látogatható a Bernády Ház
emeleti termeiben. Végül álljon itt
a bejelentkezés sorrendjében a kiál-
lítók névsora: Bálint Zsigmond
(AFIAP), Borbély Zoltán, Both
Gyula (AFIAP), Haragos Zoltán
(EFIAP), Incze István (AFIAP),
Kerekes Péter Pál (AFIAP), Ku-
csera Jenő (AFIAP), Kerestély
Tünde, Kertész Katalin, Plájás Ist-
ván (AFIAP), Lender Zsolt, Török
Gáspár (EFIAP), Tordai Ede
(EFIAP), Fülöp Jenő (AFIAP), Sze-
gedi Ferenc (AFIAP), Gheorghiu
Petru A., Gál Márta Emese, Czire
Alpár, Cseh Ilona, Traian Moldo-
van, Farkas Lajos, Nagy Botond,
Osváth Zsolt, Hosszu Péter, Hosszu
Jázmin, Fodor Loránd, Bradner
Sándor, Tamás András, tagjelöltek:
Timár Zsolt, Fülöp Gellért, Hajdu
Anna Blanka, Muresan Bereczki
Vilmos.

Színes téli tárlat 

65 éves a marosvásárhelyi Marx József fotóklub 
Gazdag tevékenység 

Vajda György 

Fotó: Vajda György
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Ahogyan  sokan mások, mi is, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum X.
B osztályos diákjaiként kötelessé-
günknek érezzük, hogy mindazt,
amit nagyapáink oly nagy örömmel
és féltő szeretettel őriztek, védjük,
ne hagyjuk elveszni. Világunkban,
a XXI. században szinte észrevétle-
nül, lélekszakadva rohanunk el ha-
gyományaink, örökségeink,
műemlékeink mellett.  Életünk
röpke pillanatként elillanó emlékké
válik, amit igyekszünk boldogan és
hasznosan kitölteni. Így a rengeteg
probléma, munka és időhiány mel-
lett olykor megfeledkezünk az iga-
zán fontos dolgokról, életünk
részeiről. Menekülni próbálunk a
rohanó világ felelőssége elől, vi-
szont gyökereinktől nem szakadha-

tunk el. Mi magunk is felelősek va-
gyunk ezért a világért, amelyben
élünk, mint ahogy apáink, s nagy-
apáink is felelősek voltak. Mindezt
megértve és szem előtt tartva, csa-
patunk ennek tudatában vágott neki
az Örökségünk őrei – Fogadj
örökbe! programnak. A program
keretén belül a gernyeszegi refor-
mátus templom és  a Teleki-kastély
védelmét vállaltuk fel. 

Csapatunk céljának nem azt tart-
juk, hogy pár hétre, hónapra az em-
berek értünk figyeljenek fel ezekre
az örökségekre. Szeretnénk, hogy
munkánk valóban a műemlékek ja-
vára szolgáljon, s hogy nagyapáink
álmának valóra váltásához mi is
hozzájárulhassunk, hiszen céljuk az
volt, hogy erődítményeket építse-

nek az örökkévalóságnak. Csapat-
nevünket is ennek tudatában válasz-
tottuk, Telekiek Unokáiként
kezdtük el a küzdelmet.

Azáltal, hogy népszerűsíteni pró-
báljuk ezeket az építészeti értéke-
ket, el szeretnénk érni, hogy mi is
jobban megismerhessük és mások
számára is  ismertté tegyük ezeket
a kincseket.  Megismertessük az ál-
talunk védett gernyeszegi Teleki-
kastélyt és református templomot.
Ebben a sötétséggel teli világban
mindannyiunknak szüksége van
egy jelre, egy fényre, ami felfedi
előttünk múltunk rejtett titkait. A
hely, a magába foglalt örökségekkel
együtt többnyire ismeretlen volt
számunkra is.Veress Róbert lelki-
pásztor segítségünkre volt abban, hogy megmutassa nekünk az örök-

ségek pompás külsején túl a ma-
gukba rejtett belső kincseket is.
Lángra lobbant akaraterőnkkel el
szeretnénk juttatni mindenkihez a
szikrát, hogy a társadalom szívét-
lelkét arra buzdítsuk, hogy velünk
együtt megtanulni, megőrizni, taní-
tani és továbbadni akarja lassan már
elvesző erdélyi kincseinket.

Telekiek Unokáiként, mottónkat
szem előtt tartva, rengeteg motivá-
ciót kaptunk ahhoz, hogy az eltelt
versenyidőszakot elszánt akaraterő-
vel és sok új ötletet megvalósítva
hagyhassuk magunk mögött. Csa-
patunk első, nagy sikert elért alko-
tása egy ismeretterjesztő folyóirat
volt, melyben az általunk megtanult
érdekességeket és a műemlékekhez
kapcsolódó fontos dolgokat adhat-
tuk tovább. Először a Gernyeszegen
élő embereknek, egy istentisztelet
után, majd pedig olyan emberek-
nek, akik felfigyeltek ránk és mun-
kánkra. 

A verseny során csapatunk együtt
dolgozhatott az Erdélyi Magyar Te-

levízió, a Marosvásárhelyi Rádió, a
Rádió Gaga és nem utolsósorban az
Erdély FM munkatársaival.  Lehe-
tőségünk nyílt interjúkat adni, vala-
mint élő adásokban is beszélhettünk
műemlékeink jelentőségéről és ér-
tékeiről. Tevékenységünk mindezek
mellett magába foglal egy általunk
átírt és hangszerelt dalt is, amelyet
immár a Telekiek Unokái csapat
himnuszának tekintünk. 

Hálás szívvel és izzó akaraterő-
vel telten szeretnénk tovább har-
colni a jó cél érdekében, hiszen az
ember önmagában képtelen mara-
dandóvá tenni az élet szépségeit. 

Ez a pár hónap megtanított min-
ket arra, hogy sosem szabad meg-
állni úton a cél felé. Ez a cél sosem
lesz teljesen elért és ez a munka tel-
jesen befejezett. Talán ezt nevezik
az élet nagy körforgásának. Min-
dennap te is hozzá kell tégy valamit,
hogy utódaidnak továbbadhasd azo-
kat a csodákat, melyek korunkban
láthatók és őrizhetők. A generációk
szemét fel kell nyitni, hiszen joguk
van harcolni.

A Telekiek Unokái csapat 

„A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De az csak akkor a miénk, ha ismerjük.”
Örökségünk őrei

Marosvásárhelyen zajlik az
Örökségünk őrei vetélkedő, mely-
nek célja a régi műemlékek népsze-
rűsítése és a fiatalok meg-
mozgatása. 

A versenyen részt vesz az Elekt-
romaros Technológiai Líceum XI. F
osztálya is, az Effes Őrök csapata.
A tanulók – mint a Sörház őrei – te-
vékenysége végigkövethető a Face-
book közösségi oldalon. A diákok a
Sörházat választották, ami egyko-
ron a Bürger-sörgyár területét, majd
a magyar időben a Hangya Szövet-
kezet épületét foglalta magába. A fi-
atalok meg szeretnék ismertetni a
város lakóival az egykori sörgyár, a
majdani Hangya Szövetkezet épü-
letének történetét.

A sörgyár története visszanyúl az
1850-es évek elejéig:

A Maros túloldalán létezett egy
sörfőzde, amit megvásárolt egy

Kraft Károly nevű vállalkozó a
XIX. század derekán,  majd átköl-
töztette a Maros másik oldalára.

Bizonyos mértékben moderni-
zálta és ipari szintre emelte a terme-
lést, s a majdani Bürger-házzal
szomszédos telken működtette a
főzdét, viszont 1885-ben csődbe
ment.

1886-ban vásárolta meg az épü-
letet Bürger Albert, a Fehér megyei
Vajasdról származó zsidó üzletem-
ber. A létesítményen belül nagyobb
beruházásokat végzett, moderni-
zálta a berendezéseket és megsok-
szorozta az épületek számát. A
beruházásoknak hála a sörgyár a
régió piacvezető vállalata lett. Az
alkalmazottak száma meghaladta a
200 főt. A XX. század elején már
százezer hektoliteres éves gyártási
kapacitással rendelkezett, igaz,
ennek csak a felét használta ki.

Bürger Albert az a fajta
gyáros volt, aki figyelt az
embereire, viszont ha kel-
lett, akkor el tudta gázolni
a különböző mozgalma-
kat.

Tipikus nagygazdag
volt, aki nemcsak a gyár
bevételéből élt, hanem
részt vett a város villamo-
sításában is, ami akkori-
ban közéleti  fontosságú
volt.

Egyre gyakrabban ru-
házott be ingatlanokba is:
főleg a vendéglátóipari
egységeket próbálta meg-
vásárolni, amelyeken ke-
resztül közvetlenül tudta
árulni a sörgyár termékeit
is.

Ennek ellenére Bürger Albert tör-
ténete nem zárult boldogsággal. Ki-
tört a világválság, ami meg-
pecsételte a sorsát. A harmincas
években már egyre nehezebben
ment a sörgyár, el kellett adni belőle
részeket, 1936-37 körül pedig Bür-
gernek már teljesen meg kellett vál-
nia gyárától. Egy részét a
Dreher-Haggenmacher vállalat vá-
sárolta meg. Maga Bürger Albert is
nagyjából ezzel a folyamattal pár-
huzamosan ment tönkre, s 1937-ben
meghalt. 

Az épületet  az 1930-as évek
végén lerombolták (kivéve az
Aranykakast és a mellette levő épü-

letet), majd 1940-ben a Hangya
Szövetkezet tagjai újjáépítették, fő-
raktárként használták. Az udvaron
vágóhíd, öntöde volt,  fafeldolgo-
zással is foglalkoztak. 

A kommunizmus idején az épü-
leteket államosították.

Az 1950-es években állami bor-
pinceként működött. Itt palackozták
Vásárhely legfinomabb borait, il-
letve pezsgőit, melyek rizling, mus-
kotály, királyleányka és csaszla
szőlőből készültek. Az 1970-es
évek közepén bezárták, mivel akkor
nyílt az Aranykakas vendéglő. Az
udvart 51%-ban magánosították,
egy emberé volt, aki eladta egy ré-

szét a Lukoil-benzinkútnak, egy ré-
szét pedig a Lidl üzletnek. 

2007 óta a Jazz and Blues Club
működik a pincében. Majd 2014-
ben megvásárolták az épületet,
amely  Sörház étteremként funkci-
onál.

Könyvforrás:
https://liget.ro/eletmod/burger-

albert-es-baranykakakosr-haza-
nagytokes-elet-marosvasarhelyen

Sebestyén Mihály: Időtár 2. kötet
Demeter József- (DJ Döme-) in-

terjú
Csatlós Renáta 

XI. osztályos tanuló

„A haza az atyák öröksége, amely erkölcsi tőkét, bátorítást tud adni”



Sorozatban a 11. mérkőzését ve-
szítette el Brassóban a Marosvásár-
helyi UPM Sirius női
kosárlabdacsapata, tovább távo-
lodva a minimális célkitűzés, a rá-
játszásba jutás teljesítésétől. Ez
gyakorlatilag azt jelentette volna,
hogy az alakulat ne az utolsó helyen
végezzen. Jelen állás szerint ennek

az elkerülésére azonban csak mate-
matikai esélyei vannak.

Októberben a Brassói Olimpia
elleni marosvásárhelyi mérkőzés az
utolsó néhány percben ment el,
akkor a Sirius szinte mindvégig ve-
zetve engedte ki az ujjai között a si-
kert. A visszavágón már csak az
első negyedet tudta kiegyensúlyo-

zottá tenni a Sirius. És bár a vég-
eredményből úgy tűnhet, viszony-
lag szoros volt a meccs, ez
egyáltalán nem igaz. Most a szoká-
sosnál korábban, már a második ne-
gyed közepén összeomlott a csapat,
és az Olimpia 15 perc alatt öt pont
hátrányból 25 pontos előnyt alakí-
tott ki, azaz 30 pontot vert ebben az
időszakban a Siriusra. Ami az
utolsó negyedben történt, annak
már nem volt jelentősége, és erősen
torzítja a statisztikát, hogy a 
házigazdák több tizenéves cserejá-
tékost küldtek pályára (az alig 15
éves Anamaria Pop is lehetőséget
kapott – a szerk.). A statisztika szá-

mai így sem hízelgőek a marosvá-
sárhelyi csapat számára, bár a lepat-
tanók arányát az utolsó tíz percben
sikerült helyrehozni, a dobások ha-
tékonysága kívánnivalót hagy maga
után: alig 49% félkörön belülről és
20% azon túlról. 

A Sirius legeredményesebb játé-
kosa Mészáros Kata volt a maga 23
pontjával, igaz, a tíz akcióból szer-

zett kosarához 19 kísérlet kellett.
Meglepő adat, hogy a három meg-
maradt légiós egyike, Zorica Mitov
0/7-es dobómutatóval zárta a mecs-
cset, esetében árnyalja a statisztikát
a tíz lepattanója. 

A Sirius szerdán játszik legköze-
lebb bajnoki találkozót, amikor a
bajnok és mindeddig veretlen Sep-
siszentgyörgyi Sepsi SIC látogat a
Ligetbe. Az egyesélyes találkozó 18
órakor kezdődik. (bálint)

Előkelő ellenfél, a Bukaresti
CSM Steaua lesz ma este a li-
geti sportcsarnok vendége a
Maros Kosárlabdaklub ellen-
feleként. A fővárosiak egyér-
telműen győzni jönnek a
továbbra is nagy nehézsé-
gekkel küszködő Maros KK
ellen. A bukaresti találkozón
a Steaua 85:70 arányban
nyert.

A 18 órakor kezdődő találkozó
előtt a legnagyobb kérdés, hogy
Jonathan Person, aki Craiován bo-
kaficamot szenvedett, tudja-e vál-
lalni a játékot, illetve hogy
érdemes-e kockáztatnia. Personnal
vagy nélküle, a bukarestiek számí-
tanak a mérkőzés favoritjának,
azonban a svéd irányítóval a pá-
lyán a Maros KK már más esélye-
sebb alakulatokat is legyőzött a
Ligetben. Ha azonban a sérülésé-
ből nem jött teljesen helyre, akkor
talán nem érdemes kockáztatni egy
olyan mérkőzésen, amelyre a bu-
karestiek „bebetonozva” jönnek.
Talán emlékeznek még a kosárlab-
daszurkolók a tavalyi, CSM Steaua
elleni találkozóra, amikor még
azért más csapata volt a Maros
KK-nak, de amelyet a fővárosi
gárda a játékvezetők hathatós tá-
mogatásával nyert meg. Akkor az
volt a véleményünk, hogy soha
még ennyire nyilvánvalóan pártos
bíráskodást nem láttunk, és ez
azóta sem változott meg. Nos, a
mai meccsen a játékvezetői hármas
élén ugyanaz a Marius Ciulin áll
(Marius Epure és Ionuţ Moraru a
két másik bíró), aki a tavaly is volt,
és aki azóta, hogy a Maros KK már
nem számít a mezőny legjobbjai

közé, messze elkerüli Marosvásár-
helyt. Amikor azonban a CSM Ste-
aua játszik itt, lám, mégis tesz egy
kivételt...

Akár játszik, akár nem játszik
azonban Person, a marosvásárhelyi
játékosok ismét bebizonyíthatják,
hogy nem véletlenül nyerték el idén
a lelátók rokonszenvét, hiszen min-
den várakozást felülmúltak. Csodá-
kat most sem vár el tőlük senki,
csak azt, hogy becsülettel küzdje-
nek, még akkor is, ha ez nem lesz
feltétlenül elég a befolyásos buka-
resti csapat elleni győzelemhez.
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Vasárnapra, 21-ére halasztották Marosvásárhely
női kézilabda-rangadóját a marosvásárhelyi Olimpic
és a Mureşul között. Az A osztályban szombaton kez-
dődtek a visszavágók, azonban, miután a következő
hét végén különböző szintű válogatottak mérkőzései
miatt szünetel a pontvadászat, a két klub elnapolta a
meccset. A bajnokság kezdetén az akkor még vi-
szonylag teljes kerettel rendelkező Mureşul legyőzte
a felnőttmezőnyben bemutatkozó ifjúsági Olimpicot,
utóbb azonban a szakemberek megegyeztek abban,
hogy a Mureşul nagy szerencséje, hogy ekkor kapta
el a városi riválist és nem később.

Mivel a Mureşul háza tájáról nem sok hír látott
nyilvánosságot, a találkozó legnagyobb kérdése, hogy
sikerült-e kiegészíteni a téli átigazolási időszakban azt

a keretet, amely az utolsó heteket csupán hét játékos-
sal, éppenhogy egy csapatra valóval teljesítette. Az
Olimpic biztosan nem változott, ugyanazokkal a te-
hetséges ifikkel várja a folytatást, akik eddig is ját-
szottak.

A mérkőzésről egyelőre csak a napot közölték, kez-
dési időpontot nem, mint ahogy azt sem lehet tudni,
hogy a kövesdombi iskolában lesz-e a találkozó vagy
– tekintettel a mérkőzés rendkívüli voltára – a sport-
csarnokba költöztetik.

A női A osztály 14. fordulójában a hét végén leját-
szott mérkőzések eredményei: Nagyváradi CSM –
Brassói Corona 34-35, FC Argeş Piteşti – Temesvári
Universitatea 30-24, Köröskisjenői Crişul – Nagybá-
nyai Minaur 21-40. (b.zs.)

Elhalasztották a városi rangadót

A marosvásárhelyi női röp-
labda élvonalba jutása óta
alighanem a leggyengébb
mérkőzést nézhette meg az a
néhány néző, aki szombaton
este betévedt a Pongrácz
Antal-csarnokba. A mezőny
két legszerényebb képességű
csapata még a feltételezhető-
nél is szerényebb mérkőzést
játszott, amelyet végül a
Jászvásár nyert meg, mert pi-
civel jobban tudta kezelni a
hajrát.

A papírforma azt mutatta volna,
hogy a CSU Medicina az esélye-
sebb, mert hazai pályán játszik, el-
lenfele a sereghajtó, amely eddig
egyetlen győzelmét éppen a maros-
vásárhelyi csapat ellen szerezte.
Csakhogy a Varga Eliza és Mocan
nélkül maradt házigazdák egyre fi-
atalabb és tapasztalatlanabb játéko-
sokat kénytelenek használni,
egyesek közülük ráadásul elérték
fejlődési potenciáljuk felső határát.

Nem kevesebb, mint 16 nyitást
rontottak a házigazdák és 12 átvé-
telt is, ami ugyanannyi ajándékpont
az ellenfélnek. Ez összesen 30, ami
akkor is sok, ha ötjátszmás mérkő-
zés volt, amelyen Jászvásár össze-
sen 99 pontot nyert. A hivatalos
statisztika szerint tehát a pontok

egyharmadát ajándékba adta ellen-
felének a Medicina. Hát még akkor
azok az ajándékpontok, amelyek
nehezen hámozhatók ki a statiszti-
kákból: az ügyetlenkedések, az
esetlen mozgás a pályán, az emelő
lehetetlen szögekben érkező pasz-
szai! Az eredményből talán az kö-
vetkeztethető ki, hogy a harmadik
játszmában azért jobban játszottak
a marosvásárhelyiek, de ez ne té-
vesszen meg senkit. Csupán arról
van szó, hogy ebben az időszakban
Jászvásár játszott ugyanolyan bűn-
rosszul – ahogyan egyébként egy
sereghajtóhoz illik.

Mivel ebben az évben nem esik
ki senki az A1 osztályból, a maros-
vásárhelyi csapat pedig támogatás
nélkül maradt, a klub feláldozta az
idényt – ez nem újdonság. Kell
azonban egy adag önsanyargatási
hajlam ahhoz, hogy az ilyen mérkő-
zéseket valaki végig tudja szen-
vedni, és az egyetlen dolog, ami
még erre ráveheti, hogy abban re-
ménykedik: az új bajnoki kezdésig
rendeződnek a dolgok. A mostani
csapattól ugyanis nem igazán lehet
semmit remélni. A rend kedvéért
azonban mondjuk el, hogy a CSU
Medicina szombaton Bukarestben,
a CSM otthonában lép pályára.
(b.zs.)

A kínlódás magasiskolája

Székely Ildikó a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR

Sípszó után című műsorának meghívottja Székely Ildikó, a 2017-es év
Maros megyei legjobb sportolója. Szucher Ervin az indulásról, a tavaly
elért eredmények hátteréről és az idei tervekről faggatja a marosvásárhelyi
Sakura SK karate Eb- és világbajnokát.

Tizenöt perc alatt 30 pontot vert Brassó a Siriusra

A CSM Steaua érkezik a Ligetbe

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 14. fordulójának eredményei: Kolozsvári U –
Bukaresti Dinamo 88:62, Jászvásári Politehnica – Nagyváradi CSM CSU
56:113,  Temesvári Timba – SCM U Craiova 74:101, Nagyszebeni CSU – Te-
mesvári SCM 81:73.

A dobni készülõdõ Mészáros Kata volt a marosvásárhelyi csapat legtöbb pontot szerzõ játé-
kosa az Olimpia elleni mérkõzésen. A felvételt a brassói klub közösségi oldalán tette közzé

1028.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Eredményjelző
A női röplabda A1 osztályú bajnokság 11. fordulójának eredményei: Temesvári
Agroland – Bukaresti Dinamo 3:2, Marosvásárhelyi CSU Medicina – Jászvásári
Penicilina 2:3. A Balázsfalvi Alba Volei – Kolozsvári U mérkőzés lapzárta után
fejeződött be, a CSM Târgovişte – Bukaresti CSM és a Bákói Ştiinţa – Lugosi
CSM találkozót ma rendezik.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 14. forduló: Brassói Olimpia - Marosvásárhelyi
UPM Sirius 83:75 (21-22, 28-15, 22-12, 12-26)
Brassó, Dumitru Popescu-Colibaşi Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Alexandru
Ivan (Târgovişte), Alexandru Sandu (Jászvásár), Patricia Telcian (Bukarest). El-
lenőr: Constantin Ioan (Bukarest).
Olimpia: Higgins 19 pont, Pešović 14 (2), Handford 13, Irimia 12, Kazlauskaite 10
(1), Dumitrache 6, Al Ash Ab 5, Dănălache 2, A. Pop 2, Jež, Moraru, Chirilă.
UPM Sirius: Mészáros 23 pont, Robinson 19, Radović 9 (1), Beldian 8 (2), Radu
6, Gál 6 (2), Imreh 4,  Mitov, Feiseş, Alina Pop. 

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 10. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Jászvá-
sári Penicilina 2:3 (20:25, 25:23, 25:11, 15:25, 12:15)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 100 néző. Vezette: Cristian Cristea
(Bukarest), Benone Vişan (Bukarest). Ellenőr: Mihai Ioanovici (Bukarest).
CSU Medicina: Babaş, Dobriceanu, Iancu, Vers, Buterez, Ioan (Niţă, Arniceru,
Diţu, Străchinescu, Cauc, Dumitrescu). Liberó: Molnar.
Penicilina: Ursachi, Milivojević, Gagea, Streşină, Sekulić, Cvijović (Andreica,
Knezević). Liberó: Pintea.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 14. fordulójának eredményei: Szatmárnémeti
CSM – Aradi ICIM 72:68, Kolozsvári U – CSBT Alexandria 85:79, Brassói Olimpia
– Marosvásárhelyi UPM Sirius 83:75, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Gyulafehér-
vári CSU 76:52. A Temesvári SCM állt.

Ranglista

1. Sepsiszentgyörgy    12/0    24
2. Szatmárnémeti        10/3    23
3. Alexandria              7/5      19
4. Gyulafehérvár         6/7      19
5. Arad                        5/8      18
6. Brassó                     6/5      17
7. Kolozsvár               4/8      16
8. Temesvár                4/8      16
9. UPM Sirius             1/11    13

A legnagyobb kérdés a ma esti mérkőzés előtt, hogy Jonathan Person, aki Craiován boka-
ficamot szenvedett, tudja-e vállalni a játékot, illetve hogy érdemes-e kockáztatnia. 

Fotó: Nagy Tibor

Ranglista

1. Kolozsvár 12/2 26
2. Nagyszeben 10/4 24
3. Temesvári SCM 9/5 23
4. Nagyvárad 9/5 23
5. CSM Steaua 9/4 22
6. Piteşti 8/5 21
7. Craiova 7/6 20
8. Galac 6/6 18
9. Maros KK 5/6 16
10. Timba 2/11 15
11. Dinamo 0/14 14
12. Jászvásár 1/10 12
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Hétgólos vereséggel kezdték a magyarok 
a férfikézilabda-Eb-t

A magyar válogatott 32-25-re
kikapott az olimpiai címvédő
Dánia csapatától a horvátországi
férfikézilabda-Európa-bajnokság
csoportkörének első fordulójá-
ban.

Az első félidő nagyobb részé-
ben védekezésben és támadásban
is jó teljesítményt nyújtottak a
magyarok, akiknek kimondottan
nehéz dolguk volt a lendületesen
játszó, rendkívül határozott dá-
nokkal szemben. Bár többször is
vezettek, 14-12-es hátrányban
vonultak szünetre. A folytatásban
tíz perc alatt csak egyszer voltak
eredményesek, és hiába küzdöt-
tek változatlanul, ebben a perió-
dusban eldőlt a meccs (22-17).

A magyar együttes ma 19.15
órától Spanyolországgal (TV:
M4 Sport) találkozik.

Bartók Donát (k) és Bánhidi Bence, valamint a dán Henrik Toft Hansen (b2) és René Toft
Hansen. MTI Fotó: Illyés Tibor

Eredményjelző
A férfikézilabda-Európa-baj-

nokság csoportköre 1. fordulójá-
nak eredményei:

* A csoport: Svédország – Iz-
land 24-26, Horvátország –
Szerbia 32-22

* B csoport: Fehéroroszország
– Ausztria 27-26, Franciaország
– Norvégia 32-31

* C csoport: Macedónia –
Szlovénia 25-24, Németország –
Montenegró 32-19

* D csoport: Spanyolország –
Csehország 32-15, Magyaror-
szág – Dánia 25-32

Jegyzőkönyv

Férfikézilabda-Eb, D csoport, 1. forduló: Dánia – Magyarország
32-25 (14-12)

Varasd, 5000 néző, vezette: Milosevic, Gubica (horvátok).
Lövések/gólok: 46/32 (70 százalék), illetve 43/25 (58 százalék).
Gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/1.
Kiállítások: 10, illetve 10 perc.
Magyarország: Mikler – Juhász Á., Bodó 3, Schuch 3, Bánhidi,

Ancsin 2, Lékai 5. Cserék: Balogh Zs. 3, Ligetvári 1, Jamali 2,
Császár 2, Bartók 4, Borbély.

Dánia: N. Landin – Lindberg 2, Olsen 2, Lauge Schmidt 7, R.
Toft Hansen, M. Hansen 7, Mortensen 3. Cseré: Green (kapus),
Möllgaard, H. Toft Hansen 2, Mensah Larsen 1, Damgaard 5, Svan
1, M. Landin 2.

Románia drámai küzdelemben
nyerte a vb-selejtezőcsoportot

A román válogatott drámai küzdelemben megnyerte Bolzanóban a 2019-
es férfikézilabda-világbajnokság 3-as selejtezőcsoportját, miután szombaton
26-26 (11-14) arányú döntetlent játszott Ukrajna csapatával.

A román csapat 5 ponttal veretlenül zárta a küzdelmeket, miután korábban
34-24-re legyőzte az olasz és 28-20-ra a Feröer-szigetek válogatottját.

A meccs elején Ukrajna vezetett két, három, majd négy góllal is (2-0, 5-2,
9-5), és az első félidő végén még mindig háromgólos előnyben volt (14-11).
A Xavier Pascual irányította román csapat azonban remekül kezdte a második
játékrészt és 14-re kiegyenlített. A csapatok fej-fej mellett haladtak, az 50.
percben 22-22 volt az eredmény. A hajrá drámaian alakult: az 58. percben az
ukránok két góllal elhúztak (26-24), a románok az 59. percben kiegyenlítettek,
az ukránok a győzelemért támadhattak, azonban nem sikerült betalálniuk.

A román csapat gólszerzői: Demis Grigoraş 10, Marius Sadoveac 4, Ionuţ
Ramba 4, Dragoş Soare 2, Nicuşor Negru 2, Chike Onyejekwe 1, Adrian Ro-
taru 1, Dan Racoţea 1, Csepreghi Sándor 1.

Az ukrán csapatból eredményesek voltak: Jurij Kubatko 4, Szergej Onuf-
rienko 4, Dmitro Goriga 4, Zahar Deniszov 4, Alekszandr Sevelev 3, Artem
Kozakevics 3, Aleksandr Poltoracki 2, Sztanislav Jukov 2.

Játékvezetők: Fabian Baumgart és Sascha Wild, mindketten Németország-
ból.

EHF-megfigyelők: Vladimir Jovic (Bosznia-Hercegovina) és Janko Pozez-
nik (Szlovénia). A hat selejtezőcsoportból csak az első helyezettek jutnak a
júniusi rájátszásba.

Egészen hazai pályának érezhette Olaszországot a román csapat, annyi szurkolója volt Bolzanóban

Simona Halep első Grand Slam-győzel-
mére készül az Australian Openen

Melbourne-ben ma
elkezdődnek a küzdel-
mek a 106. ausztrál nyílt
teniszbajnokságon, az
idei első Grand Slam-
tornán.

Ami a női elitme-
zőnyt illeti, egyelőre
biztosan nem gyarapo-
dik a 23-szoros Grand
Slam-tornagyőztes Se-
rena Williams gyűjte-
ménye. A 36 éves
amerikai címvédő, aki
szeptemberben szült,
visszalépett, mert állí-
tása szerint még nem
érte el azt a szintet, ame-
lyen játszani szeretne.
Távollétében a világelső
román Simona Halep-
nek, a WTA-rangsorban
második dán Caroline
Wozniackinak vagy a
negyedik ukrán Jelina
Szvitolinának is a mel-
bourne-i legjobbnak
járó Daphne Akhurst-
kupa lehet az első GS-
serlege.

A wimbledoni bajnok
spanyol Garbine Mugu-
ruza nem számít az esé-
lyesek közé, mivel az
elmúlt hetekben a bris-
bane-i és a sydney-i tor-
nától is visszalépett
combsérülés miatt. A
US Open-címvédő Slo-
ane Stephens pedig
aligha fog duplázni,
ugyanis az amerikai baj-
nokságon aratott diadala
óta egyetlen meccset
sem nyert.

A férfiaknál a cím-
védő Roger Federer te-
kinthető favoritnak, aki
a világranglista második
helyén áll. A svájci játé-
kos tavaly emlékezetes,
ötszettes döntőben verte
meg a jelenlegi világ-
első Rafael Nadalt, és
azóta Wimbledonban
begyűjtött 19. GS-trófe-
ájával tovább javította
rekordját. A 2017-ben a
Roland Garroson és a
US Openen diadalmas-
kodó spanyol vetély-

társa sérülések miatt
meghosszabbította téli
pihenőjét, az abu-dzabi
és a brisbane-i tornától
is visszalépett, és egyet-
len felkészülési meccsét
elvesztette a múlt heti
Kooyong Classic nevű
bemutatótornán.

Az elmúlt év második
fele kényszerpihenővel
telt a hatszoros Austra-
lian Open-bajnok
Novak Djokovicnak, a

svájci Stan Wawrinká-
nak, a kanadai Milos
Raonicnak, a japán Ni-
sikori Kejnek és a brit
Andy Murraynek is.
Közülük a nemrég csí-
pőműtéten átesett, há-
romszoros Grand
Slam-győztes Murray
csak nyáron térhet visz-
sza, Nisikori pedig
csuklóproblémák miatt
nem lesz ott Melbourne-
ben.

Több mint százéves a torna
A férfiaknál több mint száz esztendeje, 1905-

ben rendezték meg az első teniszviadalt az ötödik
kontinensen, akkor még Australasian Champion-
ships néven, míg a nők 1922 óta vesznek részt az
Australian Openen. A férfiaknál Rodney Heath,
míg a hölgyeknél Margaret Molesworth volt az
első nyertes. Melbourne előtt Sydney 17, Adela-
ide 14, Brisbane nyolc, Perth pedig három alka-
lommal volt házigazda, míg 1906-ban és
1912-ben Új-Zélandon rendezték meg a viadalt.
A szervezők 1972-ben határoztak úgy, hogy Mel-
bourne-ben lesz az ausztrál nemzetközi bajnokság
végleges otthona. A Kooyong Tennis Club füves
pályáin 1987-ig versengtek a legjobbak, azóta a
nagy érdeklődésre való tekintettel a Flinders Park-
ban (1996-tól Melbourne Park) rendezik a mér-
kőzéseket kemény pályán. A januári hőségre
tekintettel 2015 óta már három befedhető stadion
várja a közönséget, ugyanis a Rod Laver és a Hi-
sense után a Margaret Court Arena is tetőszerke-
zetet kapott. Az év első GS-tornájának
összdíjazása a tavalyihoz képest 10 százalékkal
nőtt rekordot jelentő 55 millió ausztrál dollárra. A
nők és a férfiak azonos pénzdíjért játszanak. A
győztesek 4 millió ausztrál dollárt vihetnek haza,
de az első forduló vesztesei is 50 ezerrel vigasz-
talódhatnak.

A világelső román teniszező profitálhat abból, hogy Serena
Williams egyelőre még nem  versenyez

Súlyos sérülést szenvedett Miklós Edit,
nem lesz ott az olimpián

Miklós Edit nem indul a phjongcshangi téli
olimpián, miután az alpesi sízők világkupa-soro-
zatának ausztriai állomásán, a szombati szuperó-
riás-műlesiklás során bukott, és jobb térdében
elszakadt a keresztszalag.

Miklós Edit Bad Kleinkirchheim az utolsó kaput
kihagyva haladt át a célvonalon, hanyatt esett, a
hátán többször megpördült, majd percekig mozdu-
latlanul feküdt a havon. Rövid idő múlva a mentők
hordágyra tették, és helikopterrel a villachi kór-
házba szállították.

Stark Márton szövetségi kapitány elmondta: „A
célegyenes előtt túl közel ment az egyik kapuhoz,
korrigált, de úgy érezte, mintha valami elvitte
volna a lábát. Ezek után nem akarta megterhelni a
jobb térdét, és ezért csak úgy tudott megállni a cél-
ban, hogy eldőlt. A jobb lábában fájdalmat érzett,
a bal lába szerencsére sértetlen maradt.” 

A szakvezető kora este még reménykedett, hogy
nem annyira komoly a baj, hogy Miklós Editnek
ki kell hagynia az olimpiát, utóbb azonban kide-
rült: nem a belső, hanem a keresztszalag szakadt
el, ami súlyosabb sérülés. Szombat éjjel meg is
műtötték a sportolót.

„Az operáció nagyon jól sikerült, és fontos,
hogy Editnek jó kedve van, és mi is pozitívak
vagyunk a felépülését illetően. Sajnos kihagyja
a februári olimpiát” – nyilatkozta már vasárnap
Stark Mártont. Hozzátette, kezelőorvosa, Chris-
tian Schenk szerint orvosi szempontból Edit
folytathatja karrierjét. „Nagyon reménykedünk,
hogy akárcsak tavaly, most sem adja fel, de ez
az ő döntése, sok nehézségen ment át karrierje
folyamán, de bízunk benne, hogy lesz kedve és
ereje folytatni a sízést. A síszövetség vezetése
mindenben támogatja” – tette hozzá.

„Sokkal nehezebb feldolgozni a mostani sé-
rülést, mint a tavalyit, de jól érzem magam, a

műtét jól sikerült” – mondta Miklós Edit. Részle-
tesen is beszámolt sérüléséről s a rehabilitációról:
„A keresztszalagom elszakadt, ki kellett pótolni
egy szalaggal a combom hátsó feléből, a belső sza-
lag is szakadt volt, de azt össze tudták varrni. A
külső és belső meniscus is ki volt mozdulva, visz-
szarakták a helyére. Az első 10 napban 15 kg-val
terhelhetem a lábam, majd 30 kg-mal, és 3 hét
múlva ráállhatok.”

Miklós Edit kijelentette, fontos, hogy nem a ko-
rábbi sérülésére sérült rá újra. „Én mindig csak
előre haladok, fokozatosan tűzzük ki a célokat.
Egyelőre az a fontos, hogy lábra álljak, a követ-
kező időszakban a gyógytorna lesz főszerepben. A
jövő évi világbajnoksággal kapcsolatban egyelőre
még nem nyilatkozom” – tette hozzá.

Miklós Edit szinte napra pontosan egy éve sérült
meg az ausztriai Altenmarkt-Zauchenseeben,  vi-
lágkupa-edzésén, ezután mindkét térdét meg kel-
lett műteni. Küzdelmes rehabilitációs időszak
következett számára, majd augusztusban kezdte el
a havas edzéseket, és december elején tért vissza
Lake Louise-ban a világkupa-sorozatba.

Spanyol sikerek a Dakar-rali hetedik szakaszán
Az autósoknál a spanyol Carlos Sainz, a motorosoknál pedig honfitársa, Joan Barreda nyerte a Dél-

Amerikában zajló 40. Dakar-rali hetedik szakaszát. Összetettben Sainz, illetve a francia Adrien van Be-
veren vezet.

A 13-szoros Dakar-bajnok és az autósoknál címvédő francia Stéphane Peterhansel műszaki hiba miatt
1 óra 45 percet vesztegelt, miután kocsijával kőnek ütközött előzés közben.

A mezőnyök pénteken Bolíviában, La Paz és Uyuni között 727 kilométert teljesítettek, ebből 425 ki-
lométer volt a gyorsasági szakasz hossza.

A motorosok mezőnyében induló Gyenes Emánuel a 30. helyen fejezte be a 2018-as Dakar-rali hetedik
szakaszát. Dési János az 56. időeredménnyel érkezett.

Eredmények: 7. szakasz, Lap Paz-Uyuni, 727 km (ebből 425 km gyorsasági):
* autósok: 1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Peugeot) 4:49:26 óra, 2. Giniel de Villiers, Dirk von

Zitzewitz (dél-afrikai, német, Toyota) 12:05 perc hátrány, 3. Nasszer Al-Attijah, Matthieu Baumel (katari,
francia, Toyota) 14:19 p h.

Összetettben: 1. Sainz, Cruz 21:41:38 ó, 2. Al-Attijah, Baumel 1:11:29 ó h., 3. De Villiers, Von Zit-
zewitz 1:20:54 ó h.

* motorosok: 1. Joan Barreda (spanyol, Honda) 5:11:10 óra, 2. Adrien van Beveren (francia, Yamaha)
2:51 p h., 3. Kevin Benavides (argentin, Honda) 8:02 p h., ...30. Gyenes Emánuel (romániai, KTM)
55:29 p h., ...56. Dési János (magyar) 2:37:40 ó h.

Összetettben: 1. van Beveren 21:49:18 óra, 2. Benavides 3:14 p h., 3. Barreda 4:45 p h., ...28. Gyenes
3:16:07 óra h., ...73. Dési 12:59:36 ó h.

A mezőny Perun, Argentínán és Bolívián halad keresztül, 9000 kilométert teljesít, és a végig verseny-
ben maradók 14 szakasz után január 20-án az argentínai Córdobában érnek célba. Vasárnap Uyuni és
Tupiza között 585 kilométer megtétele vár a versenyzőkre, ebből 498 kilométer lesz a gyorsasági szakasz
távja.

Elszakadt a keresztszalag, műteni kellett



A férfiaknál Baji Balázst, a nőknél
Hosszú Katinkát választották a 2017-
es év sportolójának a Magyar Sport-
újságírók Szövetsége (MSÚSZ) által
kiírt szavazáson. A 60. alkalommal
kiírt szavazás díjait múlt héten, csü-
törtökön a Nemzeti Színházban ren-
dezett M4 Sport – Az Év Sportolója
gálán adták át. 

„Óriási sportemberek”
Baji Balázs tavaly a londoni világbajnok-

ságon bronzérmes volt 110 méteres gátfutás-
ban, ezzel az első magyar atléta lett, aki
szabadtéren, futószámban dobogóra állhatott
a vb-n, illetve győzni tudott az Universiadén.

Mint legjobb gratulált a többi győztesnek, va-
lamint a férfi kategória másik két dobogósá-
nak, a vívó Szatmári Andrásnak és rövid
pályás gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor-
nak is. „Mindnyájan óriási sportemberek, ez
egy óriási elismerés számomra” – emelte ki.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú
Katinka tavaly a budapesti vb-n két arany-,
egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett, a kop-
penhágai rövid pályás Európa-bajnokságon
pedig mind a hat számot megnyerte, amely-
ben indult. Hatodszor bizonyult a legjobbnak,
ezzel megközelített a csúcstartó, hétszeres
győztes Egerszegi Krisztinát.

Hosszú Katinka a kilencszeres Grand
Slam-torna győztes teniszezőtől, Szeles Mó-
nikától vehette át az elismerést. „Nagy meg-
tiszteltetés Szeles Mónika kezét megrázni –
emelte ki Hosszú Katinka, aki az MSÚSZ el-
nökétől, Szöllősi Györgytől az Európai
Sportújságírók Szövetségének a kontinens
legjobb női sportolónőjének járó díját is át-
vehette. – A világbajnokság itthon életem leg-
szebb pillanata, a pályafutásom csúcsa volt,
soha nem fogom elfelejteni.”

Az edzők és szövetségi kapitányok össze-
vont kategóriájában Hosszú Katinka edzője,
Shane Tusup győzött, aki magyarul elmon-
dott beszédében elnézést kért azoktól, akik
kiálltak mellette, mert – mint mondta – soka-
kat megbántott a viselkedésével. Leszögezte:

elfáradt, kimerült és sokat hibázott. „A sok
munka közben nem vettem észre, hogy pél-
daképpé kellene válnom, hogy ami korábban
belefért, ma már nem fér bele” – fogalmazott.
Feleségének, Hosszú Katinkának megkö-
szönte, hogy akkor is bízott benne, amikor
senki más. „A világbajnokság nagyobb csoda
volt, mint az olimpia, de eljutni is nehezebb
volt addig – hangsúlyozta. – Köszönöm azok-
nak, akik szerint negyedszer is megérdemlem
ezt a díjat, gondolom, inkább szakmai érvek
szóltak mellettem, mint a szimpátia. Idén
azon fogok dolgozni, hogy ez megváltozzon.
Köszönöm, Magyarország!”

Az év legjobbja a hagyományos csa-
patsportokban a női kézilabda Bajnokok Li-
gája-győztes és magyar bajnok Győri Audi
ETO KC lett. Az egyéni sportágak csapatver-
senyei kategóriában a Balázs Attila, Fucso-
vics Márton, Piros Zsombor, Gödry Levente,
Borsos Gábor összetételű tenisz-Davis-kupa-
válogatott kapta a legtöbb voksot, mivel 1996
után visszakerült a világcsoportba, a legjobb
16 együttes közé. A díjat Köves Gábor szö-
vetségi kapitány vette át.

Az ismeretlenben is helytállt
Az év férfi labdarúgójának Nikolics Ne-

manját választották, aki az észak-amerikai
profiliga (MLS) alapszakaszában gólkirály
lett a Chicago Fire színeiben. A díjat a négy-
szeres olimpiai bajnok tornásztól, az erdélyi
születésű Szabó Katalintól kapta meg. „Nagy
megtiszteltetés ennyi példakép és nagy baj-
nok mellett ünnepelni. Tavaly az ismeret-
lenbe vágtam bele, és örülök annak, hogy
Amerikában is megálltam a helyem. Idén sem
lesz másként, a cél a gólkirályi cím és az
eredményes játék a magyar válogatottban” –
szögezte le Nikolics.

Az év női labdarúgója a VfL Wolfsburg és
a válogatott támadója, Jakabfi Zsanett lett, de
klubkötelezettségei miatt Markó Edina szö-
vetségi kapitány vette át helyette a díjat.

Az év góljára a szurkolók még a gála ide-

jén is szavazhattak. A legtöbben a Ferencvá-
ros 19 éves ghánai labdarúgója, Joseph Paint-
sil találatát látták a legszebbnek, amelyet a
Videotonnak lőtt. A fiatal idegenlégiós még a
téli pihenőjét tölti, ezért Orosz Pál, az FTC
Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója vette át az el-
ismerést.

Soha ilyen fogadtatás!
A Magyar Labdarúgó-szövetség életműdí-

ját Mészöly Kálmán korábbi kiváló labda-
rúgó, edző, szövetségi kapitány kapta.
„Sokszor játszottam sok ember előtt, nagy
stadionokban, de ilyen fogadtatásban, ilyen
tapsviharban még az utolsó mérkőzésemen

sem volt részem” – fogalmazott a könnyeivel
küszködve Mészöly. Hozzátette, meg sze-
retné élni, hogy a magyar válogatott kijusson
a világbajnokságra.

A Magyar Olimpiai Bizottság és az
MSÚSZ életműdíját Balczó András három-
szoros olimpiai bajnok öttusázónak, a nemzet
sportolójának adták át, akit a közönség fel-
állva, vastapssal köszöntött. „Megérkezés
volt számomra ez a csodálatos fogadtatás. A
lelkünk az, amit ápolni kell. Hogy tudják a
sportolók, a lényeg ez a három szó: erőnek,
szeretetnek és józanságnak lelkét kaptátok” –
fogalmazott.

A fogyatékos sportolókkal foglalkozó
edzők közül a kerekes székes vívókat felké-
szítő Beliczay Sándor kapta az elismerést.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a díjat a 49
éves korában december 30-án elhunyt Szalay
Gyöngyi hétszeres világbajnok, olimpiai
bronzérmes párbajtőrvívó emlékének ajánlja.

Az év fogyatékos csapata a női kerekes
székes vívóválogatott lett, amelynek egyik
tagja, Krajnyák Zsuzsanna nyert a nőknél.
Mindkét kategóriában címvédés történt. Az
év fogyatékos férfi sportolója Osváth Richárd
kerekes székes vívó.

Az elismertek a ZEMA Porcelánmanufak-
túra által kifejezetten erre az alkalomra ter-
vezett és készített, 21 karátos arannyal
díszített díjat vehették át.

A sport nemzeti öntudat
„A sport nevelés, a sport közösség, a sport

nemzeti öntudat, a sport egészség és kultúra.
Sőt nekünk, magyaroknak még annál is egy
kicsit több” – fogalmazott Szöllősi György.
Kiemelte, az elmúlt 60 esztendőben az Év
Sportolója szavazáson díjazottak értékálló,
megsüvegelendő teljesítményük révén még
ma is megbecsülésnek örvendenek.
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Baji Balázs világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki
ezüstérmes, Universiade-aranyérmes atléta, az év férfi
sportolója. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A Győri Audi ETO KC háromszoros Bajnokok Ligája-győztes női kézilabdacsapata az év csapata hagyományos csa-
patsportokban. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Az év fogyatékoscsapata, a női kerekes székes vívóválogatott. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, hétszeres világ-
és tizenháromszoros Európa-bajnok úszó, az év női spor-
tolója. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Mészöly Kálmán 61-szeres válogatott labdarúgó, edző, a
magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya,
az MLSZ-életműdíjasa. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A dobogósok
A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által szervezett M4 Sport – Az Év Sportolója gála 2017-

es szavazásán rekordot jelentő 436 voks alapján derült fény a kategóriák első három helyezettjére.
Az MSÚSZ közlése szerint a tízes listákból erősorrendben három névre kellett szavazniuk a sport-
újságíróknak, az első helyért 3, a másodikért 2, a harmadikért pedig 1 pont járt.

A kategóriák végeredménye:
* az év férfi sportolója: 1. Baji Balázs (atléta) 863 pont, 2. Szatmári András (kardvívó) 341, 3. Liu Shao-

lin Sándor (rövid pályás gyorskorcsolyázó) 292
* az év női sportolója: 1. Hosszú Katinka (úszó) 1086 pont, 2. Babos Tímea (teniszező) 480, 3. Márton

Anita (atléta) 448
* az év csapata hagyományos csapatsportokban: 1. Győri Audi ETO KC (női kézilabda) 766 pont, 2.

Szolnoki Dózsa (férfivízilabda) 524, 3. Férfikosárlabda-válogatott 424
* az év csapata egyéni sportágak csapatversenyeiben: 1. Tenisz, Davis-kupa-válogatott (Balázs At-

tila, Fucsovics Márton) 515 pont, 2. Férfi 4x100-as gyorsúszóváltó (Kozma Dominik, Németh Nán-
dor, Holoda Péter, Bohus Richárd) 495, 3. Női kajak négyes (Takács Tamara, Medveczky Erika,
Fazekas-Zur Krisztina, Vad Ninetta, Lucz Dóra) 404

* az év edzője: 1. Shane Tusup (Hosszú Katinka edzője) 477 pont, 2. Cseh Sándor (szolnoki vízilabda)
340, 3. Ambros Martín (győri kézilabda) 301 

* az év férfi labdarúgója: 1. Nikolics Nemanja (Chicago Fire) 942 pont, 2. Gulácsi Péter (RB Leipzig)
652, 3. Davide Lanzafame (Budapest Honvéd) 260

* az év női labdarúgója: 1. Jakabfi Zsanett (Wolfsburg) 999 pont, 2. Csiszár Henrietta (Leverkusen)
407, 3. Vágó Fanny (Sankt Pölten) 364

* az év fogyatékos férfi sportolója: 1. Osváth Richárd (kerekes székes vívó) 611 pont, 2. Boronkay
Péter (triatlonozó) 532, 3. Velkey Ádám (szervátültetett, atléta) 347

* az év fogyatékos női sportolója: 1. Krajnyák Zsuzsanna (kerekes székes vívó) 718 pont, 2. Biacsi
Bernadett (atléta) 547, 3. Pap Bianka (úszó) 450

* az év fogyatékos csapata: 1. Női kerekes székes vívóválogatott 622 pont, 2. Férfi 4 x 100-as szervát-
ültetett atlétaváltó 521, 3. Padlóhoki-válogatott, speciális 291

* az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője: 1. Beliczay Sándor (kerekes székes vívás, Osváth
Richárd, Hajmási Éva) 583 pont, 2. Feczer Viktor (kerekes székes vívás, Krajnyák Zsuzsanna, Dani
Gyöngyi) 390, 3. Csamangó Attila, Győrfi Tamás (kajak-kenu, Suba Róbert) 268

* az év gólja (a szurkolók szavazatai alapján): 1. Joseph Paintsil (Ferencváros) találata a Videoton
ellen, NB I – 9749 voks, 2. Csoszánszki Dávid (Gyöngyös) gólja a Siófok ellen, strandlabdarúgás,
bajnoki döntő – 5887, 3. Szoboszlai Dominik (Magyarország) gólja Norvégia ellen, U17-es Eb-selej-
tező, elitkör – 3883

MLSZ-életműdíj: Mészöly Kálmán (labdarúgás)
MSÚSZ-MOB-életműdíj: Balczó András (öttusa)

M4 Sport – Az Év Sportolója gála
Baji Balázs először, Hosszú Katinka hatodszor díjazott



Hibaigazítás 
A január 10-i lapszámunkban közölt Agrovilág mellékletünkben Gligor

Róbert László Pályázni elővigyázatosan című gazdaportréjában a szer-
kesztő hibájából tévesen jelent meg az utolsó mondat, amely helyesen így
hangzik: Mivel a faluban társas gazdaság működik, a lakosság földjeit
többnyire az használja, ezért kevés szabad legelő van, és nehezen lehet
parcellákat bérelni. Az érintettektől elnézést kér az oldal szerkesztője. 
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Alkoholfogyasztás és járművezetés
Január 11-én 21.48 órakor Marosszentkirályon azonosítottak egy 40

éves gépkocsivezetőt, aki alkohol fogyasztása után ült volán mögé, és
közúti balesetet okozott, miközben tolatva és elővigyázatlanul hajtott ki
egy hídról. A közúton haladó személyautóval koccant, ezt követően tesz-
telték mindkét jármű vezetőjét. A tolató járművezető által kilélegzett le-
vegőben 0,81 mg/l alkoholt mértek, ezért a kivizsgálás idejére a hajtási
jogosítványát felfüggesztették.

Hajtási  nélkülieket füleltek le
Ugyancsak január 11-én 21.10 órakor a Görgényoroszfalu és Hodák

rendőrőrsének munkatársai petelei járőrszolgálatuk során azonosítottak
egy görgényszentimrei férfit, aki Libánfalván, a 153-as községi úton ve-
zette járművét. A vizsgálatok nyomán kiderült, hogy az illetőnek nincs
hajtási jogosítványa, és az alkoholteszt a kilélegzett levegőben 0,78 mg/l
értéket mutatott, ezért a szászrégeni városi kórházba kísérték annak érde-
kében, hogy laboratóriumi körülmények között állapítsák meg a pontos
értékeket. A vizsgálatokat hajtási jogosítvány nélküli és ittas vezetés miatti
kettős bűncselekmény vádjával folytatják. 

Január 12-én egy 17 éves kiskorút hajnali 5.15 órakor igazoltatott egy
segesvári járőrszolgálat a Mihai Viteazu utcában, ahol forgalomba be nem
jegyzett, rendszám nélküli robogóval közlekedett, ugyanakkor nem ren-
delkezett semmilyen járműtípusra érvényes hajtási jogosítvánnyal. Az el-
járást hajtási nélküli vezetés és forgalomba be nem jegyzett járművel
közúton való közlekedés bűntette miatt indították ellene. 

Rablási kísérlet
Egy 40 éves székelyvéckei férfit állítottak elő a Maros megyei rendőrök

azt követően, hogy állítólag rablást kísérelt meg Marosvásárhelyen a
Hősök parkja övezetében. 

Egy 55 éves nő édesanyjával sétált a parkban, amikor egy idegen ver-
bális és fizikai bántalmazásának váltak szenvedő alanyaivá, elvette a pénz-
tárcájukat és elszaladt. A rendőrségi nyomozás során a székelyvéckei férfit
gyanúsítják a tett elkövetésével, így a rendőrség fogdájában előzetesben
lévő gyanúsított ellen rablás bűntettének elkövetése miatt folytatják a ki-
vizsgálást. 

Segesváron január 11-én a rendőrség munkatársai azonosítottak egy 43
éves segesvári férfit, akire a bíróság egy év és hat hónap letöltendő bör-
tönbüntetést szabott ki minősített lopás bűntettének elkövetése miatt. Az
elítéltet a rendőrök a marosvásárhelyi börtönbe szállították.

Dicsőszentmártonban  a városi rendőrség bűnügyi osztálya január 11-
én 24 órás fogvatartást rendelt el egy 17, egy 18 és egy 24 éves  fiatal
ellen, a bíróságtól kérve az előzetes letartóztatásba helyezésüket.  A gya-
núsítottak  december–január folyamán erőszakkal hatoltak be egy lakásba,
ahonnan javakat tulajdonítottak el, hozzávetőleg 11.000 lej értékben.
(pálosy)

Rendőrségi hírek

Illusztráció

Év végén, új év kezdetén egymást túl-
licitálják az úgynevezett varázslók,
látnokok, számmisztikával foglalko-
zók, asztrológusok, kártyavetők stb.
Az elmúlt évek során is többtucatnyi
alkalommal kongatták a vészharan-
got, hogy mást ne említsünk, például
a világ végéről.

Ezeket aztán felkapta a média, és osztotta,
szorozta, szédítve a szenzációra éhes és hi-
székeny embereket. Ezek között tallóztunk,
kommentár nélkül.
Drónokkal szállított vegyi fegyvereket vetnek
be a terroristák

Legalábbis Craig Hamilton Parker, a leg-
híresebb brit látnok szerint, aki állítólag Do-
nald Trump győzelmét is megjósolta, 2018 a
drámai politikai változások éve lesz, sőt
Észak-Koreában véres forradalom tör ki Kim
Dzsongun diktátor megbuktatásáért. Ezek
mellett szélsőséges időjárási jelenségeket is

emleget, amelyek megingatják az érintett ré-
giók gazdaságát is. A brit látnok attól tart,
hogy a jövőre kitör a Vezúv, és ez lesz az
utóbbi száz év legerősebb kitörése. Ugyanak-
kor azt mondja, hogy megnő a földrengések
száma olyan térségekben is, amelyekre
amúgy nem jellemző, például Új-Zélandon.
Újabb erős tűzvészeket is előrejelez Kalifor-
niában és Ausztráliában, Kínában és Indiában
pedig árvizek fognak pusztítani.

Craig Hamilton Parker azt állítja, hogy a
terroristák drónokkal szállított vegyi fegyve-
reket vetnek be London vagy Berlin, esetleg
mindkét főváros ellen. A világot egy új jár-
vány fenyegeti majd egy Észak-Korea általi
biológiai támadás nyomán.

Aggasztó gazdasági változásokat is előre-
vetít: Olaszországot gazdasági válság fenye-
geti, az euró 2018 végére vészesen
meggyengül, és a gazdasági instabilitás nyo-
mán sok európai fővárosban tiltakozó meg-
mozdulásokat vált ki. Olaszország és Dánia
is kilép az Európai Unióból.

3797-ben a Földön megszűnik az élet 
Kelet-Európa egyik legismertebb vak lát-

noka, a bulgáriai Baba Vanga, aki 1996-ban
távozott az élük sorából, nem jósolt világvé-
gét 2018-ra, de nehéz időket vetített előre
egészen 3797-ig, amikor szerinte a Földön
megszűnik az élet. 

Íme Baba Vanga jóslatai: 2018-ban Kína a
világ második nagyhatalmává válik, 2023-
ban a Föld forgástengelye kissé megváltozik,
2025-ben Európát kipusztítják, 2028-ban egy
új energiaforrás fejlődik ki, és az éhség többé
nem lesz probléma, 2033-ban elolvadnak a
sarki jéghegyek, és a világóceán szintje fo-
lyamatosan nőni fog, 2046-ban a klónozás
bárki számára hozzáférhető lesz, 2076-ban
újra a kommunisták fogják vezetni a világot,
2084-ben újjászületik a természet, 2088-ban
egy új betegség sújtja az emberiséget: az em-
berek másodpercek alatt megöregednek,
2097-ben sikerül a betegséget gyógyítani,
2100-ban egy, emberi kéz által készített Nap
fogja megvilágítani a Föld sötét oldalát,
2111-ben az emberek robotokká válnak,
2125-ben Magyarország jelzéseket kap a vi-
lágűrből, 2154-ben az állatok félig emberré
válnak, 2167-ben új vallás jelenik meg, 2170-

ben nagy szárazság lesz, 2187-ben két vulkán
kitörését is sikerül megakadályozni, 2273-
ban új emberfaj születik, 2288-ban megvaló-
sul az időutazás, 2291-ben kihűl a Nap,
2304-ben felfedezik a Hold titkát, 2371-ben
hatalmas szárazság lesz, 2480-ban sötétség
borul a Földre, 3005-ben háború tör ki a Mar-
son, 3797-ben megszűnik a Földön az élet.
„Elégedetlen embertömeget látok”

Persze vannak „bennszülött” látnokok is
bőven. Egyikük a minap ezt írta blogbejegy-
zésében: „Kedveseim, miközben ezeket a so-
rokat írom, dél felől elégedetlen
embertömeget látok, akik a szabad ég alatt,
egymáshoz tapadva állnak, hogy egy tűt sem
lehetne leejteni közöttük. Olyan, mint egy
igazi forradalom, mindenkinek volt valami a
kezében, mindenki felfele nézett, és fenyege-
tően rázta a kezében levő tárgyat. Kedveseim,
nehéz idők következnek, erőszakos tiltakozá-
sok következnek sok ezer emberrel. Az ég
sötét volt, az emberek elégedetlenek, hango-
sak... Kedves barátaim, sajnos újabb forradal-
mat élünk át, de nem olyant, mint 1989-ben,
hanem igazi forradalmat” – írta blogján a lát-
nok.

Látnokok éve

Az Európai Parlament a héten
Strasbourgban tartja plenáris
ülését. Az egyik legfontosabb
napirendi pont természete-
sen Európa jövője. A plenáris
ülés kedden von mérleget a
leköszönő észt elnökség
munkájáról, szerdán pedig a
bolgár kormányfő ismerteti a
következő félév terveit. 
Tiszta Energia csomag

Ma (hétfőn) vitázik a parlament
az energiahatékonyság javítását és
a megújuló energia előretörését
érintő törvénycsomagról, szerdán
lesz döntés arról, kezdődhetnek-e a
tárgyalások.

Az ipari, kutatási és energiaügyi
bizottság szerint 2030-ra 40%-os
kibocsátáscsökkentést kell elérni
(ez a 2005-ös szinthez képest 34%-
os csökkentés), a megújuló energia
arányát pedig 27-ről 35%-ra növel-
nék. A közlekedési szektor energia-
ellátásának 12%-át minden
tagállamban megújuló forrásokból
(nap, szél) kellene előállítani.

Szerdán lehet szavazás arról,
hogy elinduljanak-e a tárgyalások
a tagállamokkal. Ha a képviselők
így döntenek, akkor a tárgyalások
azonnal kezdődhetnek, mivel a Ta-
nács az energiahatékonyságról jú-
niusban, a megújulókról és az
energiaunió irányításáról decem-
berben már kialakította az állás-
pontját. A három jogszabály a
Tiszta Energia Csomag része,
amely kulcsfontosságú az energia-
unió kiteljesítése szempontjából.
Az EU-csúcs és a Brexit

Kedden kerülnek a plenáris ülés
elé a Brexittel, migrációval, vé-

delmi kérdésekkel foglalkozó 
decemberi uniós csúcs eredményei,
amit Donald Tuskkal vitatnak meg
a képviselők. 

Az uniós vezetők december 15-
én arra jutottak, hogy történt annyi
előrelépés a Brexit-tárgyalások
során, hogy az Egyesült Királyság
és az EU megkezdje a jövőbeli
kapcsolatokról szóló második sza-
kaszt. Az állam- és kormányfők
üdvözölték a védelmi politikában
elinduló úgynevezett állandó struk-
turált együttműködést (PESCO), és
megtárgyalták az európai gazdaság
ellenálló képességének növelését
célzó intézkedéseket is.
Varadkar ír kormányfő és Európa
jövője

Európa jövőjét vitatják meg az
EP-képviselők Leo Varadkar ír mi-
niszterelnökkel szerda reggel. 

Az Antonio Tajani EP-elnök és
az Elnökök Értekezlete meghívá-
sára érkező miniszterelnök beszéde
után a frakcióvezetők szólalnak fel.
Ez lesz az első alkalom, hogy a té-
máról a képviselők egy uniós kor-
mányfővel vitáznak.
Vita a bolgár elnökségről 

Ugyanaznap ismerteti a képvise-
lőkkel az Európai Unió Tanácsának
elnökségét átvevő Bulgária kor-
mányfője, Bojko Boriszov minisz-
terelnök az ország következő hat
hónapra vonatkozó terveit. 

Az EU történetének első bolgár
elnöksége elsősorban az Európa jö-
vője és a fiatalok; Európa és a Nyu-
gat-Balkán; a biztonság és
stabilitás; a digitális gazdaság terü-
letein kíván eredményeket elérni

Orosz propaganda az EU-ban 
Az orosz propaganda tagálla-

mokra gyakorolt hatását és a vá-
lasztások állítólagos befolyásolását
vitatják meg szerda délután a kép-
viselők, akik már 2016-ban figyel-
meztettek arra, hogy a
Krím-félsziget megszállása óta a
Kreml felerősítette az EU-ellenes
információs hadviselést és Don-
bass-nál hibrid háborút folytat. A
vonatkozó állásfoglalásban meg-
jegyzik, hogy „az orosz kormány
az eszközök és csatornák széles
skáláját használja, például az agy-
trösztöket, a többnyelvű tévéállo-
másokat (pl. Russia Today), a
fiktív hírügynökségeket és multi-
média-szolgáltatásokat (Szput-
nyik) (…), a közösségi médiát és
internetes trollokat a demokratikus
értékek megkérdőjelezésére, Eu-
rópa megosztására, belső támoga-
tás szerzésére, valamint olyan kép
kialakítására használja, miszerint
az EU keleti szomszédságában ha-
nyatló államok találhatók.”

Az orosz propaganda ellensú-
lyozására azt javasolták, hogy erő-
sítsék meg az EU jelenleg túl kicsi
„stratégiai kommunikációs” mun-
kacsoportját, a tagállamok fektes-
senek felvilágosító kampányokba
és támogassák az oknyomozó új-
ságírást, valamint a polgárok eliga-
zodását az információk világában.
(mózes)

(Forrás az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája Magyaror-
szágon)

Mérleg és tervek
Az EP strasbourgi plenáris ülésén

Egylejes könyvek 
a régiségvásárban

A Góbé Antikvárium január  15-18. között  10 órától 19 óráig a maros-
vásárhelyi Győzelem téri Mureş Mallban kézműves- és régiségvásárt szer-
vez, négy napig egylejes egységáron árusítanak könyveket. 

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL

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

KÖNYVGYŰJTŐ vásárol régi ma-
gyar könyveket, földgömböt. Tel.
0751-353-225. (Sz.-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(6191)

KIADÓ egyszobás, bútorozott
tömbházlakás a Mocca környékén. Tel.
0735-962-307. (6193)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6174)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem
január 15-én drága édes-
anyámra, MÁTHÉ LUJZÁ-
RA halálának első év-
fordulóján.
A virág elhervad rövid pár nap
alatt,
De emléked szívünkben
örökre megmarad.
Számunkra te sosem leszel
halott,
Örökre élni fogsz, mint a
csillagok.
Nincs olyan nap, hogy
ne gondolnánk rád. Szerető
lányod, Enikő, vejed, Róbert
és unokáid: Tamás és
Vivien Új-Zélandról. (v.-I)  

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
SCHNEDAREK ERVINRE
halálának 10. évfordulóján.
Szerető családja. (6194-I)

Kegyelettel, felejthetetlen
emlékekkel és szívünkben
nagy szeretettel emlékezünk
NAGY ALBERTRE, az Imatex
volt főmesterére január 15-én,
halálának 10. évfordulóján.
Nyugodj békében! Szerető
családod. (6152)

„Szememben tükröződik
tekintetük még,
S a boldog órák drága tiszta
üdvét
Fölissza lelkem, mint virág a
napfényt.
És élnek tovább tiszta
gondolatként.”
A drága édesapára, nagy-
apára, dédnagyapára, a ravai
SZEDERJESI MÓZESRE
emlékezünk halálának ötödik
évfordulóján. 
Fáradt teste békésen pihen
felejthetetlen jó ÉDESANYÁM-
MAL és TESTVÉREMMEL
együtt. Őrizze a sírjukat az
örök emlékezet. Szeretteik.
(6106)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Papp
Terézkének és a gyászoló
családnak édesapjuk, LAKÓ
GÁSPÁR elhunyta miatt érzett
fájdalmukban. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Butta
Ferenc és Szilárd. (1618-I)
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JANUÁRRA

A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRSAT keres. Feladatok:
könyvelési anyagok előkészítése és folyamatainak segítése; nyilvántartások készítése; havi óranyilván-
tartás követése; operatív feladatok, levelezési, postai tevékenység; iratok, egyéb dokumentumok szakszerű
kezelése, tárolása; általános adminisztrációs feladatok. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség, pre-
cíz, önálló munkavégzés, számítógép-kezelési ismeretek, a Word, Excel, Outlook ismerete. Mit kínálunk?
Hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok, dinamikus, fejlődő csapat, önálló munkavégzés. Az
önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: h.wellmann@viessmann-modell.com, érdeklődni viszont
a következő telefonszámon lehet: 0365/423-900. (60818-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szam alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfe-
lek magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű
kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com,
vagy hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe és
BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, öné-
letrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19706-I)
A CONTRANSCOM CONSTRUCŢII BENŢA KFT. meghatározatlan időre személyzetet alkalmaz:
ÉPÍTŐMÉRNÖKÖKET, FŰTÉSSZERELŐ MÉRNÖKÖKET, VILLAMOSMÉRNÖKÖKET, ÉPÍTÉSZ-
TECHNIKUST (akinek van gyakorlata a költségelőirányzat-, ajánlatkészítésben, árverések lebonyolítá-
sában), ÉPÍTŐMESTERT, VILLANYSZERELŐ MESTERT, FŰTŐBERENDEZÉSEKHEZ MESTERT,
SZAKMUNKÁSOKAT: ácsokat, kovácsokat, kőműveseket, festőket, szerelőket, villanyszerelőket,
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat küldjék az office@benta.ro e-mail-címre. Ér-
deklődni a 0265/320-548-as telefonszámon, 310-es és 311-es mellék, vagy a cég székhelyén: Náznánfalva,
Maros utca 1. szám alatt. (sz.-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-
055. (19694-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19714-I)
AUTÓMOSÓT alkalmazunk, tapasztaltak előnyben. Tel. 0771-610-017. (6126)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, ÉJSZA-
KAI RECEPCIÓST. Tel. 0749-027-726, 8-17 óra között. (19719-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyre vágyó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk:
munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdeklődők
küldjék el önéletrajukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefon-
számon. (sz.)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELyI KARA pályázatot hirdet kutató laboratóriumi esz-
közök beszerzésére. Részletek, tenderfüzet a www.ms.sapientia.ro oldalon. (-I)
NyÁRÁDTŐI BÚTORGyÁR (Maros megye) alkalmaz ASZTALOSOKAT minden részlegre. Előnyös
feltételeket ajánlunk. Komoly hozzáállást és szakmai felkészültséget várunk. Tel. 0724-989-092, 0720-
071-432. (19722)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A          
  

ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Maros-
vásárhelyen tartózkodik. 
Ha együtt akar lenni a szeretett személlyel, ha
egyetértést szeretne a családban, ha jólétet akar vagy
egészségi gondjai (depresszió, stressz, csontfájdalom,
gyomorfájdalom) vannak, hívja bizalommal Ştefania
asszonyt, aki paranormális képességeivel segíteni tud
bármilyen problémában.
Megtalálják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: mp.)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Keresem 2017. szeptember 3. óta
nővéremet, Kocsis Katalint, szül. 1939.
május 14-én Marosvásárhelyt. 
IPJ-nyugdíjas
Ősz hajú, nem bűnöző, nem dohányzó,
nem alkoholista.
Személyi igazolványa a Cornişa
sétány 17/16. címre van kiállítva, ott
nem tartózkodik. Tudor negyedi
lakásomból aug. 31-én 17.30 órakor
távozott. 
Aki tud hollétéről, csengesse ezt a
számot: 0033 6 47 25 50 09,
visszahívom.
Húga, Zsuzsi.
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