
Amint korábban bejelentették, a maros-
vásárhelyi Azomureş Rt. a napokban
előkészíti a műtrágyagyártó vonal teljes
leállítását, erre valószínűleg december
16-án kerül sor, amikor teljesen leáll a
gyár – jelentette be egy szakmai tanács-
kozáson Ovidiu Crăciun, a cég gyártási
igazgatója. Ezzel egy időben az egység

vezetősége tárgyalt Adrian Chesnoiu
nemrég kinevezett mezőgazdasági mi-
niszterrel, hogy keressenek megoldást a
gazdák támogatására, hogy a műtrágya
hiánya ne okozzon élelmiszerhiányt és
árrobbanást jövő nyáron. 

A szaktárcavezető csütörtökön este az RTV
híradójának Napirenden című műsorában kije-
lentette, felvették vele a kapcsolatot az Azomu-
reş vezetői, és ennek kapcsán egy bizottságot
hozott létre, amely keresi a megoldást. Kilátásba
helyezik, hogy a jövő évi költségvetésben 

Kivételes eset marad?
A napokban minden különösebb felhajtás nélkül átadták a

csigatempóban épülő észak-erdélyi autópálya marosvásárhelyi
szempontból talán egyik legfontosabb szakaszát. Nem volt ün-
nepélyes szalagvágás, nemhogy az elnök, még egy sokadrangú
államtitkár sem jött díszbeszédet tartani. Nem tartották fontos-
nak.

Pedig most kivételesen lett volna ok egy kis büszkélkedésre.
Nálunk az utóbbi évtizedek közberuházási gyakorlatában
ugyanis rendkívüli esetnek számít, ha egy munka határidőre
elkészül. Még a rendesebben működő nyugati államokban sem
ritka, hogy egy jelentősebb méretű közmunkálatot a tervezett-
nél később fejeznek be, nálunk viszont a késések annyira me-
netrendszerűek, hogy szinte unalmas már említeni is, hogy a
teljes pályát Nagyváradtól Brassóig tokkal-vonóval át kellett
volna adni már kilenc évvel ezelőtt. Eddig ez a szakasz az
egyetlen része, amelyet időben elkészítettek, miután az építő
többéves jogi hercehurca után nekifoghatott dolgozni.

Az uniós alapokból végzett közberuházások sorában ez
pedig valószínűleg sokáig kivételes eset marad. Marost lehetne
rekeszteni a nyilatkozatokkal, hogy mi mindent ígértek itt meg
a következő évekre a helyreállítási alapokból érkező sok milli-
árd euróból. Elég lett volna tizedannyit kérkedni, a többi ener-
giát meg munkára fordítani, de ahhoz nemigen fűlött a foga 
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Merre vezet a kombinát útja? Fotó: Nagy Tibor

December 16-án teljesen leáll az Azomureş 

Keresik a megoldást 
a mezőgazdászok támogatására 

(Folytatás a 3. oldalon)

Adománygyűjtést
szervez az MDT
Leszek én a karácsonyod címmel
szervez ajándékgyűjtést a Maros Me-
gyei Magyar Diáktanács és a Proactiv
Transilvania egyesület. Az adományo-
kat december 20-áig várják, ezeket
Marosvásárhelyen, Segesváron és
Szovátán lehet leadni.

____________2.
Ajándék 
a szülinapostól
A Neuzer Románia, fennállásának 20.
évfordulója alkalmából, 39 marosvá-
sárhelyi és a megyeszékhely melletti
peremtelepülések óvodáinak össze-
sen 100 kerékpárt adományozott a
Neuzer Magyarország jóvoltából. A
nagyvonalú ajándékot szombaton dél-
előtt a marosvásárhelyi várban, jó
hangulatú ünnepségen vehette bir-
tokba a szép számban összegyűlt
aprónép.

____________4.



IDŐJÁRÁS
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A Nap kel 

7 óra 57 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 347. napja, 
hátravan 18 nap.

Eltörlik a késedelmi kamatokat
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja az adófi-
zetők (jogi és magánszemélyek) figyelmét, hogy a városi
tanács ez év október 28-i 325-ös határozata értelmében
eltörlik a késedelmi kamatot azok számára, akik a járvány
okozta anyagi gondok miatt nem tudták időben törleszteni
a helyi adókat és illetékeket. Azok, akik igénybe veszik a
kedvezményt, legkésőbb 2022. január 31-ig nyújtsanak be
igénylést, kérjék a késedelmi bírság érvénytelenítését, és
fizessék be az elmaradt összegeket.

A marossárpataki gondozottaknak
gyűjtenek

A Rocksuli nem feledkezik meg nehezebb sorsú embertár-
sainkról, idén a marossárpataki árvaház javára szervez
gyűjtést. Tekintettel a járványügyi helyzetre, nincs mód
koncert rendezésére, csak az összegyűjtött adományt tud-
ják eljuttatni a Pál atya által működtetett intézményhez. Az
adományt (ruhanemű, játék, tartós élelmiszer, iskolaszer
stb.) megfelelő csomagolásban kell elvinni a Rocksulihoz
– Marosvásárhely, Posta utca 2. szám –, ahonnan Sárpa-
takra szállítják. A gyűjtés december 22-éig tart.

Árkedvezmények 
nagycsaládosoknak

A marosvásárhelyi önkormányzat tanácsi határozattal el-
fogadta a nagycsaládosoknak nyújtandó kedvezménykár-
tyát. Ennek értelmében a marosvásárhelyi lakhelyű,
legalább háromgyermekes családok féláron látogathatják
a városházához tartozó intézményeket: az állatkertet, a Ví-
kendtelepet, a nyári színpadot, és ugyanígy válthatnak
jegyet a Mircea Birău uszodába és télen a korcsolyapá-
lyára. Az igénylést és a szükséges iratokat a polgármesteri
hivatal 13-as irodájában (közönségszolgálati osztály) lehet
benyújtani. Az elbírálásra minden hónap 10–15-e között
kerül sor. 

A Máltai Szeretetszolgálat 
segítőhálója

A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei to-
vábbra is várják azon idős, beteg vagy fogyatékkal élő sze-
mélyek telefonhívását, akiknek (ingyen) segítségre lenne
szükségük a bevásárlásban, a számlák kifizetésében,
gyógyszereik kiváltásában és egyéb szolgáltatásokban.
Tel.: 0772-034-410, munkanapokon 9–13 óra között.

Könyvbemutató az Arielben
Cseke Péter Emberkert című könyvét mutatják be decem-
ber 18-án, szombaton 17 órától az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház nagytermében. A könyv Bölöni Domokos
szerkesztésében, a Juventus kiadónál jelent meg. A belé-
péshez szükséges az oltásigazolás, vagy a tesztered-
mény, vagy a SARS-Cov-2-fertőzésen való átesésről szóló
igazolás, amely a megfertőződéstől számított 15. és 180.
nap közötti periódusban érvényes.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma LUCAés OTÍLIA, 
holnap SZILÁRD napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

45, 31, 14, 6, 4 + 16 NOROC PLUS:  9 2 3 1 6 6

32, 35, 25, 33, 36, 6 SUPER NOROC:  1 6 1 0 5 9

39, 14, 24, 44, 20, 37 NOROC: 0 5 0 8 1 0 9

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Leszek én a karácsonyod!
Adománygyűjtést szervez az MDT

Leszek én a karácsonyod címmel
szervez ajándékgyűjtést a Maros Me-
gyei Magyar Diáktanács és a Proactiv
Transilvania egyesület. Az adományo-
kat december 20-áig várják, ezeket
Marosvásárhelyen, Segesváron és
Szovátán lehet leadni. Azokban az ese-
tekben, amikor az adományozni szán-
dékozó nem tudja megközelíteni a
kinevezett gyűjtőpontokat, kérheti,
hogy házhoz menjenek az adományért.
Ezt a segítséget az alábbi telefonszá-
mon igényelheti: 0741-436-367.

A részletekről Szabó Szabolcsot, a
Maros Megyei Magyar Diáktanács el-
nökét kérdeztük.

– Hogyan kell elképzelni a gyűjtő-
akciót?

– Ez egy karitatív rendezvény, ame-
lyet az MDT és a Proactiv Transilvania
egyesület szervez. Fontos tudni, hogy
tartós élelmiszert és ruhaneműt várunk
ajándékba, amelyeket majd olyan hát-
rányos helyzetű emberekhez juttatunk
el, akiknek másképp semmi nem jutna
karácsonyra.

– Hogy történik a gyűjtés?
– Több gyűjtőpontot hoztunk létre.

Ide tartoznak marosvásárhelyi, seges-
vári és szovátai iskolák is. Marosvá-
sárhelyen a csomagokat le lehet adni a
Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a
Gheorghe Şincai Technológiai Líce-
umban, a Liviu Rebreanu Általános Is-
kolában, a marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceumban, a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum-
ban, illetve a Református Kollégium-
ban. Segesváron a Mircea Eliade
Főgimnáziumban, míg Szovátán a Do-
mokos Kázmér Szakközépiskolában
tudják leadni a csomagokat. Minden
helyszínen munkanapokon délután 3

óráig várják az adományokat. Aki nem
tudja eljuttatni a csomagokat, azokért
házhoz megyünk a Proactiv Transilva-
niával közösen, és elszállítjuk a cso-
magokat.

– Meddig lehet adományozni, és ho-
gyan történik a szétosztás?

– November 25-e és december 20-
a között várjuk az adományokat, tehát
december 20-án még lehet adomá-
nyozni a gyűjtőpontokon. Utána a
Proactiv Transilvaniával közösen
szétválogatjuk, azután következik a
kiosztás. Az egyesület munkatársai
több éve gyűjtik az ajándékokat, 
van egy listájuk, hogy 
hova tudnánk elvinni őket.

– Ha nem tévedek, idén az általános
iskolák tanulói is gyűjtenek, holott az
MDT a középiskolásoknak szól első-
sorban. Miért döntöttetek úgy, hogy
idén az 5-8. osztályos diákokat is be-
vonjátok?

– Fontosnak tartjuk, hogy a jövő ge-
nerációnak is átadjuk azokat a jó dol-
gokat, amelyeket majd tovább tudnak
vinni. Úgy gondolom, hogy ezt nem
elég középiskolásként elkezdeni, az a
legjobb, ha minél hamarabb belevá-

gunk. Ezért nyitottunk az általános is-
kolás diákok felé is.

– Ha valakinek adódna valamilyen
kérdése, hol érhet el titeket?

– Elérhet minket Facebookon és
Instagramon, valamint e-mailben, to-
vábbá a 0741-436-367-es telefonszá-
mon is.

– Karácsonykor nagyon sok szerve-
zet gyűjt. De miért csak karácsonykor?
Miért ne lehetne az év minden napján
a rászorulókra gondolni, minden nap
segíteni, pozitív gondolatokat továbbí-
tani?

– Teljes mértékben egyetértek. Sze-
rintem is fontos, hogy minden nap va-
lami pluszt adjunk a közösség
számára. Éppen ezért mi nem csak ka-
rácsonykor szervezünk ilyen ado-
mánygyűjtő akciókat, hanem például
iskolakezdéskor is, de májusban para-
limpiát is tartottunk, ami a rokkant di-
ákoknak szólt. Mi próbáljuk ezt az utat
kitaposni magunknak, illetve a közös-
ségnek, hogy ne csak 
karácsonykor, hanem az év más peri-
ódusaiban is tudjunk valamit 
adni azoknak, akiknek szüksége van
rá. 

A Marosvásárhelyi Diákszövetség és a középiskolások
szervezetei a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal
együttműködve tájékoztató, népszerűsítő és felvilágosító
kampányt folytatnak a véradás fontosságáról Légy te is vér-
adó, légy te is hős! címmel. December 17-ig várják a Ma-
rosvásárhelyi Regionális Vérközpontba, hétfőtől péntekig
7.30 és 13.30 között azokat, akik donorként két ember életét
megmentik. Szintén a kampány keretében a véradás során
kapott étkezési utalványokat fel lehet ajánlani arra, hogy a

szervezők a rászoruló családok számára élelmiszert vásárol-
janak. A felajánlók részt vehetnek a Regionális Vérközpont
tomboláján. A véradási kampányt az Adakozz szívből, légy
te is angyal! című projekt egészíti ki, amely keretében ru-
haneműt, lábbelit, tanfelszerelést vagy könyveket lehet ado-
mányozni mindennap 17 és 21 óra között a Marosvásárhelyi
Diákszövetség székhelyén (Nicolae Grigorescu utca 15.
szám, 2-es kollégium, földszint). A felajánlott tárgyakat a
hátrányos helyzetű családok gyermekei között osztják szét. 

Az esemény plakátja Forrás: az MDT Facebook-oldala
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Nagy-Bodó Szilárd

Felhívás véradásra és adományozásra 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja a tu-
lajdonosi társulások elnökeinek figyelmét, hogy a 2022-es
esztendőre osszák el újra a fedett parkolóhelyeket, illetve
újítsák meg a szerződéseket. A fedett parkolók használatba
adása egy naptári évre szól, és a lakók tulajdonában levő

személygépkocsik parkolását teszi lehetővé. A bérbeadás-
ról szóló jegyzőkönyv három példányban készül, egy a la-
kótársulásé, egy a lakóé, a harmadik a közterület-kezelő
közszolgálaté, közölte Gedő István mérnök, a közterület-
kezelő közszolgálat aligazgatója.

Megújítják a fedett parkolókra vonatkozó 
szerződéseket

A Női Akadémia várja az Ügyes Kezű Nők csoport
hétfő délutánonként hetente megszervezett tevékenysé-
gére azokat a lányokat, asszonyokat, az őket kísérő 
gyerekekkel együtt, akik különböző kézműves-tevékeny-
ségek fortélyait szeretnék elsajátítani a Divers Egyesület
Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházában.
December 13-án 17 és 19 óra között az évadzáró kézmű-
ves-tevékenységen Lajos Anna irányításával karácsonyi

üdvözlőlapokat készítenek. A tevékenységhez szükséges
kellékeket a szervezők biztosítják. A foglalkozáson az ol-
tási igazolás felmutatásával lehet részt venni. 
A helyek száma korlátozott, a részvételi szándékot 
jelezni kell a 0265/311-727-es telefonszámon, 
a Facebook-oldalon vagy az office@divers.org.ro 
e-mail-címen, ahonnan bővebb információ is igényel-
hető.

Évadzáró tevékenység 



Az izraeli miniszterelnök 
az Egyesült Arab Emírségekbe
utazott

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök vasárnap dél-
után az Egyesült Arab Emírségekbe utazott a két or-
szág kapcsolatainak elmélyítése érdekében –
jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a
ynet. Bennett az első, hivatalos úton az emírségekbe
látogató izraeli miniszterelnök. Mohamed bin Zajid Ál
Nahajan koronaherceg meghívására ment, hétfőn ta-
lálkozik vele. „Célunk a kapcsolatok elmélyítése, kü-
lönösen a gazdasági és regionális kérdésekben, mert
ezáltal növelhető a jólét és erősíthető az országok
közötti stabil kapcsolat” – hangsúlyozta a kormányfő
elutazása előtti közleményében a miniszterelnöki hi-
vatal. (MTI)

Biden katasztrófahelyzetet 
hirdetett

Jóváhagyta a katasztrófahelyzet kihirdetését a torná-
dók sújtotta Kentuckyban Joe Biden amerikai elnök.
Szombat óta ugyanis legalább hetvennyolcan vesz-
tették életüket a pusztító tornádók miatt Kentucky ál-
lamban. A halálos áldozatok száma vélhetően 100
fölé emelkedhet a napokban. Biden ezért szombaton
katasztrófahelyzet hirdetett ki, ugyanis így az állam
hozzáférhet majd egy helyreállítást szolgáló pénz-
alaphoz is. Ugyanakkor az elnök Illinois, Kentucky,
Missouri és Tennessee államok kormányzóinak rész-
vétét fejezte ki az áldozatok miatt, valamint gyors
szövetségi segítséget ígért. A BBC szerint az elnök
elrendelte, hogy a szövetségi hatóságok mindenben
támogassák a tagállami hatóságok mentési munká-
latait. (MTI)

Könyvet tervez pályafutásáról
Angela Merkel

Első könyvére készül Angela Merkel volt német kan-
cellár, aki a politikai pályafutásáról szóló kötetet iro-
davezetőjével közösen tervezi. A munka két-három
évig tarthat. A volt kancellár „nem kívánja az egész
életét elmesélni”, hanem „a legfontosabb politikai
döntéseit akarja megmagyarázni saját szavaival és
az életútjára támaszkodva” – mondta a Der Spiegel
hírportálján pénteken közölt összeállításban Brigitte
Baumann, aki Eva Christiansen médiatanácsadó
mellett Angela Merkel legfontosabb munkatársa volt
pártpolitikusi, miniszteri, és 16 év után, szerdán véget
ért kormányfői pályafutása idején. Mint elmondta, a
kötet középpontjában a Merkel-korszak nagy krízisei
állnak majd, a 2008-ban elmélyült pénzügyi világvál-
ság, a 2015-ös európai migrációs válság és a csak-
nem két éve tartó koronavírus-világjárvány. (MTI)

Egy évtized alatt 260-szorosára
nőtt a mobil adatforgalom

Az elmúlt tíz évben 700 millióról 6,3 milliárdra emel-
kedett az okostelefon-előfizetések száma, a teljes
mobil adatforgalom pedig 260-szorosára nőtt – derül
ki az Ericsson Mobility Report 2021 tanulmányából.
A jelentés szerint világszerte 180 élő 5G hálózatot ál-
lítottak üzembe a mobilszolgáltatók, az előfizetők
száma pedig 2021 végére eléri a 660 milliót. Az Erics-
son előrejelzése szerint 2027-ben már 4,4 milliárd
5G-előfizetés lesz, ami az összes előfizetés fele. Az
5G-s okostelefonok már ma is a teljes forgalom 23
százalékát adják. Az új generációs hálózat terjedése
ugyanakkor gyorsabb a korábbi technológiákénál:
míg a 4G-nek közel 6 évre volt szüksége az egymil-
liárd előfizetés eléréséhez, az 5G-nek két évvel ke-
vesebb is elég lesz. (MTI)

a döntéshozóknak. Nemcsak az előleg kérdésében már
említett kormányhatározattal késtek meg, de számos
szakértő már hónapok óta szorgalmazza, hogy a pályá-
zati szabálykeret egészét alaposan át kellene dolgozni,
egyszerűsíteni, hogy ezeket az alapokat az ország haté-
konyan fel tudja használni. Olyan körülmények között,
amikor egy hasonló nagyságrendű beruházás esetén egy
nemzetközi licitre 150 oldalas iratcsomóval mennek, ná-
lunk ugyanarra 1000 oldalas dokumentációt kell be-
adni, és az engedélyek megszerzésénél is
alapértelmezettnek számítanak a több hónapos késések,
itt helyreállítás helyett inkább káosz lesz. Ezt azok is
tudják, akik a döntésekért felelősek, csak nekik sürgő-
sebb volt a hatalmi pozíciókat szétosztani. Mert ott csak
ez számít, náluk sokadrangú kérdés, hogy a szavazata-
ink révén szerzett hatalmat arra kéne használni, hogy
az ország intézményrendszere hatékonyan működjön.
Ezt az is igazolja, hogy amikor végre egyszer egy köz-
munkálatot sikerült időben elvégezni, arra a fülük botját
nem mozdítják, pedig most lett volna lehetőség jogosan
büszkélkedni egy betartott határidővel.

Kivételes eset marad?

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

A koronavírus-fertőzések azonosítását célzó teszte-
lés kiterjesztését szorgalmazza Alexandru Rafila
egészségügyi miniszter, aki az új járványügyi sza-
bályozásoktól reméli az elvégzett tesztek számának
növekedését – közölte szombaton a Hotnews.ro hír-
portál a tárcavezető egyik televíziós interjúját
idézve.

Rafila elmondta: eddig Románia végezte a legkevesebb ko-
ronavírustesztet az Európai Unióban, márpedig a fertőzések
pontos feltérképezése nagyon fontos az egészségügyi válság
kezelésében. A minisztérium élére novemberben kinevezett új
tárcavezető szerint hamarosan lehetővé teszik, hogy a család-
orvosok közvetlenül – a megyei közegészségügyi igazgatósá-
gok láttamozása nélkül – bevezessék a pozitív tesztek
eredményét a minisztérium által működtetett koronavírus-
adatbázisba.

Rafila úgy vélte: jótékony hatással lesz a tesztelési hajlan-
dóságra az is, hogy az új szabályozás szerint immár nemcsak
a teljes átoltottságot vagy a fertőzésből történt kigyógyulást
tanúsító, hanem a negatív koronavírusteszt alapján kiállított
zöldigazolvánnyal is be lehet menni a bevásárlóközpontokba,
mozikba és más hasonló helyiségekbe.

A tárcavezető azt követően beszélt a tesztelés fontosságáról,
hogy Florin Cîţu bírálta az általa kidolgozott törvényterveze-
tet, amely a Covid-igazolvány munkahelyi alkalmazását sza-

bályozná. Rafila ugyanis rendszeres ingyenes tesztelési lehe-
tőséget biztosítana költségvetési forrásokból a beoltatlanok
számára, a PNL elnöke szerint azonban, ha nem szabnak meg
az oltás felvételére egy véges – másfél hónapos – türelmi időt,
akkor a zöldigazolvány megkövetelése az alkalmazottaktól
nemhogy növeli, hanem tovább csökkenti az amúgy is ala-
csony oltakozási hajlandóságot.

Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az oltási kampány koor-
dinátora a Rafila-féle törvényjavaslat azon részét bírálta,
amely szerint a munkahelyeken csakis akkor válna kötelezővé
a Covid-igazolvány felmutatása, ha a fertőzési esetszámok
három egymást követő héten legalább ötven százalékkal emel-
kednek. Gheorghiţă szerint az intézkedésre a járvány újabb
hulláma előtt, annak megelőzése érdekében, nem pedig az
újabb hullám tetőzésekor van szükség.

Romániában eddig a beoltható – 12 év feletti – lakosság
46,2 százaléka vette fel a védőoltást, a beoltottak száma pedig
jelenleg naponta kevesebb mint tízezerrel emelkedik. Amikor
a járvány negyedik hullámának októberi tetőzésekor bevezet-
ték a zöldigazolványt a fogyasztók és ügyfelek számára, hir-
telen megugrott az oltási hajlandóság, és néhány napig az
újonnan beoltottak átlagos száma a százezret közelítette. Az
országot még nem érte el járvány ötödik hulláma, továbbra is
csökkennek az esetszámok: szombaton 931 új fertőzöttről és
73 halálesetről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs.
(MTI)

Az egészségügyi miniszter a tesztelés kiterjesztését
szorgalmazza

Norvégiától akar további 32 hasz-
nált F-16-os harci repülőgépet vá-
sárolni a védelmi minisztérium –
derült ki pénteken, miután Vasile
Dincu védelmi miniszter a parla-
menttől kért előzetes felhatalma-
zást a beszerzési eljárás
elindításához.

Indoklása szerint Romániának leg-
alább három – egyenként 16, többcélú
harci gépből álló – repülőrajra van szük-
sége légtere védelméhez, eddig pedig 17
használt, új hajtóművel és elektroniká-
val, korszerű fegyverzettel felszerelt F-
16-os Fighting Falcont sikerült
beszereznie Portugáliától.

Bukarest 2019-ben jelezte vásárlási
szándékát a repülőgéptípust használó
NATO-szövetségeseknek (Belgiumnak,
Dániának, Hollandiának, Norvégiának,
Portugáliának és Görögországnak). A
védelmi minisztérium szerint jelenleg a
Norvégiától beszerezhető – a már szol-

gálatba helyezett, Portugáliától vásárolt
gépeknél korszerűbb felszereltségű – F-
16-osok jelentik az egyedüli megoldást
a román légierő fejlesztésére.

A parlamenti engedélyeztetésre váró,
csaknem félmilliárd eurós beszerzés na-
gyobbik részét – 354 milliárd eurót – a
repülőgépekért kell kifizetni a norvég
kormánynak. Románia további 100 mil-
lió euróért az Egyesült Államoktól vásá-
rolna hozzájuk logisztikai elemeket és
kiképzési szolgáltatáscsomagot, ennek
az összegnek a jelentős része azonban a
román védelmi ipart fejlesztené. A régi-
óban (nemcsak Romániában) szolgálat-
ban lévő F-16-osok karbantartási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzé-
sére ugyanis az amerikai fél a bákói Ae-
rostar hadiipari céggel kötött
együttműködési megállapodást.

A Hotnews.ro hírportál kiemelte,
hogy a Norvégiától beszerzendő F-16-
osok meglehetősen régiek, 1982 és 1989

között gyártották őket, és 2001-ben estek
át azon a (Mid-Life Update) korszerűsí-
tésen, amelyeket a Portugáliától vásárolt
gépeken is elvégeztek. A lap szerint a
felújításkor elirányzott mintegy tízezer
órás repülési időből vélhetően kevesebb
mint kétezer óra maradt meg, de ilyen
körülmények között is Románia még
legalább 7-10 évig használhatná a két re-
pülőraj jelentős részét.

Az országban 2019 márciusában állt
szolgálatba az első – Portugáliától több
mint 600 millió euróért vásárolt – F-16-
os repülőraj. A légtéri járőrözésből egye-
lőre a román légierő izraeli segítséggel
felújított, orosz gyártmányú MiG-21 tí-
pusú vadászgépei is kiveszik még a ré-
szüket. A korábban 110 vadászgépből
álló flottában mára körülbelül 30-40
harcképes gép maradt. Az utóbbi két év-
tizedben a román légierő több mint húsz
MiG-21-ese hajtott végre kényszerle-
szállást vagy zuhant le. (MTI)

A védelmi minisztérium Norvégiától akar 
további F-16-os harci repülőgépeket vásárolni

A Bukaresti Táblabíróság megalapozatlannak tar-
totta a Magyar Polgári Párt (MPP) fellebbezését, és
jogerősen elutasította pénteken az MPP és az Erdé-
lyi Magyar Néppárt (EMNP) fúziójának a bejegyzé-
sét.

Az ítélet kivonata a romániai bíróságok portálján jelent
meg. Korábban a Bukaresti Törvényszék azért utasította el a
két kis erdélyi magyar párt fúziójának a bejegyzését, mert –
amint a pártok közölték – a létrejövő új párt hivatalos nevét
magyarul is, románul is be kívánták jegyeztetni.

Az EMNP és az MPP – miután megismerték az elsőfokú
határozat indoklását – közös közleményben nevezte abszurd-
nak és elfogadhatatlannak a fúzió bejegyzésének az elutasítá-
sát.

„Mindez csak azért is abszurd és elfogadhatatlan, mert a fú-
ziót kezdeményező, bíróság által már korábban bejegyzett két
párt nevében szintén szerepel azok magyar megnevezése is,
sőt az Erdélyi Magyar Néppárt esetében nem is a román,
hanem a magyar hivatalos megnevezés az első” – állt a köz-
leményükben.

Az EMNP és az MPP fúziójáról 2020. január 18-án Csíksze-
redában döntött a két párt küldöttgyűlése. A pártok döntéshozó
testületei arról is határoztak, hogy az új párt az Erdélyi Magyar
Szövetség nevet fogja viselni. Ugyanezen a néven a pártok po-
litikai szövetséget is bejegyeztek a bíróságon, hogy a 

2020-as önkormányzati választásokon már együtt indulhassa-
nak.

Az EMSZ jelöltjei tíz erdélyi település, köztük két székely-
földi kisváros (Szentegyháza és Székelykeresztúr) polgármes-
teri tisztségét szerezték meg a tavaly szeptemberben tartott
önkormányzati választásokon. Az RMDSZ-szel kötött meg-
egyezés után a decemberi parlamenti választásokon két kép-
viselőt juttattak az RMDSZ jelöltlistáin a képviselőházba.

Csomortányi István, az EMSZ társelnöke, az EMNP elnöke
elképesztőnek és botrányosnak minősítette a pénteki bírósági
határozatot. Amint az MTI-nek elmondta: ez egy kicsit olyan,
mintha egy házasságkötést nem jegyeznének be, noha mindkét
fél kimondta az igent.

„Azt biztosan tudjuk, hogy a két szervezet egyesítése hasz-
nos és helyes, és ezen az úton tovább kell menni akkor is, ha
e miatt a mostani bírósági határozat miatt meg kell ismételni
azt az együttes kongresszust, amelyik a két párt egyesülési
szándékát kimondta” – nyilatkozta.

Mezei János, az EMSZ társelnöke, az MPP elnöke az MTI-
nek elmondta, a határozat szépen példázza, hogy miként mű-
ködik a jogállamiság Romániában.

„A két párt politikai szövetsége továbbra is működik, az er-
délyi magyar jobboldal egységes. A két párt elnökségének ülé-
seznie kell, és ezután sajtótájékoztatón közöljük majd az
álláspontunkat” – jelentette ki Mezei János. (MTI)

Jogerősen elutasították az EMNP 
és az MPP fúziójának a bejegyzését
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A Neuzer Románia, fennállásá-
nak 20. évfordulója alkalmából, 39
marosvásárhelyi és a megyeszék-
hely melletti peremtelepülések óvo-
dáinak összesen 100 kerékpárt
adományozott a Neuzer Magyaror-
szág jóvoltából. A nagyvonalú aján-
dékot szombaton délelőtt a
marosvásárhelyi várban, jó hangu-
latú ünnepségen vehette birtokba a
szép számban összegyűlt aprónép,
mi több, a szervezést felvállaló Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
és a Maros Megyei Tanfelügyelőség
a Mikulás manói, valamint a Póra
Zoli és a Stone Hill gyerekzenekar
segítségével gondoskodott a szóra-
koztatásukról. És bár ezúttal az ün-
nepelt ajándékozott, nem vonható
kétségbe, hogy a Neuzer csapata is
kapott ajándékot: a sok, boldogság-
tól ragyogó gyermekarc látványát,
amikor megkapták a színes kerék-
párokat.

Egy küldetés, mely egyben egy
születésnapi kívánság teljesítése is
– így értékelte a szombati eseményt
Kovács Júlia, a Maros Megyei Tan-
felügyelőség magyar óvodákért fe-
lelős szaktanfelügyelője. – Az
ünnepelt, a Neuzer Románia Kft.
ma nem ajándékot kap, mint ahogy
az egy születésnapon szokás,
hanem adományoz. A 20. évforduló
alkalmából 39 marosvásárhelyi és a
megyeközpont szomszédságában
lévő település (Marosszentkirály,
Marosszentanna, Maroskeresztúr,
Marosszentgyörgy, Jedd, Koronka
és Ákosfalva) óvodái összesen száz
kerékpárt vihetnek haza. Mi lehet
szebb, mint megérezni annak a gon-
dolatnak az erejét, hogy adni jó?
Amikor egy emberben megszületik

a gondolat, a kívánság, hogy ada-
kozzék, akkor az arról tanúskodik,
hogy van remény, mert nem adhatsz
lángot a gyertyának úgy, hogy
annak fénye a te arcodat is be ne ra-
gyogja. És amikor megérezzük
ennek az örömét, akkor tudjuk,
hogy nem vesztünk el, van hitünk,
hogy bármely korlátozás és nehéz-
ség ellenére nem maradunk ma-
gunkra. És e karácsonyi üzenet,
szeretet a szívünkből árad, mert a
karácsony lényege ilyen egyszerű:
szeretni másokat. De ehhez nem
kell karácsonyig várni, mindig kell
szentelni időt arra, hogy a szívünk
vezéreljen. Köszönjük, Neuzer Ma-
gyarország, hogy ma megmutatták
nekünk, hogy e száz bicikli mögött,
melyeket mi ajándékként veszünk
át, a gondolat ereje volt a fontos.
Kívánom, hogy sok ilyen gondolat
szülessen mindenki szívében, és át-
érezhessük, hogy adni jobb, mint
kapni – osztotta meg gondolatait a
jelen lévő gyerekekkel, óvónőkkel
és szülőkkel Kovács Júlia.

Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere köszönetet mondott Ne-
uzer Andrásnak, a Neuzer
Magyarország cég vezetőjének az
ajándékért. – Mindnyájan elmond-
hatjuk, hogy emlékezetes, mara-
dandó élmény, amikor az ember
először ül kerékpárra, és sikerül is
rajta maradnia. Ez a sikerélmény egy
életre megmarad, akárcsak az, ami-
kor megtanulunk úszni – jegyezte
meg a polgármester, majd hozzá-
tette, a városvezetés fontosnak tartja,
hogy lehetőséget biztosítson arra,
hogy minél többen kerékpározzanak,
és egy úszásprogram keretében min-
den gyerek megtanuljon úszni.

Neuzer András, az ajándékozó
cég vezetője rámutatott, az eredeti
elképzelés az volt, hogy a 20. évfor-

dulón 20 óvodát ajándékoznak meg,
ám kiderült, hogy Marosvásárhe-
lyen és környékén 39 óvoda van, és
mindenik megérdemli az ajándékot. 

– A száz legyen egy bűvös szám,
egy üzenet, hogy mindig százszáza-
lékra, teljességre törekedjetek. A
kerékpár öröm, ha ráültök, örömöt
okoz, és fontos, hogy egészséges,
sportkedvelő gyerekek legyetek.
Nekünk ez a célunk, hogy örömöt
hozzunk az életetekbe, és ne feled-
jétek, ha valamit nagyon akartok,
azt el tudjátok érni – szólt biztatóan
az összesereglett gyerekekhez a ma-
gyarországi vállalkozó.

Lázár Zoltán, Magyarország

Külgazdasági és Külügyminisztéri-
umának, valamint Csíkszeredai Fő-
konzulátusának külgazdasági
attaséja Tóth László főkonzul üd-
vözletét tolmácsolta. Mint mondta,
a sport az egészséges életnek, az
egészséges fejlődésnek az alapja, és
elismerően szólt a Neuzer cégről,
amely húsz éve van a piacon. 

A gondolatot Illés Ildikó tanfel-
ügyelő-helyettes folytatta, aki kö-
szönetet mondott azért, hogy a
Neuzer cég, valamint a tulajdonosa,
Neuzer András megértették, hogy a
legjobb befektetés az oktatás támo-
gatása.

Az esemény zárómozzanataként

a Mikulás manóinak öltözött, ügyes
óvónők magyar és román nyelven
játékokkal, közös énekléssel szóra-
koztatták a gyermekeket, majd a
Póra Zoli és a Stone Hill zenekar
dallamaira táncoltak és énekeltek az
óvodások. Ezt követően megkapták
a helyi polgármesteri hivatal által
felkínált száz édességcsomagot,
majd kipróbálták a jó minőségű ke-
rékpárokat, jókedvűen tekertek
végig a vár udvarán. A kerékpárok
mellé a Neuzer vállalat több mint
száz kulacsot, valamint biciklilám-
pát ajándékozott az óvodásoknak.
Az eseményt a Maros Megyei Ta-
nács is támogatta.

Harminckilenc óvodának száz kerékpárt adományozott a Neuzer Románia
Ajándék a szülinapostól

a szaktárca elkülönít egy összeget a
műtrágyát vásárló gazdák támogatására.
Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazga-
tója az említett tanácskozáson elmondta,
a magánkézben levő vállalat nem kaphat
állami támogatást. Az állam annyit tehet
csupán, hogy biztosítja az ország és a
nagyfogyasztó ipari egység folyamatos
gázellátását, és keresi a megoldást, hogy
a legjobb áron importáljon földgázt,
ugyanis a leszállítók árrésével tud hatni
arra, hogy valamivel olcsóbban jussanak
gázhoz a nagyipari egységek. Továbbá az
sem mellékes, hogy mennyibe kerül a vil-
lamos energia, hiszen ez is szükséges a
műtrágya előállításához. Hozzátette, ami-
kor az Azomureş teljes kapacitással üze-
mel, az ország összfogyasztásának 10%-át
használja a termelési folyamatban. 

Az igazgató szerint a jelenlegi helyzet
bizonytalansága okozza a világpiaci árak
alakulását, ugyanis a nagypolitikai hely-
zet váltotta ki a földgázellátási válságot.
A Putyin–Biden tárgyalások, az ukrajnai
határon kialakult helyzet, az EU-nak a
déli fővezeték megépítéséhez való politi-
kai hozzáállása mind az ár alakulását be-
folyásoló tényezők. Európa gazdasága
80%-ban függ az orosz gáztól. A gond az,
hogy Európában több műtrágyagyár le-
állt, ugyanakkor a saját gazdaságuk vé-
delmében a műtrágya világpiaci árát
befolyásoló nagytermelők, mint Oroszor-
szág, Kína, Törökország, Egyiptom, leál-
lította az exportot vagy jelentősen
csökkentette azt (az utóbbi eddig 65%-
kal), és 2022 májusáig maximalizálták a
belpiaci árakat. 

A Fertilizers Europe Egyesület (európai
műtrágyagyártók egyesülete) értesítette az
Európai Bizottságot, hogy a kialakult
helyzet miatt jövő nyáron Európa-szerte
élelmiszerválság alakulhat ki, ugyanis ke-
vesebb farmer használ majd műtrágyát, és
így csökkenhet a növénytermesztés. A ke-
reslet növekedése miatt nyáron, de majd-
hogynem biztosan ősszel, a betakarítást
követően jelentősen drágulnak az élelmi-
szertermékek. Ezt a tendenciát erősíti az
is, hogy nemcsak a műtrágya, hanem az
inputok is (növényvédő szerek stb.) drá-
gultak. A cég előrejelzése szerint a jelen-
legi helyzetben jövőre a kis és közepes
farmgazdaságokban mintegy 30%-kal ke-
vesebben használnak majd műtrágyát. Az
Azomureş a belpiac mintegy 50%-át látja
el. Bármennyire is támogatják az organi-
kus farmok létesítését, a mezőgazdaság
zöldítését, a jelenlegi fogyasztáshoz vi-
szonyítva világszinten műtrágyahasználat
nélkül nem lehet megtermelni a szükséges
élelmiszert. A statisztikák igazolják, hogy
a világon létező biofarmok mindössze 2,5
milliárd ember ellátást biztosíthatják, így
továbbra is szükség van a műtrágyára,
ezért okozhat ennek hiánya világszinten
élelmiszerválságot – mondta a vezérigaz-
gató, aki hozzátette, elemezve a költsége-
ket, a jelenlegi nyersanyag- (földgáz és
nem csak) árak mellett inkább leállnak,
mintsem veszteségesen termeljenek. Ren-
delkeznek annyi tartalékkal, hogy rövid
távon átvészeljék a válságot. Szakfelügye-
let mellett a berendezések egy részét „me-
legen” tartják, ami azt jelenti, hogy
biztosítják az alap hőfokot, hogy újraindí-
tásuk biztonságos legyen. 

Keresik a megoldást 
a mezőgazdászok támogatására 

Vasárnaptól új vasúti menetrend sze-
rint indítja járatait a Román Állami
Vasúttársaság (CFR). A menetrend
2022. december 10-ig érvényes. S bár
a vasúttársaság honlapján a legfonto-
sabb változásként tüntetik fel, hogy
kölcsönös egyezség született a CFR és
a MÁV (Magyar Államvasutak) között,
és ezért több olyan járatot indítanak,
amely összeköti a két országot, Ma-
rosvásárhelyről Budapestre és Buka-
restbe a fő vasútvonalakon közlekedő
járatokhoz csatlakoztatott vagonokkal
lehet eljutni. 

Az új menetrend szerint az év különböző
periódusaitól függően naponta mintegy 1200
járatot közlekedtet a CFR. Ezt a piaci igény,
a szállítási kapacitás és a rendelkezésre álló
erőforrások szerint alakították ki, az egyik cél
a menetidő csökkentése volt – áll a társaság
közleményében. 

A Magyarország és Románia közötti vasúti
összeköttetést javító járatoknál megemlítik,
hogy a kürtösi határátlépőnél naponta két-
óránként járnak azok a szerelvények, amelyek
Temesvárt Budapesttel (Bega – IR 378 és IR
377) kötik össze. A Maros – Kőrös (IR 374,
IR 375, IR 376 és IR 379) járatok a magyar
főváros és Arad, valamint Zaránd (IR 370 és
IR 371), Arad és Szolnok között közlekednek. 

Budapestről Marosvásárhelyre a Hargita
(IC 367) járattal lehet eljutni. A szerelvény
7.40-kor indul a Keleti pályaudvarról, majd
Szolnok – Püspökladány után Biharkeresztes-
nél szeli át a határt. 16.09-kor érkezik Kolozs-
várra, ahol a Marosvásárhelyre tartó két
vagont lecsatolják, innen 16.40-kor folytatja
az útját, Székelykocsárdot és Marosludast
érintve, Marosvásárhelyre, ahova 18.55-kor

érkezik. A Hargita járat Kolozsvárról Szamo-
sújvár – Dés – Szeretfalva – Déda – Maros-
hévíz – Gyergyószentmiklós – Madéfalva –
Csíkszereda – Tusnádfürdő – Sepsiszent-
györgy – Brassó vonalon közlekedik. A vég-
állomásra 0.14-kor fut be a szerelvény. 

Marosvásárhelyről (Budapest felé) 11.29-
kor indul a vonat, majd 14.12-kor érkezik a
kolozsvári állomásra, ahonnan – csatlakozva
a Szamosújvárról érkező szerelvényhez –
14.55-kor folytatja az útját Budapest felé,
21.20-kor érkezik a Keleti pályaudvarra. A
MÁV menetrendje szerint a Budapest (367) –
Kolozsvár (1748) – Marosvásárhely járat
2021. december 18-tól 2022. január 2-ig és
április 4-től szeptember 4-ig, illetve a Maros-
vásárhely (1749) – Kolozsvár (366) – Buda-
pest közötti (visszafelé) 2021. december
19-től 2022. január 3-ig és április 5-től szep-
tember 5-ig közlekedik. 

A vasárnaptól érvényes új menetrend sze-
rint naponta 22.20 órától Marosvásárhelyről
Bukarest felé és vissza indul egy újabb, ezút-
tal direkt járat (IR 1741 és IR 1742). A háló-
kocsis és első, illetve másodosztályú
helyekkel ellátott vagonokat Székelykocsár-
don a Szatmárnémeti és Bukarest – Északi pá-
lyaudvar között közlekedő szerelvényhez
csatolják, amely 6.25 órakor érkezik a román
fővárosba. Visszafelé 18.50-kor indul Buka-
restből, és 5.27-kor érkezik Marosvásár-
helyre. 

A bukaresti járatra a másodosztályú jegy
80, a hálókocsisé 180 lejbe kerül. A többi sze-
mélyvonat (Régió) menetrendje nem válto-
zott. Utazás előtt ajánlatos a CFR
(www.cfrcalatori.ro) és a MÁV (www.mav-
csoport.hu) honlapján tájékozódni. 
(vajda)

Új vasúti menetrend 
Csatlakoztatott vagonokon lehet eljutni

a fővárosokba 

Menyhárt Borbála 
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Demján László m emlékvéd  
szakmérnök Marosvásárhe-
lyen született. Szülei, székely 
vérvonallal, a Fels -Nyárád, 
illetve az Aranyosszék része-
ir l valók. Az els  közösségi 
kapcsolata a Jókai és Sörház 
utcák sarki óvodája volt, és 
ezt követte a volt református 
gimnázium. Kés bb a temes-
vári M szaki Egyetem építé-
szeti karán fejezte be az 
építészet architektúrának ne-
vezett, Erdélyben még m épí-
tészetnek feltüntetett szakát. 
Ezután a csíkszeredai megyei 
tervez khöz került, majd le-
töltve a kötelez  próbaid s 
éveket, hazajött a Maros me-
gyei tervez intézethez, és itt 
fert z dött meg az Erdély és 
Vásárhely épített történelmét 
jelent  m emlékeink szerete-
tével.  

– Mit kell tudni Demján László-
ról? 

– Székely-Marosvásárhely szü-
lötte vagyok. Úgy, mint egy átlag 
városi kisgyermek a második nagy 
háború utáni lecsendesedett világ-
ban, az akkor még érthet  munkás-
paraszt összefogásból fakadó szép 
és nyugodt életet éltük. Minden és 
mindenki robotolta a családok jöv -
képét biztosító pártéra boldog, 
békés napjait. Hát ilyen világból in-
dultam az élet rejtélyeit bejárni. 
Egyébként mindkét szül m felme-
n i ágán fél lábbal székely vérvo-
nallal, a Fels -Nyárád, illetve az 
Aranyosszék részeir l valók. A 
Jókai és Sörház utcák sarki óvodája 
volt az igazi els  közösségi kapcso-
latom tere, majd a volt református 
gimnázium. Otthonias szóhaszná-
latban a kollégiumban kezdtem a 
bet vetést és fejeztem is be, egy, 
még akkor be nem érett érettségi 
fokon. Kés bb a temesvári M szaki 
Egyetem építészeti karán fejeztem 
be az építészet architektúrának ne-
vezett, Erdélyben még m építészet-
nek feltüntetett szakát. A nagybet s 
és önálló munkáséletben szeren-
csésnek mondhatom magam, hiszen 
a csíkszeredai megyei tervez khöz 
kerültem, majd letöltve a kötelez  
próbaid s éveket, hazajöttem a me-
gyei tervez intézethez. Itt fert z d-
tem meg igaziból az Erdély és 
városunk épített történelmét jelent  
m emlékeink szeretetével, tanultam 
meg elhivatottan harcolni a fennma-
radásukat biztosító értékeink meg-
védéséért. Közvetlen kollégák 
lettünk Bíró Gábor és Keresztes 
Gyula nagyszer  építészekkel. 
Innen kerültem tovább a megyei 
múzeumnál akkor megalakult ál-
lami örökségvédelem – patrimoniu 
– csoporthoz mint az épített örökség 
felleltározásával és állagai felméré-
sével megbízott építész. Az elején 
több el adói konferencián vehettem 
részt. Hát így indult a szakmai 
utam. 

– Mikor és miért ment el Vásár-
helyr l? 

– A véres kommunizmus legva-
dabb id szakában mint párton  
kívüli és a mi transzilván kultúránk-
kal vel ig megfert zött szakember-
nek naponta sz kült a kutatói és 
gyakorlati munkaterületen. Ennél a 
központi megfigyelés alatt álló mú-
zeumi csoportnál csak ketten vol-
tunk magyarok, a fest m vész 
Szabó Zoltán-Judóka és jómagam. 
Természetesen nem néztek kimon-
dottan jó szemmel, lett is bel le ko-
holt vádakkal megbélyegzett és egy 
hónapra szocialista munkanélkülivé 
vált ellenség bel lünk. Ekkorra már 

kétgyermekes családf ként pa-
naszra mentem, mentünk a me-
gyei els  titkár elvtárshoz. 
Egyetemi csoporttársam és 
szobatársam apósa volt az ille-
tékes legf bb megyei vezér, ha 
nem is könnyen, de elsimítot-
ták az ügyet, a vérszemet kapó 
direktorunkat pártszankcióval 
leépítették és áthelyeztek 
Besztercére. Hiába állítottam 
össze megyénk és városunk 
megújított védettségi épület- és 
területi listáját, lassan szorult a 
hurok. Közben szüleim már át-
költöztek az anyaországba, így 
elhatároztuk az áttelepülésün-
ket, ami nem ment könnyen. A 
múzeumból végleg menesztve 
eléldegéltünk, én mint eszter-
gályos, karbantartó, majd m -
anyagfröccsönt , végül kira- 
katrendez  a Higiénia szövet-
kezetnél. Közben megszületett 
a harmadik fiunk is, amikor 
végre megkaptuk a költözé-
sünkhöz szükséges utolsó hi-
vatalos írást. Az összecso- 
magolt családunkat a volt patrimó-
niumos kollégáim leltározták végig. 
Mindez még a virágzó diktátori kor-
szakban történt.  

– Szakmáját figyelembe véve, mi-
ként tudott érvényesülni Budapes-
ten? 

– Abban az id ben nagy becsben 
tartották az erdélyieket. Szinte min-
den munkahelyen megtalálható volt 
a hivatalosan vagy a zöldhatáron át-
verg dött erdélyi szakember, pró-
bálkozó és vállalkozó kedv  egyén. 
Kellett családi ismer s és a már ko-
rábban átköltözött testvérbátyám 
bevonása is a dolgok menetének 
rendezésébe. Volt egy kis el nyünk, 
hogy els  körben nem a f városban 
telepedtünk le. Budavári munkahe-
lyemen Áprily Lajos unokája, Jé-
kely Zsolt f igazgató úr vezetett 
végig, és mutatott be az akkori ma-
gyarországi m emlékvéd  szakem-
berek krémjének. Els  körben az 
ország széls  régióinak m emlék-
felügyeletét vállaltam el, egy meg-
beszélt rotáció szerint végigszol- 
gáltam az egész ország területét.  
Így megismerhettem a csonka Ma-
gyarország szinte minden zugát. 
Id vel az állami, külön elkülönített 
forrásból felújítandó és kiemelt 
épületek helyreállítására megala- 
kult M emlékek Állami Gondnok-
ságának munkatársa lettem, innen 
mentem nyugdíjba. Folyamatosan 
részt vettem a nemzetözivé kin tt 
Tusnádi M emléki Konferenciá-
kon, az ICOMOS tagja lettem, 
rendszeres erdélyi felmér  és fotó-
dokumentáló útjaink anyagaiból 
el adás-sorozatokat szerveztünk pl. 
a m emléki tanszéken és különböz  
egyházaknál. Szóval bekerültem a 
szakmai mókuskerékbe. 

– Hogyan látja erdélyi m emlé-
keink sorsát? 

– Ez egy nagyon komoly kérdés. 
Sajnos a hazai els  nagy kommu-
nista államosítással eltüntetett egy-
házi tulajdonok és központi kusz- 
todiába került legértékesebb kegy-
tárgyaink eltüntetését követte az is-
kolák és a legfontosabb erdélyi 
történelmi családok ingatlanainak 
és vagyontárgyaik elkobzása. Ezzel 
lefejezték a még élhet  és remény-
ked  magyar életteret. Volt egy kis 
felemelked  hullámhát a MAT ide-
jén, ezután már csak a leépülés kö-
vetkezett. Kis kitér ként megemlí- 
tem a mai magyarországi állapoto-
kat, ahol szintén százával található 
az elnéptelenedett és bed lt kúriák, 
népi építészeti kincsek sora, de eny-
nyire kegyetlen jöv  nem várt az ot-
tani m emlékekre. Gondoljunk 
csak bele, mikor a hetvenes évek 

nagy történelmi ihletés  filmjeinek 
forgatása során például a keresdi 
kastély udvari, déli szárnyát él ben 
felgyújtották a hitelesebb hatás 
miatt. Ma is láthatók a kormos k - 
és kiégett díszes ablakkeret csonk-
jai. Szóval brutálisan lepusztított, 
jobb sorsú m emlékeinket az újabb 
áldemokrácia vörös arisztokratái  
és privatizáló pártfunkcionáriusai 
mind lenyúlták, folyamatosan át-
játszták a kezükbe a leszegényedett 
helyi önkormányzatok. Erre hozta 
létre a magyar állam a Közép-euró-
pai Épített Örökség Meg rz  Ala-
pítványát, amely a Kárpát-medence 
legértékesebb külföldi, utódálla-
mokhoz került épületeit megvásá-
rolja, például Szatmárnémetiben, 
Máramarosszigeten, Zsibón. Ezzel 
párhuzamosan létezik egy másik, a 
magyar Miniszterelnökség által ke-
zelt szervezet, a Teleki László Ala-
pítvány és az általa m ködtetett 
Rómer Flóris-terv, amely a pandé-
mia el tti utolsó három évben pél-
dául több mint 160 határon túli 
m emlék kutatását-helyreállítását 
végezte el 1,2 milliárd forint össze-
gért. Ehhez a hazaiakon kívül még 
anyaországi szakembereket is adott. 
Így menekülhetett meg több tucat 
egyházi épület is. A szórványban 
lév  és elnéptelenedett magyar 
helységek épületállományainak 
menthetetlen értékeit begy jtik, és 
restaurálásuk után kiállítják. Kérnék 
minden érintett magán- és egyházi 
tulajdonért felel s személyt, nyu-
godtan keresse fel a fenti intézmé-
nyeket. Például segítségemmel pár 
éve a Déva melletti nagyági bá-
nyásztemplom is megmenekült, az 
iskolát már sajnos lebontották. 

– Mit jelent Önnek Erdély? 
– Mondhatom azt, hogy min-

dent? Erdély a korábbi nagyjaink 
által is megírtak szerinti igazi tün-
dérország. Ez nem mitológia. Ezen 
a jól m köd , Kárpát-karéj határolta 
területen a legtoleránsabb, legszere-
t bb és legbarátságosabb emberek 
éltek. Több ország választott kirá-
lyai, fejedelmei születtek Erdély-
ben, az iskolaépít  f urak, nemesek 
hada mellett. Kultúrbomba volt már 
a hajdani id kt l. Például a közép-
kori állami és egyházi iskoláiból ki-
került peregrinusok hada járta 
Európát, filozófusait, feltalálóit és 
tudósait mindenhol tanítják a világ-
ban. M ködtek a könyvkiadások, 
kastélyok-udvarházak és várépíté-
sek, gazdag term földek roskadoz-
tak, számlálhatatlan volt az állat- 
állománya, a világels  hitegyenl -
ség is innen pattant ki. Ma is re-
formkori világszenzáció, ami a 
kincses Kolozsváron megvalósul-

hatott a felearányú magyar-
szász városban, vetésfor- 
gószer en, kersztváltásban 
m ködtek a tanácsnokok és 
bírók. Hát ilyen múltidéz  kör-
nyezetben az utókor porszem-
nyi emberének mit jelenthet a 
mai Erdély? A gyökeret, büsz-
keséget, tiszteletet, meghajlást, 
konokságot, kitartást és… a re-
ményt! Azt az örömet és szere-
tetet, amit láttam székes- 
f városi barátaim szemében, 
amikor elindultunk egy-egy er-
délyi útra és pár év múlva meg 
a magabiztosságukat, hogy 
most már önállóan, önjáróként 
viszik saját barátaikat székely-
földi túrázásra.  

– A honvágy mennyire hatá-
rozza meg a mindennapjait? 

– Az els  id szakban, ami-
kor az ember nem házat, 
hanem hazát cserél, a drukkban 
minden jobbnak, többnek  
és reménykelt bbnek t nik. 
Ekkor ugrott be a diktatúra ide-
jéb l keltezett valós történet, 

amikor a szeku civil tisztjeinek ad-
venti kirándulást szerveztek Buda-
pestre. Volt kollégám visszajövet 
elszörnyülködött a magyarokon, 
hogy a roskadozó polcokról nem 
kapkodják le a csillogó mannát, 
nincs sorban állás, tülekedés. Ilyen 
szellemi szegénységben lehetett 
élni. Edzett erdélyiként nem kellett 
mindenhol az ismeretséget keresni, 
minden adott volt, ki lehetett és kel-
lett használni a lehet ségeket. 
Mivel évenként többször jártam 
haza, nem volt megrendít  a szül -
föld távolléte. A kinyitott határok 
miatt valahogyan a mérleg nyelve 
voltam Transzilvánia és az európai 
nyugati világ között. Valahányszor, 
kiruccanásai során, felkeresett iro-
dámban Keresztes Gyuszi bácsi, 
hosszasan elbeszélgettünk a m em-
lékekr l és a hozzá kapcsolódó, rég 
elt nt legmagasabb fels  osztályról 
és polgári rétegr l, meg az ket he-
lyettesít  töltelék hadról, pártkato-
nákról. Mindahányszor otthon 
voltam, több köteg szakmai folyó-
irattal és egyéb kultúrkiadvánnyal 
kerestem fel volt szakmai mento-
raim éppen kávéházi asztaloknál ül-
dögél , szeretni való és egyre 
gyérül  csapatát. Nyitott kapukkal 
vártam az átutazó barátokat, bebo-
csátást kiérdeml  volt kollégákat. 
Els , velencefürd i lakásunkban 
volt alkalom, hogy tizennégyen 
plusz egy macska töltöttük a hétvé-
gét. A napi munka, a sok vidékre 
járás, legf képpen a család nem en-
gedte meg az álmodozást, viszont 
minden fontosabb lépésnek az ori-
gója óhatatlanul beléptette a szül -
föld fogalmát. Mindig eldúdoltuk 
az István, a király betétdalát: „oly 
távol vagy t lem, és mégis közel”. 
Szerencsénk volt, hogy az utcára ki-
lépve mindig magyar szó fogadott, 
és nem idegen hangfoszlány. 

– Gondolt-e arra, hogy esetleg 
visszaköltözik? 

– Ez így konkrétan soha nem fo-
galmazódott meg bennem. Viszont 
ahányszor lehetett, rámozdultam az 
újonnan szervezett otthoni székely 
rtüzekre, a Bekecs-tet i megemlé-

kezésekre, netán a MOGYE körüli 
megmozdulásokra és a bolyais 
öregdiákok találkozójára, esetleg a 
budapesti szervezés  autonómiaün-
nepségekre, a székely szabadság 
napjára. Voltam a Vásárhelyi Forga-
tagon is, viszont kis körben minden 
év március 19-én megszervezzük a 
margitszigeti zenél  Bodor-kútnál a 
fekete márciusi események megem-
lékezéseit, díszvendégek meghívá-
sával, gyertyagyújtással. Megalakí- 
tottuk a már aktualitását vesztett 

Marosvásárhelyi Baráti Társaság 
által m ködtetett Bolyai Alapít-
ványt, amelynek tagsági bevételét 
évenként kisorsolt otthoni szerveze-
tek, egyének kapták. Nagyot segí-
tett az otthoni és a szélrózsa 
irányába széledt svásárhelyieknek 
az ezredfordulókor szerkesztett és 
többször b vített címtára, a mára 
már nem a legpontosabb, kül- 
földön él  marosvásárhelyiek tele-
fon- és információs könyve. Perio-
dikusan olvasgatom a hazai 
elektronikus sajtókiadványokat. 
Hosszú éveket megélt szép hagyo-
mányként rögzült néha több száz 
résztvev vel a hajdani vásárhelyiek 
pünkösdi bálja, amely átalakulá- 
sokkal ma is összefogja a jóval ki-
sebb lépték , külföldön él  vá- 
sárhelyiek farsangi mulatsága well-
ness-összejöveteleket. Szóval ilyen 
híd szerepben még mindig együtt 
lélegzem a vásárhelyiekkel, a vásár-
helyiekért. 

– Milyen ott ünnepelni, de lélek-
ben mégis itt lenni? 

– Hitem és vallásom erdélyi uni-
tárius. Tehát az erdélyi naptárban 
szerepl  évfordulók, egyéb jeles és 
névnapok mind az otthon gondola-
tát, ízét és illatát idézik. Mint a Bu-
dapesti Unitárius Egyházközség 
tagja és keblitanácsosa a világi élet 
nagyvonalú életritmusából szeretet-
tel lépek be az egyházi élet átszel-
lemül  világába is. Folyamatosan 
kett sségek között élünk. Egy biz-
tos pont az otthonról hozott család-
szeretet és a kötelékek megtartása. 
Vásárhelyr l hozott, többször át-
vedlett küls ségek mellett mégis 
otthoni lélekkel ünnepel az ember. 
Mivel a családom, beleértve az öt 
unokám is, mind kint élünk, így az 
ottani rend szabta, de erdélyi szív-
vel átélten tudunk elmélyülni, ünne-
pelni. 

– Végezetül: mit üzen az itteniek-
nek? 

– Nemes kérdés. Milyen választ 
adhatnék az itthon maradtaknak, hi-
szen fizikailag nem velük élek? 
Bántás nélkül merem mondani, a 
politika beköltözött az egyszer  
családok életébe is, már a g zölg  
ünnepi húsleves mellett sem a meg-
hittség árad, többnyire az acsarko-
dás. Nem jó ez. Így nem jó! 
Buzdítanám a még magyarul írni-
olvasni tudó ifjú, szépremény  ba-
rátaimat, hogy ne legyenek kishi- 
t ek. Ez nemcsak szül városomra 
vonatkozik, az erdélyi élettér összes 
szenved ire gondolok. Visszahozni 
az el dök akaratát, erejét, és átlépni 
a kisebbrend ség határait, hiszen 
mi vagyunk a városunk alapítói. Mi 
most sem vagyunk a kreált társadal-
nunk adta egyszer  fogyasztók. Ne-
künk magasabb szerepet szántak az 
seink. Tanuljunk meg újra fels bb-

rend en és polgáriasan viselkedni, 
élni. Adjunk példát a ránk telepítet-
teknek. Hiszen van hová haza-
menni, van baráti társaságunk, 
vannak száz éve meglév  közös 
emlékpontjaink, gyülekez helyeink 
és srégi vallásunk, temet ink. Saj-
nálattal nézem a f téren bábeli tö-
megként hömpölyg , városunkat 
átmeneti piacként kezel  fiatalok 
sokaságát, hiszen nekik nem jelent 
fogódzót, gyökeret a városunk, 
nincs röghöz köt dési érzésük. 
Nekik nem adatott meg az érzés, a 
mi értékeink védelme. Büszkén mu-
tassuk hazafiságunkat, ne szégyell-
jük erdélyi magyarságunkat.  

Kós Károly szavait idézném zá-
rásként: „Kérem az én Istenemet 
hív , igaz hittel, hogy áldja meg 
maradékaimat, kik szeretni fogják, 
meg is tartják ezt a kis világot itt a 
nagy hegyek között, és kérem az én 
Istenemet, hogy nehéz kezével sújt-
son le azokra, akik megunják és el-
prédálják otthonukat, földjüket, 
apáik szeretetét”. 

– Demján úr, köszönjük a beszél-
getést.  

„Kérem az én Istenemet hív , igaz hittel, hogy áldja meg maradékaimat…” 
Erdély, az igazi Tündérország 

Nagy-Bodó Tibor 
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Báthory István grodnói emlékezete

Négyszázharmincöt évvel ez-
előtt, 1586. december 12-én a mai
Fehéroroszország nyugati részén
fekvő Grodnóban (Hrodna, Gar-
dinas) 53 éves korában váratlanul
elhunyt Báthory István erdélyi feje-
delem, lengyel király és litván
nagyherceg. Üstökösként tűnt fel,
meteorként távozott. Akkoriban Eu-
rópa legnagyobb kiterjedésű or-
szága felett uralkodott, mai
fehérorosz, ukrán és orosz területek
is fennhatósága alá tartoztak. Nagy
hadvezér, európai léptékben jelen-

tős államférfi, humanista egyetem-
alapító volt előbb Vilniusban, majd
Kolozsváron. Korai halála miatt
nem sikerült közép-európai egység-
frontot felállítani mind a török,
mind a Habsburg-terjeszkedés meg-
gátolására, és azon politikai tervét
sem tudta megvalósítani, hogy Len-
gyelország – a török és a Habsburg
alól felszabaduló – Magyarország
és Erdély közös államszövetséget
alkosson. 

A 2021-es esztendő a magyarság
számára Báthory-emlékév, amely-
nek utolsó évfordulója a halálára
való emlékezés. Mivel nemrég sze-
mélyesen halálának helyszínén,
Grodnóban jártam, egy Erasmus
oktatói ösztöndíjat elnyerve, jelen
írásomban Báthory István grodnói
emlékeire, a városlakók emlékeze-
tére szeretném irányítani a figyel-
met. Arra, hogy a mintegy
háromszázötvenezer lakosú város-
ban mennyire élő az itt elhunyt

„kral” (király). Mondhatnám: nincs
még olyan város, olyan település,
amely ennyire „báthorys” lenne.

Nem véletlen, hogy Báthory Ist-
ván élete utolsó napjait Grodnóban
töltötte, hiszen viszonylag sokat tar-
tózkodott itt, többet, mint Krakkó-
ban vagy Vilniusban, kedvence volt
az akkori középkori város. A 16.
században a lengyel–litván állam-
szövetség egyik legfontosabb vá-
rosa lett Grodno, amely a szejmnek
(országgyűlésnek) is számos alka-
lommal otthont adott. Báthory Ist-
ván fejedelem itt építette fel
reneszánsz stílusú palotáját (Batori-
evka), és felfogadta a kor egyik

híres építészét (Scotto of Parma),
hogy észak-itáliai reneszánsz stílus-
ban felújítsa a várkastélyt. Sajnos a
munkálatok nem fejeződtek be a
várúr korai halála miatt, majd 1655-
ben a lengyel–orosz háborúban a
cáriak kifosztották és leégették. A
későbbiekben még többször elpusz-
tult, többször helyreállították. A
kommunista szovjet időben és az
azt követő évtizedekben romokban
állt, mígnem az utóbbi években
gyönyörű turisztikai célponttá ala-
kították, és nem sokkal grodnói lá-
togatásom előtt nyitották meg.
Szerencsés lehettem, és szerencsé-
sek lehetnek azok is, akikkel hely-
ben szerzett élményeimet,
információimat megoszthatom.

Báthory lengyel–litván uralko-
dása főleg harcban és a grodnói vár
építésével telt el, örök honvágyban,
rendkívül távol szülőföldjétől.
Csakhogy míg szülőhelyén, Szi-
lágysomlyón a Báthory-kastély na-
gyon elhanyagolt állapotban van,

halálának helyszínén, Grodnóban a
szépen felújított és nemrég átadott
régi várat Báthory-kastélyként em-
legetik a helybeliek, sőt a történe-
lemkönyvek is. Az eredetileg 11.
században épült kastély egy magas
dombon helyezkedik el a Neman
folyó közelében. Egy új és egy régi
fahíd vezet a bejáratához, talán a or-
szág legrégebbi hídja, felújított ál-
lapotban. A bejárati kapu felett a
Báthory-család sárkányfogas címe-
rével „kettéválasztott” felirat ékes-
kedik jól olvashatóan:
STEPHANUS D.G. REX. POL.
M.D. LIT. Felette a lengyel–litván
perszonálunió koronás címere. A
díszes vaskapun két SB koronás
monogram látható. A kaputorony
belső díszítéseként, a kapu két olda-
lán egy-egy falfestmény, mindket-
tőn jól kivehető Báthory István
bajuszos, szakállás, kócsagtollas
délceg alakja. Előbbin páncélban, a
földön megtámasztott karddal, a
sárkányfogas vezérsátor előtt, had-
vezérei körében. Utóbbin lóháton,
kezében lándzsával, vadászat köz-
ben, itt már a háttérben, mivel az
előtérben a hajtók, kutyák és egy
gyönyörű szarvas van. Számunkra,
magyaroknak talán maga a csoda-
szarvas.

A Báthory-kastélyban az Állami
Történelmi és Régészeti Múzeum
kiállítótermei látogathatók. A sár-
kányfogas címer motívuma vissza-
visszatér. Az egyes termekben
érintőképernyőn lehet információk-
kal gazdagodni, de kizárólag oro-
szul. A számomra csupán lassan
betűzhető szavak közül keveset
értek meg, de igyekszem meg-meg-
találni azokat a részeket, ahol azt
írja, hogy: БаторыЯ. A szövegbeli
említéseken kívül Stefan Batory
képe, róla készült festmények,
bronzplakett, kis lovas szobra, ko-
ronázási jelvényeinek a másolata,
térképek, korabeli tárgyak, a
pszkovi csatában használt zászló,
hajdúöltözet, általa kiadatott könyv
és egyebek. Az érintőképernyőn
részletes, képekkel illusztrált leírá-
sok a korról, életéről, sőt haláláról
is, részletesen, naponkénti leosztás-
ban élete utolsó napjairól, az 1586.
december 7–12. közötti időszakról.

Grodnóban nemcsak a régi vár
őrzi Báthory (cirill írásban inkább
Bátori) nevét, mellszobra és már-
ványtábla hirdeti az emlékét a főtéri
Szent Ferenc-templomban. A fekete
márványtábla alján születésének és
halálának az időpontját és helyszí-
nét olvashatjuk, közöttük a sárkány-
fogas családi címerrel. A latin betűs,
lengyelül írt templomtörténetet
böngészve kivehető, hogy Bátori
István király 1585-ben pénzt ado-
mányozott templomépítésre és je-
zsuita kollégium létrehozására.
Váratlan halála meggátolta azon el-
képzelését, hogy Vilnius és Kolozs-
vár után Grodnóban is egyetemet
alapítson, sőt a templomépítés is el-
húzódott. Napjainkban a Marx Ká-
roly utca sarkán levő Szent
Ferenc-templom folytatásában,
központi helyen van a Bátori utca
(vulica Stefana Batoryja), a temp-
lommal átellenben, a két utca sar-
kán a Bátori-házzal (Batorievka).
Kicsit odébb várja vendégeit a Bá-
tori-kávézó és a Bátori-üzlet, ahol
Bátori-nejlontasakot kap a kedves
vásárló a Bátori feliratú fejfedőt vi-
selő eladóktól. És mindez nem
álom, mint az szülőhelyén lenne,
hanem a teljes valóság! A fehéroro-
szok, a grodnói lakosok egykori ve-
zetőjüket, a nagy megbecsülésnek
örvendő Báthory István uralkodót
nemcsak dicső királyuknak tartják,
hanem szeretettel viszonyulnak em-
lékének a felidézéséhez. A város
múzeumai, a történelemkönyvek
megadják a neki kijáró tiszteletet.
(Az már csak „véletlenszerű” pi-
kantériának tekinthető, hogy a Bá-
tori utca túlsó végén egy talapzatra

helyezett szovjet tank öblös csövé-
vel – állítólag – mindig Lengyelor-
szág felé tekint, éppen abba az
irányba, ahol látogatásom idején
több mint tízezer lengyel határőr és
katona nézett farkasszemet a szö-
gesdrót túloldalára összeterelt sok
ezer migránssal és a fehérorosz gép-
puskákkal.)

Halálát követően Báthory Istvánt
a XIV. században épített grodnói
főtemplomban (Fara Vytautas) ra-
vatalozták fel, és temették el, de
rövid idő múlva, 1588-ban a krak-

kói Wawelba helyezték örök nyu-
galomra a legmegbecsültebb
lengyel királyoknak kijáró pompá-
val. Sírja zarándokhely, kiemelten
a magyar és a lengyel emberek szá-
mára. Annál szomorúbb adalék,
hogy Báthory egykori ravatalozási-
temetési helyszínét, Grodno legré-
gebbi templomát 1961-ben az
embertelenül ateista szovjet rend-
szer lebontatta. Helyén, a központi
Szavetszkaja téren egy emlékmű
található, amely két egymás felé
hajló kőoszlopból áll, egyiken
római katolikus, másikon pra-

voszláv kereszttel. Középen már-
ványtábla, cirill írással és évszá-
mokkal, egyfajta történelmi
áttekintésül: 1392–1804 között ka-
tolikus templom, 1804–1920 között
(a cári uralom idején és még pár
esztendeig) pravoszláv templom,
1920–1961 között újból római ka-
tolikus templom. Ennek az emlék-
műnek a talapzatára helyeztem el a
megemlékezés virágát – a magam
és jelképesen az erdélyi magyarság
nevében – az itt elhunyt, ide felra-
vatalozott és először ide eltemetett

kiemelkedő erdélyi fejedelem, len-
gyel király és litván nagyherceg
tiszteletére.

Írásomban alátámasztottam,
hogy Báthory István nemcsak az
egykori perszonáluniót alkotó Len-
gyelországban és Litvániában,
hanem a mai Fehéroroszországban,
Grodnóban is kiemelt tiszteletet, el-
ismerést vívott ki magának. Erre
igazán büszkék lehetünk. Ugyanak-
kor kihívást jelent, miszerint a szü-
letése helyén, Szilágysomlyón is
minél nagyobb megbecsülésnek ör-
vendjen. Grodno példájára.

Dr. Ábrám Zoltán

A Bátori-kávézó bejárata

A kastély bejárata a sárkányfogas címerrel

A Báthory-kastély (régi kastély)

Dombormű és márványlap a templomban



Két sima vereséget szenvedett
a Marosvásárhelyi CSM terem-
labdarúgó-csapata a 2. liga III.
csoportjának második tornáján,
amelyet Déván rendeztek.

Ha az első tornán Glogovácon
még szoros meccseket játszott
Kovács János csapata, ezúttal
sem a házigazda Déva, sem Si-
mánd ellen nem volt esélye,
ugyanakkor megszerezte az idény
első pontját a Metropolitan
Ișalnița ellen.

Az idény előtt még feljutási áb-
rándokat dédelgetett a marosvá-
sárhelyi csapat, az első torna után
azonban kiderült, hogy ez nem
éppen egyszerű feladat, a máso-
dik torna végén pedig véglegesen
világossá vált, hogy az idény
végén biztosan nem ünnepelhet
előlépést az élvonalba a város
csapata.

Úgy tűnik, a klub nem is igen
szorgalmazza ezt. „Nem célkitű-
zés a feljutás” – mondta a szak-
osztály vezetője, Kacsó Endre,
amikor az első torna eredményei

kapcsán kérdeztük, egyértelműen
utalva arra, hogy ehhez a csapat
nem kapta meg a szükséges támo-
gatást a klub vezetősége részéről.
Ezek után nem világos azonban
az sem, hogy milyen jövője van a
sportágnak a városban, vagy a
CSM keretében, ha nincs projekt,
amely a feljebb jutást célozza.

A teremlabdarúgás klubon be-
lüli presztízsét jelzi egyébiránt,
hogy az eredményekről nem szá-
molnak be a klub Facebook-olda-
lán, noha a legutóbbi
sajtótájékoztatón arról biztosítot-
ták az újságírókat, hogy ott min-
den eredményt ismertetnek majd,
nem csak a győzelmekről és sike-
rekről tudósítanak.

Jelenleg több Marosvásárhe-
lyen nevelkedett játékos más csa-
patokat erősít az élvonalban, míg
a gyerekbajnokságokhoz is mél-
tatlan és alkalmatlan rendszerben
megszervezett idei 2. ligában a
felnőttcsapat a futottak még kate-
góriához tartozik. 

A csoportban még két tornát
rendeznek, ezek időpontját egye-
lőre nem rögzítették.

Bálint Zsombor
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A Zalaegerszeg kétgólos hátrányról egyenlítve 2-2-es dön-
tetlent játszott a Budapest Honvéd vendégeként a magyar lab-
darúgó NB I 16. fordulójának szombati játéknapján.

A kispestiek első találatát Nenad Lukic szerezte, aki így
utolérte a góllövőlista élén a paksi Ádám Martint.

Nagy lendülettel kezdett a Honvéd, a letámadása kifeje-
zetten hatékony volt, és éppen egy ellenfél térfelén szerzett
labdából indult az az akció, amelynek végén – Lukic 25 mé-
teres, jól helyezett lövésével – előnyhöz jutott a hazai csapat.
A vendégek szinte azonnal egyenlíthettek volna, ezt leszá-

mítva viszont továbbra is a kispestiek uralták a mérkőzést,
számos helyzetük volt. A kihagyott lehetőségek a szünet előtt
majdnem megbosszulták magukat, mert egy támadáson belül
Szappanosnak kétszer is bravúrra volt szüksége a hárításhoz.
Közvetlenül a félidő vége előtt aztán mégiscsak sikerült a
Honvédnak megszereznie a második gólját egy újabb labda-
szerzést követően.

A folytatásban a hazaiak átengedték a területet a Zalaeger-
szegnek, amely ennek megfelelően támadólag lépett fel, és
szűk húsz perc elteltével szépített. A fővárosi csapatot feltü-
zelte a bekapott gól, így nyílt sisakos küzdelem alakult ki,
amelynek során a játékosok rendre átrohantak a középpályán.
A kapuk felváltva forogtak veszélyben, de a kék-fehéreknek
sikerült egyenlíteniük. A hajrában a ZTE birtokolta többet a
labdát, a győzelmet azonban már nem tudta kicsikarni, ahogy
a hazai kontrák is eredménytelenül zárultak, így az ellentétes
félidők után igazságos döntetlen született.

Az NB I tabellája
1. Ferencváros      14      10      2        2        31-10    32
2. Kisvárda           15      9        3        3        28-16    30
3. Puskás AFC      15      9        3        3        24-17    30
4. Fehérvár FC      16      7        5        4        22-18    26
5. Mezőkövesd     15      6        4        5        19-24    22
6. Honvéd             16      6        2        8        30-31    20
7. ZTE                  16      5        5        6        23-33    20
8. Paks                  16      5        3        8        38-35    18
9. Újpest               16      4        5        7        24-28    17
10. MTK               16      4        3        9        12-27    15
11. Debrecen         15      3        5        7        28-29    14
12. Gyirmót          16      3        4        9        17-28    13

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 16. forduló: Budapest Honvéd – ZTE

FC 2-2 (2-0)
Budapest, Bozsik Aréna, 2082 néző, vezette: Erdős.
Gólszerzők: Lukic (5.), Zsótér (45.), illetve Koszta

(64.), Lesjak (73.).
Sárga lap: Zsótér (76.), Lovric (79.), illetve Halilovic

(39.), Kálnoki Kis (70.), Bedi (87.).
Budapest Honvéd: Szappanos – Lovric, Klemenz, Ba-

ráth, Tamás K. – Hidi, Nagy G. (81. Banó-Szabó), Zsótér
(86. Májer) – Nagy D. (69. Balogh N.), Lukic, Nono.

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Serafimov, Kálnoki Kis,
Bedi – Sankovic, Halilovic (46. Tajti) – Skribek (46. Ubo-
chioma), Spoljaric (71. Gergényi), Koszta – Zimonyi (81.
Németh D.).

Eredményjelző
* NB I, 16. forduló: Puskás Akadémia FC – Gyirmót

FC Győr 3-0, Budapest Honvéd – ZTE FC 2-2, MTK Bu-
dapest – MOL Fehérvár FC 0-2, Újpest – Paks 4-3.

* NB II, 20. forduló: Budaörs – Kecskeméti TE Hufbau
0-3, Budafoki MTE – III. Ker. TVE 0-3, Dorogi FC –
Nyíregyháza Spartacus FC 2-0, Tiszakécskei LC – WKW
ETO FC Győr 0-1, Szentlőrinc – Szolnoki MÁV FC 2-0,
Soroksár SC – BFC Siófok 0-0. Az élcsoport: 1. Vasas 40
pont, 2. Diósgyőri VTK 39, 3. Szombathely 37.

* 1. liga, 19. forduló: Universitatea 1948 Craiova –
Academica Clinceni 1-2, Bukaresti Rapid 1923 – Campi-
onii FC Argeș Pitești 2-0, Aradi UTA – Botosáni FC 0-0,
FC Voluntari – CSU Craiova 1-1, Medgyesi Gaz Metan –
Bukaresti FCSB 0-1. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR
1907 48 pont/18 mérkőzés, 2. Bukaresti FCSB 43/19, 3.
Voluntari 33/19.

A bajnokság állása
1. Déva                     6       6         0          0          54-19       18
2. Simánd                 6       3         1          2          41-37       10
3. Ișalnița                  6       1         2          3          30-54       -5
4. Marosvásárhely    6       0         1          5          27-42       1

Eredményjelző
Teremlabdarúgó 2. liga, III. csoport, második torna (Déva): Si-

mándi Șoimii – Marosvásárhelyi CSM 7-4, Dévai West – Metro-
politan Ișalnița 18-3, Simándi Șoimii – Dévai West 8-10,
Metropolitan Ișalnița – Marosvásárhelyi CSM 9-9, Simándi Șoimii
– Metropolitan Ișalnița 14-9, Dévai West – Marosvásárhelyi CSM
7-2.

Ranglista
1. Kolozsvár               11      11       0         0            74-3          33
2. Borgóprund            11      10       0         1            46-7          30
3. Alexandria              11      8         0         3            30-10        24
4. Székelyudvarhely   11      7         1         3            31-23        22
5. Temesvár                11      6         1         4            40-21        19
6. Bukarest                 11      6         1         4            30-17        19
7. Arad                        11      6         0         5            30-15        18
8. Nagybánya             11      3         2         6            18-33        11
9. Resicabánya           11      2         1         8            10-43        7
10. Ladies                   11      2         0         9            18-50        6
11. Galac                    11      1         0         10          8-58          3
12. Târgovişte            11      1         0         10          6-61          3

Eredményjelző
Női labdarúgó 1. liga, 11. forduló: Aradi Piros Security – CSM Alexand-

ria 0-2, Temesvári Politehnica – Resicabányai Banat Girls 5-0, Nagybányai
FF – CSS Târgoviște 8-0, Borgóprundi Heniu – Galaci Universitatea 10-0,
Bukaresti Fair Play – Marosvásárhelyi Ladies 5-0, Kolozsvári Olimpia –
Székelyudvarhelyi Vasas Femina 10-0 (korábban játszották).

Elmaradt mérkőzésen: Resicabányai Banat Girls – Marosvásárhelyi La-
dies 3-2. 

A Székelyudvarhelyi Vasas Femina –Bukaresti Fair Play és a Galaci 
Universitatea – Resicabányai Banat Girls mérkőzéseket 0-3 eredménnyel
könyvelték el.

Egy pontot szerzett 
a teremlabdarúgó-csapat

Pontot mentett Kispesten a Zalaegerszeg

A magyar labdarúgó NB I góllövőlistáját 13 találattal
vezető paksi Ádám Martin azt mondta, nagyon örülne
annak, ha meghívót kapna a válogatottba, és a hazáját
is képviselhetné meccseken.

„Természetesen az embernek megfordul a fejében ez
a lehetőség is, amikor jól megy, de nem verem ezt nagy-
dobra. Mindennap dolgozom, aztán majd ha a szövet-
ségi kapitány is úgy látja, akkor biztosan kapok
meghívót. Nyilván örülnék neki, szerintem minden já-
tékosnak az az álma, hogy a hazája csapatát szolgálja,
természetesen nekem is. Remélem, hogy hamarosan va-
lóra válik!” – nyilatkozott az M4 Sport Sporthíradó
című műsorában a 27 éves csatár.

A futballista beszélt a külföldi folytatás lehetőségéről
is, elárulta, hogy az angol futball áll hozzá a legköze-
lebb, de a klubváltás szerinte legkorábban nyáron válhat
aktuálissá.

Ádám Martin legutóbbi góljait a Budapest Honvéd-
nak (kettőt) és az Újpestnek lőtte. A Honvéd elleni első
gólját úgy jellemezte, hogy pályafutása három legszebb
találata között volt. „Az biztos, hogy a mostani 13 közül
ez volt a legszebb. Remélem, hogy még sok ilyen lesz!”
– fogalmazott.

A támadó hozzátette: bár jó érzés, hogy termeli a gó-
lokat, de a csapatnak összességében nem megy az
utóbbi időben, az előző kilenc bajnokijukból mindössze
egyet sikerült megnyerniük.

„Idén még lesz két meccsünk, reméljük, hogy ezeket
sikerrel tudjuk venni” – mondta, hangsúlyozva, hogy
stabilizálni kell a védekezésüket, másrészt neki is job-
ban kell összpontosítania, mert hiába lőtt sok gólt, több
helyzetet is elpuskázott.

A Paks jelenleg a nyolcadik helyen áll az NB I-ben,
idén még az MTK Budapest vendége lesz.

Bemutatkozna a válogatottban a magyar 
góllövőlistát vezető Ádám Martin

Múlt vasárnap lejátszották a női
labdarúgó 1. liga őszi idénye
utolsó fordulójának a mérkőzéseit.

A Ladies újabb nagyarányú ve-
reséget szenvedett, ezúttal a Buka-
resti Fair Play otthonában maradt
alul 5-0 arányban. Az alapszakasz
felénél a 11 mérkőzésből a maros-
vásárhelyi alakulatnak 2 győzelem
és 9 vereség a mérlege, a 12 csa-
patos mezőnyben a 9. helyet fog-
lalja el, megelőzve azt a két
együttest, amelyeket sikerült le-
győznie. A többi ellenféllel szem-
ben ugyanakkor nem volt sok
esélye, a 18 rúgott mellé 50 kapott
gól társul, azaz mérkőzésenként
átlagban 4,54-szer találtak be az
ellenfelek.

A Székelyudvarhelyi Feminával
szorosan együttműködő klub
(utóbbiak második csapatuknak te-
kintik a Ladiest) célkitűzése a
bennmaradás, ami jelenleg teljesít-
hetőnek tűnik, ha Târgoviște vagy
Galac nem erősödik meg látványo-
san a szünetben.

A Ladies újabb nagyarányú veresége

A kispesti Nenad Lukic (j) és a zalaegerszegi Nikola Serafimov 
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



A Ferencváros egygólos gy zel-
met aratott csütörtökön a vendég 
Bayer Leverkusen felett a labda-
rúgó-Európa-liga csoportkörének 
utolsó, hatodik fordulójában, így 
megszerezte becsületpontjait a so-
rozatban. 

Aissa Laidouni 82. percben fejelt 
góljának köszönhet en a magyar 
bajnok öt vereség mellett egy siker-
rel búcsúzott a nemzetközi kupapo-
rondtól. Ez volt a Ferencváros 
történetének els  hazai gy zelme az 
európai kupasorozatok csoportköré-
ben. 

A hazai szurkolók annak ellenére 
él képpel, némi pirotechnikai be-
mutatóval és kiváló hangulattal vár-
ták kedvenceiket, hogy a 
mérk zésnek már nem volt tétje a 
presztízsen kívül, mivel az ered-
ményt l függetlenül biztos volt, 
hogy a német csapat csoportels -

ként, míg a magyar bajnok csoport- 
utolsóként zár. 

A zöld-fehérek ezt meghálálva 
igencsak elszántan kezdtek, az els  
helyzetet is k hagyták ki. A rivális 
is felszabadultan futballozott, így 
nyílt sisakos küzdelem alakult  
ki, mindkét fél el tt adódtak lehet -
ségek, az els  bravúrt Dibusz mu-
tatta be b  negyedóra elteltével. A 
játékrész derekánál a tartalékos ösz-
szeállításban is rendkívül er s 
gyógyszergyáriak magukhoz ragad-
ták az irányítást. A szünet el tti id -
szakra ha az iram nem is, de a 
színvonal valamelyest visszaesett, a 
szüntelenül énekl  szurkolók köz-
ben azzal emlékeztek a napokban 
elhunyt énekesre, Kóbor Jánosra, 
hogy az Omega Gyöngyhajú lány 
cím  számát is dalolták. 

A folytatásban ismét energiku-
sabban vetette magát a küzdelembe 
a Ferencváros, de ígéretes támadá-
sai végén rendre hiba csúszott az 
utolsó passzokba, így komoly hely-
zet nem alakult ki. A Leverkusen 
gyors ellenakciói viszont kifejezet-
ten veszélyesek voltak, Dibusznak 
több nagy védése is volt, tulajdon-
képpen az  bravúrjainak köszön-
hette a magyar együttes, hogy nem 
került hátrányba. A vendégek kiha-
gyott helyzetei számukra megbosz-
szulták magukat, mert Laidouni 
fejesgólja végül történelmi, els  
hazai csoportkörös gy zelmet ért 
az FTC-nek:     a 82. percben egy 
szöglet után Zubkov bal oldali be-

adását Laidouni az 
ötös bal sarkáról a 
rövid sarokba fejelte 
(1-0). 

A négyest a német 
csapat nyerte, így 
nyolcaddönt be jutott, 
mögötte a spanyol 
Real Betis második-
ként szintén továbblé-
pett, míg a harmadik 
skót Celtic Glasgow a 
Konferencialigába ke-
rült át. 

Gy zelemmel búcsúzott a Ferencváros az Európa-ligától

Az utolsó lehet séggel élve meg-
szerezte els  (és egyetlen) gy zel-
mét a Konferencialiga csoport- 
körében a Kolozsvári CFR 1907. A 
román bajnok 2-0-ra felülmúlta a 
cseh FK Jablonec csapatát csütörtök 
este a kolozsvári Dr. Constantin R -
dulescu Stadionban. 

A horvát csatár, Gabriel Debeljuh 
duplázott (45., 82.) a mérk zésen. 

Bár az utolsó meccsnek már csak 
anyagi tétje volt (az Európai Labda-
rúgó-szövetség minden pontot 
pénzben jutalmaz) a CFR szem-
pontjából (a továbbjutási esélyét 
már az el z  mérk zésén elvesz-
tette az alakulat), a kolozsváriaknak 
sikerült jó játékkal el rukkolniuk és 
gy zniük a búcsúmérk zésen, ame-

lyen az ellenfelük még harcban állt 
a továbbjutásért. 

Az FK Jablonec az els  félid ben 
többet veszélyeztetett, de a kolozs-
váriaknak is voltak jó gólszerzési 
lehet ségeik. Els ként Boateng ke-
rült ziccerbe (8.), de 20 méteres lö-
vését a kapus elkapta. Egy perccel 
kés bb Camora a gólvonalról men-
tett, Martinec fejesét követ en.  
Kicsivel kés bb a vendégek Kra-
tochvil révén is veszélyeztettek, aki 
Bordeianu széles labdaátvétele után 
az oldalhálóba l tt (25.). A 29. perc-
ben P un labdát vesztett a büntet -
terület közelében, Cvancara 
lecsapott rá, de pontatlanul l tt 17 
méterr l. Mindezek után kissé vá-
ratlanul megszerezte a vezetést a 
CFR 1907: Manea keresztlabdáját 
Debeljuh érdekes fejessel a hosz-
szúba küldte (45., 1-0). 

A házigazdák a második félid -
ben is sikeresen hárították a vendé-
gek támadásait, és gyors kontrákkal 
próbálkoztak, hogy miel bb eldönt-
sék a mérk zés sorsát. El bb Boa-
teng éles szögb l l tt az oldalhálóba 
(58.), majd P un pró-
bálta meglepni a cse-
hek kapusát, 
sikertelenül (59.). A 
második gól  végül 
ugyancsak egy ellen-
támadás végén szüle-
tett meg: Alibec 
remekül ugratta ki 
Costachét a vendégek 
véd i között, aki meg-
találta Debeljuh-t, 
utóbbi pedig higgad-
tan átemelt a kisza-
ladó kapus fölött 
(2-0). 

A kolozsváriaknak volt még egy 
nagy lehet ségük, Costache révén 
(85.), de az újra  kiugró csatárt Ze-
leny blokkolta. 

Az FK Jablonec megpróbálta 
megszerezni a tiszteletgólt, de B l- 

gr dean nemet mondott Surzyn 
(88.), Dolezal (90+2.) és Vanicek 
(90+3.) próbálkozására is. 

A másik mérk zésen az AZ  
Alkmaar 1-0-ra legy zte a Randers 
FC-t.

A kolozsváriak sem zártak siker nélkül 

Jegyz könyv 
Labdarúgó-Európa-liga, G cso-
port, 6. (utolsó) forduló: Ferenc-
város – Bayer Leverkusen (né- 
met) 1-0 (0-0) 
Budapest, Groupama Aréna, 
12.127 néz , vezette: Kirill Lev-
nyikov (orosz). 
Gólszerz : Laidouni (82.). 
Sárga lap: Laidouni (84.), Blazic 
(90.), Cabraja (92.), illetve Bel-
larabi (25.), Recosz (86.), Kos- 
sounou (87.). 
Ferencváros: Dibusz – Botka, 
Blazic, S. Mmaee, Kovacevic – 
Laidouni, Loncar (81. Vécsei) – 
Zachariassen (70. Somalia) – 
Zubkov (88. Cabraja), Uzuni, 
Tokmac (46. R. Mmaee). 
Bayer Leverkusen: Lunyev – Re-
cosz, Kossounou, Tapsoba (46. 
Tah), Sinkgraven – Aranguiz (71. 
Frimpong), Palacios (63. And-
rich) – Amiri – Bellarabi (71. 
Diaby), Alario (81. Adli), Pau-
linho. 

Mestermérleg 
Peter Stöger (Ferencváros): 

„Nagyon örülünk, hogy kihasz-
náltuk az utolsó lehet séget a 
pontszerzésre. Ez nagy siker, az 
egész csoportkört tekintve a mos-
tani mérk zés volt a csúcspont, 
csapatunk nagyot küzdött ezért a 
három pontért. Nehéz csoport 
volt, amelyben Bajnokok Ligája-
szint  ellenfeleink voltak. Ami 
negatívum volt, hogy az el z  
meccseken is volt esélyünk a 
pontszerzésre, de akkor túl sokat 
hibáztunk ahhoz, hogy ez meg-
valósuljon.” 

Gerardo Seoane (Leverku-
sen): „Gratulálok a Ferencváros-
nak. Nagy intenzitású, látványos 
mérk zést játszottunk, amelyen 
ezúttal nem sikerült eredménye-
sen befejeznünk a támadásain-

A csoport végeredménye 
1. Leverkusen           6      4      1      1        14 -5          13    
2. Betis                     6      3      1      2        12 -12        10    
3. Celtic                    6      3      0      3        13 -15        9      
4. Ferencváros          6      1      0      5        5 -12          3 

A csoport végeredménye 
1. AZ Alkmaar          6      4      2      0        8-3             14 
2. Randers                6      1      4      1        9-9             7 
3. Jablonec                6      1      3      2        6-8             6 
4. CFR1907              6      1      1      4        4-7             4 
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Eredményjelz  
Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló: 
A csoport: Sparta Prága – Bröndby 2-0, Olympique Lyon – Rangers1-1. A végered-
mény: 1. Lyon 16 pont, 2. Rangers 8, 3. Sparta 7, 4. Bröndby 2. 
B csoport: Real Sociedad – PSV Eindhoven 3-2, Sturm Graz – AS Monaco 1-1. A 
végeredmény: 1. Monaco 12 pont, 2. Real Sociedad 9, 3. PSV Eindhoven 8, 4. Sturm 
Graz 2. 
C csoport: Legia Varsó – Szpartak Moszkva 0-1, Napoli – Leicester City 3-2. A vég-
eredmény: 1. Szpartak 10 pont, 2. Napoli 10, 3. Leicester City 8, 4. Legia 6. 
D csoport: Antwerp – Olimpiakosz 1-0, Fenerbahce – Eintracht Frankfurt 1-1. A vég-
eredmény: 1. Eintracht 12 pont, 2. Olimpiakosz 9, 3. Fenerbahce 6, 4. Antwerp 5. 
E csoport: Lazio – Galatasaray 0-0, Olympique Marseille – Lokomotiv Moszkva 1-
0. A végeredmény: 1. Galatasaray 12 pont, 2. Lazio 9, 3. Marseille 7, 4. Lokomotiv 
2. 
F csoport: Ludogorec – Midtjylland 0-0, Braga – Crvena zvezda Belgrád 1-1. A vég-
eredmény: 1. Crvena zvezda 11 pont, 2. Sporting Braga 10, 3. Midtjylland 9, 4. Lu-
dogorec 2. 
G csoport: Celtic – Real Betis 3-2, Ferencváros – Bayer Leverkusen 1-0. 
H csoport: Genk – Rapid Bécs 0-1, West Ham United – Dinamo Zágráb 0-1. A vég-
eredmény: 1. West Ham 13 pont, 2. Dinamo Zágráb 10, 3. Rapid Bécs 6, 4. Genk 5.

Dibusz Dénes ferencvárosi kapus véd a Bayer Leverkusen ellen játszott mérk zésen  
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd 

Jegyz könyv 
Konferencialiga, D csoport, 6. 
(utolsó) forduló: Kolozsvári CFR 
1907 – FK Jablonec (cseh) 2-0 
(1-0) 
Kolozsvár, Dr. Constantin R du-
lescu-stadion. Vezette: Harm Os-
mers (német). 
Gólszerz : Gabriel Debeljuh (45., 
82.). 
Sárga lap: Bordeianu (55.), Alibec 
(86.), illetve Kubista (80.), Surzyn 
(89.). 
CFR 1907: B lgr dean – Manea, 
Graovac, Burc , Camora – Adjei-
Boateng, Bordeianu (73. Rodri-
guez), P un (72. Alibec) – Omrani 
(56. Costache), Debeljuh (87. Bo-
uhenna), Deac (87. tefan). 
FK Jablonec: Hanus – Holik, 
Martinec, Zeleny, Surzyn – Ma-
linsky (67. Kubista), Houska (88. 
Smejkal), Huebschman (79. Pova-
zanec), Kratochvil, Pilar (88. Va-
nicek) – Cvancara (68. Dolezal). 

Eredményjelz  
Konferencialiga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló: 
* A csoport: LASK Linz – HJK Helsinki 3-0, Alashkert – Maccabi Tel-Aviv 1-1. A 
végeredmény: 1. LASK 16 pont, 2. Maccabi Tel-Aviv 11, 3. HJK Helsinki 6, 4. Alas-
kert 1. 
* B csoport: Partizan Belgrád – Anorthoszisz Famaguszta 1-1, Gent – Flora 1-0. A 
végeredmény: 1. Gent 13 pont, 2. Partizan 8, 3. Anorthoszisz 6, 4. Flora 5. 
* C csoport: Zorja Luhanszk – Bodö/Glimt 1-1, CSZKA Szófia – AS Roma 2-3. A 
végeredmény: 1. AS Roma 13 pont, 2. Bodö/Glimt 12, 3. Zorja Luhanszk 7, 4. 
CSZKA Szófia 1. 
* D csoport: AZ Alkmaar – Randers 1-0, Kolozsvári CFR 1907 – Jablonec 2-0. 
* E csoport: Feyenoord – Maccabi Haifa 2-1, Union Berlin – Slavia Prága 1-1. A 
végeredmény: 1. Feyenoord 14 pont, 2. Slavia 8, 3. Union 7, 4. Maccabi Haifa 4. 
* F csoport: PAOK Szaloniki – Lincoln 2-0, FC Koppenhága – Slovan Pozsony 2-0. 
A végeredmény: 1. FC Koppenhága 15 pont, 2. PAOK 11, 3. Slovan 8, 4. Lincoln 
Red Imps 0. 
* G csoport: Vitesse – Mura 3-1. A Tottenham – Rennes mérk zést törölték a londo-
niaknál történt tömeges koronavírus-fert zés miatt. Az állás: 1. Rennes 11 pont/5 
mérk zés, 2. Vitesse 10/6, 3. Tottenham 7/5, 4. Mura 3/6. 
* H csoport: Basel – Qarabag 3-0, Omonia Nicosia – Kairat 0-0. A végeredmény: 1. 
Basel 14 pont, 2. Qarabag 11, 3. Omonia 4, 4. Kajrat 2. 

A horvát csatár, Gabriel Debeljuh duplázott (45., 82.) a mérk zésen  
Fotó: a CFR 1907 közösségi oldala

Törölték a Tottenham Hotspur – Rennes mérk zést 
Nem rendezték meg csütörtökön a Tottenham Hotspur és a Rennes 

labdarúgó-Konferencialiga összecsapást, mivel az angol klubnál nyolc 
játékos és öt stábtag is megfert z dött a koronavírussal. 

Bár a londoniak honlapja már a mérk zés elhalasztásának bejelen-
tésekor arról számolt be, hogy el is kezd dtek az egyeztetések a mér-
k zés lehetséges pótlásáról, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
nem talált szabad id pontot december 31-éig, ameddig a találkozóra 
pontot kell tenni. Ennek következtében a zöldasztalnál döntenek az 
eredményr l – az angol klub minden bizonnyal 3-0-ra elveszíti a mér-
k zést. 

A Spurs a veretlen Rennes mögött második helyen állt a G csoport-
ban a 6. forduló el tt, de a harmadik Vitesse-t csak jobb gólarányának 
köszönhet en el zte meg. A holland együttes megnyerte csütörtöki 
meccsét, így minden valószín ség szerint továbbjut a csoportból. 



Három elveszített mérkőzés
után zsinórban kettőt nyert
Marosvásárhely női kosárlab-
dacsapata. Előbb a fővárosi
Rapidot, majd a Kézdivásár-
helyről érkezett KSE-t múlta
felül a Sirius.

A bukarestiek ellenében a Sirius
magának tette könnyűvé a mérkő-
zést, miután előbb egy 16-0-s, majd
egy 19-0-s runnal lerohanta az el-
lenfelet, ettől kezdve pedig már
csak tartania kellett az iramot. A Si-
rius elsősorban a palánk alatt nőtt a
magas embert nélkülöző bukares-
tiek fölé. A Rapid első pontjait hat
és fél perc után szerezte Stănici, a
fővárosiak húzóembere, ezt azon-
ban azonnal egy 19-0 követte. 35-4
után lankadt csak a Sirius lendülete,
amikor Carmin Popa edző úgy gon-
dolta, hogy a teljes cserepadnak le-
hetőséget nyújt a szünetig, a
légiósait pedig pihenteti. Szünet

után nehezebben lendült bele a ha-
zaiak pályára visszatért kezdő
ötöse, meglepte őket a sokkal ag-
resszívebben letámadó ellenfél, de
nem kellett hosszú idő, hogy ismét
felülkerekedjenek. Ha a beállósokat
most sokkal jobban őrizték, hát be-
törésekkel vagy távolról szerezték a
pontokat, ebben kiemelendő Só-
lyom Sára teljesítménye, akinek ez
volt a legjobb mérkőzése az idény-
ben. Az utolsó negyedben a végére
ismét a cserék voltak testületileg a
pályán, a különbség azonban meg-
maradt a végső dudaszóig.

Hogy a lepattanózásban fölény-
ben volt a Sirius, az papírforma, ki-
magasló viszont a 24 (!) gólpassz,
ami jelzi, hogy az összjáték egyre
jobban megy a csapatnak, ám
ugyanakkor továbbra is soknak
tűnik a 20 eladott labda, különösen
egy szerényebb ellenféllel szemben,
néhány esetben egészen buta
módon.

A Rapid elleni könnyű és papír-
forma siker után sokkal nehezebb

mérkőzésnek ígérkezett a Kézdivá-
sárhelyi KSE elleni találkozó. Az
első, mintegy 15 perc után azonban
itt is megtört az egyensúly, és a ma-
rosvásárhelyiek elbűvölő játékkal
esélyt sem hagytak az ellenfélnek.

Utoljára 26:27-nél vezetett a ven-
dégcsapat, a második negyed kö-
zepe táján, ekkor azonban Sólyom
triplájával a Sirius véglegesen át-
vette a vezetést. A győzelmet gya-
korlatilag a második negyed
hatodik percétől indított 20-0-s, el-
sősorban a kiváló védekezésnek kö-
szönhető marosvásárhelyi run
alapozta meg, amelyet a vendégek
csak a harmadik negyed negyedik
perce után tudtak megszakítani egy
szabaddobással. A KSE egyébként
a harmadik negyedben csak nyolc
perc után tudott akciópontokat sze-
rezni. A 29 pontos előny birtokában
a Sirius a teljes cserepadot meg
tudta mozgatni az utolsó tíz perc-
ben, ami azonban nem jelentette
azt, hogy nem irányította továbbra
is a meccset – noha nyilvánvaló
volt, hogy a fiatal játékosoknak van
még hová fejlődniük, bátorságból
és önbizalomból nincs hiány, lásd a
tartalékok 37 (!) pontját.

A palánk alatt nyilvánvaló volt a
Sirius fölénye, 53:27-es lepattanó-
aránnyal, ugyanakkor érdekes sta-
tisztika, hogy 50%-os volt a dobá-
sok hatékonysága mezőnyből,
miközben ez Sherill esetében 9/19,
Grifinnél még szerényebb (3/11).
Ez azt jelenti, hogy a többiek javí-
tották az arányt. Más szóval: össze-
ért, kiegyensúlyozottá vált a
marosvásárhelyi csapat, amely ellen
az ellenfél roppant nehezen tud ha-
tékony védelmet kialakítani. A Siri-
usnál ugyanis – egy azonosnak
tartott képességű ellenféllel szem

ben – egyetlen kivétellel minden já-
tékos szerzett pontot, és úgy ért el
56%-ot triplákból, hogy ezt hat (!)
játékossal tette.

A marosvásárhelyi csapat szá-
mára szerdán egy roppant nehéz ki-
szállás következik, hiszen Aradon,
a helyi FCC ellen bepótolják azt
meccset, amelyet a 3. fordulóból
halasztottak el az aradiak koronaví-
rusos esetei miatt, és amely kapcsán

már egyezségre is jutottak, hogy
Marosvásárhelyen játsszák. Így
azonban, hogy elmaradt a meccs,
mégis Aradon rendezik. Az FCC
szombatig utolsó együttesként
őrizte a veretlenségét, most viszont
alulmaradt Sepsiszentgyörgyön.

A Sirius a 11. fordulóban, szom-
baton, Kolozsváron vendégeskedik,
egy újabb közvetlen rivális otthoná-
ban.

A csapatjáték diadala

A Red Bull holland versenyzője,
Max Verstappen lett a Forma–1 idei
világbajnoka, miután a címvédő
Lewis Hamiltont az utolsó körben
megelőzve győzött a vasárnapi
idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon.

Az év utolsó futama rég nem lá-
tott izgalmakat hozott, Hamilton
jobban rajtolt és végig vezetett, ám

az utolsó néhány kilométeren Vers-
tappen kihasználta gumielőnyét, és
a döntő pillanatban lehagyta hétsze-
res vb-győztes brit riválisát.

Verstappen és Hamilton mögött
Carlos Sainz Junior, a Ferrari spa-
nyol versenyzője ért célba harma-
dikként.

Verstappennek ez volt az idei 10.

és pályafutása 20. futamgyőzelme,
valamint ő lett az F1 első holland,
egyben negyedik legfiatalabb világ-
bajnoka.

A rajtot Hamilton sokkal jobban
kapta el, mint Verstappen, ráadásul
a pole pozícióból startoló holland
versenyző autójának kereke kipör-
gött az indulásnál. A címvédő így
elsőként fordult el az első kanyar-
ban, miközben hátrébb Pérez át-
vette a harmadik pozíciót Lando
Norristól (McLaren). Verstappen
azonnal üldözőbe vette Hamiltont,
és az első adandó alkalommal meg-
próbálta megelőzni, de túlságosan
rövidet fékezett, a kanyarban lete-
relte a pályáról ellenfelét, akinek
muszáj volt a bukótéren át vissza-
térni az aszfaltra. Hamilton így az
élen maradt, a versenybíróság pedig
úgy látta, hogy Verstappen manő-
vere miatt kellett elhagynia a pályát,
ezért egyik pilótát sem büntette
meg.

A 14. körre Hamilton előnye több
mint 6 másodperc volt Verstappen-
nel szemben, ezért a Red Bull be-
hívta a bokszba kerékcserére a
hollandot, egy körrel később pedig
a Mercedes is friss abroncsokat tett
az addig élen álló brit versenyző au-
tójára. Így átmenetileg Pérez vette
át a vezetést, Hamilton pedig a má-
sodik pozícióban száguldva sorra
futotta meg a leggyorsabb köröket,
Verstappennel szemben 8 másod-
perc körüli előnye volt.

Hamilton jelentős tempó- és gu-
mielőny birtokában érte utol Pérezt,
aki viszont fantasztikusan véde-
kezve nagy csatára kényszerítette a
címvédőt, ezzel lehetővé téve, hogy
Verstappen hátránya nyolcról mind-
össze két másodpercre csökkenjen.
A különbség aztán a folytatásban

újra nőni kezdett, Hamilton ugyanis
sorra futotta meg a leggyorsabb kö-
röket.

A Red Bull gumicserére hívta
Verstappent a 37. körben, amikor
virtuális biztonsági autós szakasz
volt érvényben, Hamilton viszont a
pályán maradt kopottabb abroncso-
kon. A két versenyző közötti időkü-
lönbség néhány körön át
jelentősebb mértékben csökkent,
ám 14 másodperc környékén be-
állni látszott 15 körrel a leintés
előtt.

Öt körrel a futam vége előtt a
versenybíróság egy baleset miatt a
pályára küldte a biztonsági autót,
Verstappen pedig ekkor azonnal a

bokszba hajtott új gumikért, Hamil-
ton viszont hiába akart szintén ki-
állni friss abroncsokért, csapata azt
mondta neki a rádión, hogy marad-
jon a pályán. Ez a végén hibás stra-
tégiai döntésnek bizonyult, az
utolsó körre ugyanis a Safety Car
útjára engedte a mezőnyt, Verstap-
pen pedig az új gumikon sokkal
gyorsabb volt, mint Hamilton. A
holland határozottan meg is előzte
riválisát, aki megpróbált visszatá-
madni, de nem járt sikerrel, így
egyelőre nem nyerte meg nyolcadik
vb-címét.

A konstruktőrök világbajnoki
trófeája viszont a Mercedesé lett,
sorozatban nyolcadszor.

Verstappen a Forma–1 új világbajnoka
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Bálint Zsombor

Eredményjelző
Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi (58 kör, 306,183 km):
* a pontszerzők 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30:17.345

óra, 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 2.256 másodperc hátrány, 3.
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 5.173 mp h., 4. Cunoda Juki (japán,
Alpha Tauri) 5.692 mp h., 5. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 6.531
mp h., 6. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 7.463 mp h., 7. Lando Norris
(brit, McLaren) 59.200 mp h., 8. Fernando Alonso (spanyol, Alpine)
1:01.708 perc h., 9. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:04.026 p h., 10.
Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:06.057 p h.

* leggyorsabb kör: 1:26.103 perc, Verstappen (39. kör)
* pole pozíció: Verstappen

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Marosvásárhelyi Sirius –

Bukaresti Rapid 81:44 (25-4, 18-15, 20-14, 18-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Sorin Dru-

gău (Brassó), Michael Nicoară (Bukarest), Szőcs Janka (Gyergyó-
szentmiklós). Ellenőr: Romi Stănciulescu (Bukarest).

Sirius: Griffin 21 pont, Sólyom 17 (3), Sherill 13, Allen 9 (1), Li-
povan 7 (1), Chiș 6 (2), Anca 2, Feiseș 2, Badi 2, Mircea 2, Czimbal-
mos, Oancea.

Rapid: Stănici 21 pont (4), Vlad 6 (1), V. Călin 5, Kelemen Radin
5, Dinu 3, Niculescu 3 (1), Cazacu 1, Grigore, Ilaș, A. Călin.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi Sirius

– Kézdivásárhelyi KSE 89:54 (24-20, 18-9, 28-12, 19-13)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Dragoș

Barbu (Jászvásár), Claudia Patricia Handrea (Bukarest), Alexandru
Sandu (Bukarest). Ellenőr: Alexandru Anica (Târgoviște).

Sirius: Sherill 22 pont (1), Allen 11 (1), Sólyom 10 (2), Mircea 9,
Chiș 8 (2), Griffin 8, Feiseș 7 (1), Badi 6 (2), Lipovan 4, Anca 2, Czim-
balmos 2, Moga.

KSE: Welsh Coleman 14, Ćorda 13 (1), Debreczi 10 (1), Tuchilus 9
(1), Kozman 3, Lewis 2, Bara Németh 2, Taylor 1, Lénárt, Nagy.

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Aradi FCC – Konstancai

Phoenix 68:67, Marosvásárhelyi Sirius – Bukaresti Rapid 81:44, Bu-
karesti Agronomia – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 42:80, Botosáni Tri-
umf – CSM Alexandria 67:93, Kézdivásárhelyi KSE – Brassói
Olimpia 73:65, Kolozsvári U – CSM Târgoviște 61:54; 10. forduló:
Marosvásárhelyi Sirius – Kézdivásárhelyi KSE 89:54, CSM Alexand-
ria – Szatmárnémeti CSM 57:79, Brassói Olimpia – Kolozsvári U
55:56, CSM Târgoviște – Bukaresti Agronomia 58:47, Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC – Aradi FCC 76:44. 

A 22. fordulóból előre hozott mérkőzésen: Konstancai Phoenix –
Aradi FCC 55:63.

A világbajnokság végeredménye
* versenyzők: 1. Verstappen 395,5 pont, 2. Hamilton 387,5, 3. Bottas

226, 4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 190, 5. Sainz 164,5, 6. Norris
160, 7. Leclerc 159, 8. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 115, 9.
Gasly 110, 10. Alonso 81, 11. Ocon 74, 12. Sebastian Vettel (német,
Aston Martin) 43, 13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 34, 14.
Cunoda 32, 15. George Russell (brit, Williams) 16, 16. Kimi Räikkö-
nen (finn, Alfa Romeo) 10, 17. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 7,
18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 3, 19. Mick Schumacher
(német, Haas) 0, 20. Robert Kubica (lengye, Alfa Romeo) 0, 21. Nyi-
kita Mazepin (orosz, Haas) 0

* csapatok: 1. Mercedes 613,5 pont, 2. Red Bull 585,5, 3. Ferrari
323,5, 4. McLaren 275, 5. Alpine 155, 6. Alpha Tauri 142, 7. Aston
Martin 77, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 13, 10. Haas 0

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: az F1 közösségi oldala

Kádár László a Marosvásárhelyi TVR-ben
Hétfőn 17.05 órától Kádár László lesz a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának a vendége.

Az egyetlen romániai sportolóval, aki kvótát szerzett a január elsején kezdődő angliai darts-világbajnokságra,
Szucher Ervin beszélget.
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Timár Sándor (91) Kossuth-
díjas koreográfus, a nemzet
művésze 1981-től másfél év-
tizedig állt a Magyar Állami
Népi Együttes élén. A társulat
életében meghatározó idő-
szakot felesége és szakmai al-
kotótársa, Timár Böske idézi
fel.

„1970-ben kerültem a Bartók
Béla Táncegyüttesbe, előtte ver-
senytornász voltam. Akkor érkez-
tem hozzájuk, amikor az egész
néptáncmozgalomban alapvető vál-
tozásoknak lehettünk tanúi. A Bar-
tók együttest tekintették a gyökeres
átalakulás, a teljesen új szemléletű
néptánctanítás, -tanulás központi
műhelyének. Ez az új módszer
Timár Sándor, „Mesti” nevéhez kö-
tődik, s mikor már Halmos Béla és
Sebő Ferenc is csatlakoztak a moz-
galomhoz, a közös munka kitelje-
sült. Csoportalkotó tevékenységét
olyan kiválóságok is segítették,
mint Csoóri Sándor, Nagy László
költő és Kósa Ferenc filmrendező.
A kutatások nyomán az improvizá-
ció került előtérbe, Sándor partnere
ebben Martin György volt. Régi
filmrészleteket silabizáltak, néztek
meg százszor, adatközlőkkel talál-
koztak. A táncházmozgalom is ezen
az új folklorista metóduson alapult,
s terjedt el az egész országban. A
rendezvényekre az utcáról tértek be
fiatalok, ahol megtanították őket a
magyar néptánc nyelvtanára. Ez az
„anyanyelv” számított a Bartók
együttesben is alapnak, s erre épült
maga az alkotás.

A saját munkánk igencsak lekö-
tött, így ebben a közegben a Ma-
gyar Állami Népi Együttest
nemigen emlegették, jóllehet az or-
szág első számú hivatásos együtte-
sének számított. Természetesen
Rábai Miklós nevét etalonként tar-
tottuk számon, jól ismertem a Ma-
gyar Televízióból, az együttes
műsorait is bemutatta az akkor
egyetlen csatorna.

Az együttessel szorosabb kap-
csolatba később kerültünk, amikor
felkértek három koreográfust,
Novák Ferencet, Kricskovics Antalt
és Timár Sándort egy háromrészes,
teljes estét betöltő műsor összeállí-
tására. A bemutatót 1980 áprilisá-
ban, az Operettszínházban
rendezték, férjemhez a Néptánc
szvit fűződik. Erre a „vendégjá-
tékra” szívesen emlékezünk vissza,
ráadásul később igen hasznosnak
bizonyult, hiszen az együttes más
koreográfusok stílusával is megis-
merkedhetett, mi pedig alaposabb
információkat szereztünk a társulat
munkájáról és képességéről. 

E kis epizód is hozzájárult, hogy
Sándort 1981-ben felkérték az
együttes művészeti vezetőjének, az

elhunyt Létai Dezső helyére. Sokat
gondolkodott a válaszon, vélemé-
nye szerint szerencsésebb lett volna,
ha korábban – közvetlenül Rábai
Miklós halála után – gondolnak rá.
Így is megtiszteltetésként élte meg,
viszont egy alapvető probléma még
évekig elkísérte: Sándor párton kí-
vüli volt. Ne feledjük, 1981 január-
jában ez még fontos szempontnak
számított. „Ha szükség van a tu-
dásra, azt szívesen veszem, de ne tá-
masszanak feltételeket nekem” –
volt az ars poeticája. Többször ta-
lálkozott Csoóri Sándorral, s az ak-
kori művelődési miniszterrel,
Pozsgay Imrével, az előbbivel azo-
nos elveket vallottak, az utóbbit
pedig – a politikai változásokat ér-
zékelve – már nemigen érdekelte
Sándor irányultsága.

Timár Sándor a felkérést igazi
szakmai kihívásnak tekintette, jól-
lehet a fentebb vázolt improvizatív
új szellemből az együttes teljesen
kimaradt. Pozsgay is azért számított
Sándorra, mivel úgy érezte, hogy az
ország első hivatásos együttesének
is meg kell értenie az idők szavát.

A „belépő” több szempontból
sem volt zökkenőmentes. 1981-ben
én is Sándorral érkeztem, de már
akkor az új vezető az együttes tagjai
között számos állami balettintézeti
tanítványával találkozhatott. Ők
már – Zsuráfszky Zoltán, Farkas
Zoltán, Végső Miklós, Németh Il-
dikó és Zorándi Mária – az új szel-
lemben nevelkedtek, s nagyon
számítottak egykori tanárukra. Ők
képezték a bázist, valamint a Bartók
együttesből is többeket szerződtet-
tek. Az együttes másik fele viszont
„Rábai-táncosnak” számított, és
legtöbbjük már túl volt művészi
karrierje delelőjén. Az új vezető
által képviselt módszer idegennek
hatott számukra, s tartottak is a vál-
tozástól. Ugyanakkor tudták, hogy
nincs más választásuk, s csak ők
veszthetnek, ha nem alkalmazkod-
nak. Sándor nagy türelemmel jól
tudta e konfliktushelyzetet kezelni,
kora, tapasztalata segítette a nehe-
zebb helyzetek feloldásában. In-

kább az egykori tanítványai részéről
mutatkozott türelmetlenség, ők ra-
dikálisabb változást képzeltek el, s
véleményüknek hangot is adtak. Az
új vezetőnek így négy vektor eredő-
jét – markáns koncepcióját, munka-
módszerét, az elutasító törzsgárdát
és az ifjak türelmetlenségét – kellett
megalkotnia, kanalizálnia. Meg kell
jegyeznem, mindkét csoport kiváló
táncosokból állt; nem a tudással, a
szemlélettel voltak gondok. Egy
újabb problémaforrást jelentett a
tánckar, a kórus és a cigányzenekar
hagyományos egysége. Mi például
„parasztzenekarhoz” szoktunk, az
ország legjobb népzenei együtteseit
léptettük fel, s belőlük olyan világ-
hírű együttesek nőttek ki, mint pél-
dául a Muzsikás. Az autentikus
táncok előadása a már említett ze-
nekarral, kórusaláfestéssel igencsak
idegenül hatott. 

Igen hamar érkezett a felkérés az
első, amerikai turnéra, az első egész
estét betöltő műsor, a Lakodalmas –
a korántsem egységes társulattal –
is akkor állt össze. Azért voltak vál-
tozások, Sándor például szerződte-
tett egy hagyományos
népzenészekből álló kiszenekart.
Utólag visszagondolva, igazi nó-
vumnak számított ilyen körülmé-
nyek között egy autentikus magyar
népzene-tánc produkció színpadra
állítása. Egyébként az együttes si-
kerszámai, mint például az Ecseri
lakodalmas, végig repertoáron ma-
radt, magam is számtalanszor lép-
tem fel benne a Budai
Parkszínpadon, a Margitszigeten, és
egy Rábai-évfordulón – valamint az
akkor már kicserélődött tánckarral
– fel is újítottuk a darabot. Az új
művek, mint a Vallomások a nép-
táncról, a Tánckaláka és az Elindul-
tam szép hazámból viszont Sándor
koncepcióját tükrözték, s a közön-
ségsiker sem maradt el.

Az idő múlásával sok minden
megoldódott, a legidősebb generá-
ció apránként kicserélődött, s mivel
férjem továbbra is tanított a balett-
intézetben, a legtehetségesebb tanít-
ványaival töltötte fel a távozók

helyét, s vidékről is hozott kiváló
művészeket. A cigányzenekarral
ottlétünk alatt végig dolgoztunk, a
kórus tagjai pedig 1985-ben az
akkor alakuló Nemzeti Énekkar
alapját képezték. 

Nagyon gyakran hívtak külföldi
fellépésre. Három hónapos ameri-
kai fellépésen vehettem részt, s Eu-
rópa nagyvárosaiban és a
Távol-Keleten is szívesen láttak
minket. A társulat összeszoktatására
is kiválóan hatott a folyamatos
együttlét. A hosszú amerikai tur-
nékba mindig „beleesett” a március
15-i ünnep. Akármerre jártunk, a
magyarok fogadást adtak tisztele-
tünkre, s kényeztették is a vendége-
ket. Gondolom, mások is
emlékeznek a régi hagyományra, az
úgynevezett „műsortemetésre”. Az
utolsó külföldi fellépésünkbe min-
dig belevittünk valami szokatlant,
amiért Sándor igencsak haragudott.
Emlékezetes volt a moszkvai,
mikor a fiúkat hátraküldtük fo-
rogni, s a szatmári csapásolást a lá-
nyok adták elő. Megjegyzem, sokat
gyakoroltuk előtte, hogy ne tűnjön
rögtönzésnek. A közönség tombolt,

egyedül Sándor ült komor arccal a
nézőtéren, s csúszott egyre lejjebb
a székében. Máskor a kalocsai tánc-
nál – egy hevesebb mozdulatnál –
lerepült a papucsom a közönség
közé. A publikum érdeklődéssel fi-
gyelte, merre landol a lábbeli, én
pedig „fél papucsban” roptam a tán-
cot a színen.

Jómagam szemlélője – s táncos-
ként, asszisztensként és feleségként
aktív részese – lehettem e folyamat-
nak, megoldottam, de sok fejtörést
okozott. Férjem csak úgy vállalta el
a vezetést, ha velem dolgozhat. A
Bartók együttes egységes baráti,
családias közösség volt, számos
táncossal, nagyon fiatalon, együtt
kerültünk oda, s együtt is nőttünk
fel. Ez a barátság mind a mai napig
tart. Ebből a „fészekmelegből” át-
kerülni a vegyes összetételű együt-
tesbe radikális változást jelentett
számomra is. Ugyanakkor tisztában
voltam vele, hogy mint a művészeti
vezető felesége mindig visszafo-
gott, szerény kell legyek, így bará-
tokra is hamar szert tettem.

Ami nehézséget jelentett szá-
momra, hogy a gyerekeimtől – öt
gyermekemből négy ebben a kor-
szakban született – hosszabb időre
kellett gyakran elválnom. A gyed és
a gyes sok segítséget nyújtott ebben
az időben a kismamáknak, de Sán-
dor, a művészember, az alkotó el-

várta, hogy helytálljak mellette. A
család fogott össze az érdekemben,
édesanyámnak s a testvéreimnek
köszönhetek a legtöbbet, de számos
külső segítőre is számíthattunk.
Szoktam is emlegetni a férjemnek,
hogy nagyon sok áldozatot hoztam
a művészete oltárán.

1996-ban távoztunk az együttes-
ből, s noha Sándor még alkotóereje
teljében volt, nyugdíjba vonult.
Férjem koncepciójában a színpa-
don is a tánccal, a tiszta forrással
kívánt mindent kifejezni. Viszont a
társulatban kialakult egy színpadi-
asabb, kerettörténetekkel, drama-
turgikus elemekkel, díszletekkel,
különböző effektusokkal operáló
szemlélet. „Tovább lépni” lett az
újítás vezérelve, s ebben Sándor
régi tanítványai is partnerek let-
tek…, így elváltak útjaik. A távo-
zása – utólag visszagondolva –
javunkra vált. Még az együttesben,
1993-ban hoztam létre a Csillag-
szemű táncpedagógiai műhely
elődjét Szivárvány néven. A felvé-
telit a Corvin téri színházterembe
hirdettük meg, s akkor a korhatárt
ötéveseknél húztuk meg, a televízió

és rádió is sokat segített a toborzás-
ban. Végül félszáz gyerekkel indí-
tottuk el a mozgalmat, az évad
végére viszont megháromszorozó-
dott a létszám. Ezt már nem lehetett
az együttes keretében működtetni,
így Csillagszemű Gyermektánc-
együttes néven már Sándorral ve-
zettük. Mikor Sándor megvált az
együttestől, ő is nagy elánnal ve-
tette bele magát a fiatalok tanítá-
sába. A járvány előtti évben már
nyolcszáz fiatallal foglalkozhat-
tunk. A legtehetségesebbek közü-
lük, valamint az együttes számos
tagja a Timár Kamara Táncegyüt-
tesben folytathatták a munkát. Ez
Sándornak teljes folytonosságot je-
lentett az alkotómunkában. A
Timár-módszer itthon és külföldön
hamar népszerűvé vált, s Sándor
nyolcvanöt éves koráig vett aktívan
részt az oktatásban.

Azt a feladatot, amivel Pozsgay
Imre megbízta, tökéletesen teljesí-
tette. „Személye és munkája később
igazolta pozitív várakozásaimat –
nyilatkozta egy interjúban az egy-
kori pártfogó. – …Számomra soha-
sem volt vitás, hogy ő az igazi
szellemi ereje a magyar népi együt-
tesnek.” Valóban, Timár Sándor kri-
tikus időszakban állt helyt, egy
művészeti korszakot emlegetnek a
nevével, s úttörő szerepével utódai
életét is segítette. 

A Mesti-korszak
Beszélgetés Timár Böskével

Dr. Csermák Zoltán

Timár Sándor 90 Fotó: Timár Mátyás

Lakodalmas menyasszony, Timár Böske Fotó: Korniss Péter

Szatmári táncok Fotó: Korniss Péter



MINDENFÉLE

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást, festést. Tel. 0774-574-527.
(13932)

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14050)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14050)

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-
najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-
vítást. Tel. 0755-654-115. (14050)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (14153-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékezzünk együtt kegyelettel
az egy éve eltávozott BIRÓ 
KARCSIRA. Tested és lelked pi-
henjen tovább az örök csendes-
ségben. Hiányzol. Kis családod.
(14134-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapánk, 

BUJANOVICS EDE 
ÁGOSTON LÁSZLÓ 

2021. december 10-én, 86. élet-
évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének.
A Marosvásárhelyen tartandó bú-
csúztatásáról, valamint Érmi-
hályfalván a hamvai
elhelyezéséről a későbbiekben
adunk tájékoztatást. 

A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon.
(66105-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-
809. (22904)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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TELKETVÁSÁROLNÉK
Nyárádra,Marosranyílóeladótelketkeresek,
1hektárnálnagyobbat,Marosvásárhely

30km-eskörzetében.
Tel.0737-717-780.(sz.-I)

Az állampapírok vásárlása egy kattintásnyira van

A román állampolgárok december 8-tól online is vásárolhatnak állampapírokat, amelyek lejárata 1, 3 és 5 év, évi kamata
pedig 4,25%, 4,75% és 5,10%.

Állampapír vásárolható:
– online december 19-ig;
– a kincstár egységeiben december 20-ig;
– a Román Posta városi kirendeltségein december 17-ig, és vidéken december 16-ig. 
Az állampapírt online vásárlóknak regisztrálniuk kell a virtuális privát térben (SPV), és ott megtekinthetik az útmutatót

(Ghidul Tezaur Online).
Továbbá az SPV-n regisztrált fizikai személyek a kincstár egységein keresztül forgalomba hozott állampapírokkal

kapcsolatban az alábbi műveleteket hajthatják végre:
– a befektető jegyzési számlájának megnyitása a kiválasztott kincstári egységnél. A számla azért szükséges, hogy a

jegyzési időszak alatt állampapírt lehessen vásárolni, illetve a lejáratkor éves kamatot kapjon;
– állampapírt jegyezni a jegyzési időszak alatt a kincstárnál a befektető nevére nyitott jegyzési számlán keresztül, kivéve

a kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jegyzési időszak utolsó napját;
– átutalás a befektető jegyzési számlájáról a nevére nyitott bankszámlára vagy ugyanazon befektetőnek a kincstár más

egységében nyitott másik jegyzési számlájára.
Az SPV-be való regisztráció részletei a Pénzügyminisztérium honlapján vagy az ANAF portálján érhetők el.

A kommunikációs és sajtósztály
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Édes ünnepi ajánlat
AzAPICOLAKft.üzleteiben
•Marosvásárhely,1918.December1.út35.szám
•Szászrégen,Stadionutca14.szám
előnyösáronvásárolhatakác-ésvegyesmézet,

pollent,méhpempőt,propoliszt.Kozmetikumokbő
választékát,táplálékkiegészítőket,valamintgyógy-
teákattalálnálunk.Nehabozzon,termékeinkter-
mészetesek,aminőséggarantált!

CristinaCojocarumérnök,
APICOLA-igazgató,

élelmiszeripariszakértő


