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MAGA KUTATTA CSALÁDFÁJÁT UDVARHELYSZÉKEN BENEDEK TIBOR

Székely származású a nemrég 
elhunyt legendás vízilabdázó

Anyai ágon székelyföldi gyökerekkel bír a 47 évesen elhunyt Benedek Tibor há-
romszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, akiről csak most, halála után derült ki az 
is, hogy fél évvel ezelőtt Udvarhelyszéken járt felkutatni a családfáját. 
A magyar férfi  vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya decemberben és 
januárban felkereste anyai nagyapja szülőfaluját, kilátogatott ősei temetőjébe, 
istentiszteleten vett részt a református templomban, és a rokonokkal is elbeszél-
getett. A Krónikának nyilatkozó Barabási Domokos, Ócfalva lelkipásztora, vala-
mint a távoli rokon elmondta: szerény, ősei iránt érdeklődő embert ismertek meg 
a legendás sportolóban, akiről akkor még nem tudták, kicsoda.  9.»

Lelki utazás. A világhírű balkezes játékos felmenőiről, a többségében magyarok lakta vidékről, annak lakóiról érdeklődött Székelyföldön

Károkat okoztak 
az áradások
Huszonkilenc megye 161 települé-
sén okoztak károkat az áradások 
a tegnap reggelt megelőző 24 
órában, a katonai tűzoltóknak 387 
lakásból, 578 udvarból és 219 pin-
céből, alagsorból kellett kiszivaty-
tyúzniuk a vizet. Három személy 
életét vesztette. Az erős szél 78 
villanyoszlopot és 5 fát döntött 
ki. Összesen 71 személyt kellett 
otthonukból evakuálni az áradás 
miatt Fehér, Beszterce-Naszód, 
Krassó-Szörény és Máramaros 
megyében.  2.»

Elvennék az ernyőt a
bankok, amikor esik
Saját farkukba harapó kígyókként 
jellemezte a Krónikának nyilatko-
zó bankpiaci szakértő azt, hogy a 
hitelfeltételek szigorítására készül-
nek a bankok, mivel azt érzékelik, 
olyan kockázatok jelentek meg a 
piacon, melyek eddig még nem 
fejtették ki a hatásukat. Figyelmez-
tetett: ha szigorítják a hitelezési 
feltételeket, akkor ez a negatív 
hatás tovább gyűrűzik.  6.»

Izsák: érthetetlen
Vincze felszólítása
Izsák Balázs SZNT-elnök tegnap 
nyílt levélben közölte a korábban 
az aláírásgyűjtés folytatására fel-
szólító Vincze Loránt EP-képvi-
selővel, hogy az Európai Tanács 
megerősítő döntése hiányában 
– véleményük szerint – tovább-
ra sincs joguk újabb támogató 
kézjegyeket szerezni a nemzeti 
régiókról szóló polgári kezdemé-
nyezésnek. 4.»

Palotatűz: 
égető kérdések
Illegalitások sora vezetett oda, 
hogy két éve leégett Nagyvárad 
főtérének egyik ékessége, a 
görögkatolikus püspöki palota. 
Az ügyészség ennek ellenére 
lezárta a tűzeset kapcsán indított 
bűnügyi eljárást.  3.»

 » „Boldog, 
lelki utazás volt 
számára az ősei 
felkutatását 
szolgáló láto-
gatás. És talán 
már érezte, hogy 
közeleg az eltá-
vozás” – véleke-
dett a református 
lelkész.
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Egy hét a gázár-liberalizációig,
nem csökkentenek a nagyok  7.»

A kolozsvári tragikus nap
közkinccsé tett emlékei  12.»
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Művészek a négy fal között 1., 3.
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