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Mellékhatást nem tapasztaltak

Az egészségügyiek több mint felét oltották be megyénkben

Vádat emelt
a DIICOT a „szuperlejt” előállító
pénzhamisító ellen

Több mint 2,2 millió lejes károkozás
miatt vádat emelt a DIICOT a világ
legjelentősebb műanyagbankjegy-hamisítójaként számontartott férfi ellen.
Ő készítette a hatóságok által „szuperlejnek” elnevezett 100 lejes bankjegyeket, amelyekről szabad szemmel
szinte lehetetlen megállapítani, hogy
hamisítványok.

____________4.
Ki lőtt ránk 1989.
december 22-én?

Megyénk területén hét oltóközpontot hoztunk létre az első
szakaszban, amelyek a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi
Klinikai Kórházban, a megyei kórház Hunyadi utcai épületében (Meggyesfalvi negyed, volt munkaorvostani klinika), valamint a vidéki városok kórházaiban működnek. Az oltási
kampány első szakaszában az egészségügyben dolgozókat,
köztük a családorvosokat, a társadalomvédelmi rendszer alkalmazottait oltjuk be, minden olyan személyt, aki ebbe a
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kategóriába tartozik. 58 százalékuk fejezte ki igényét, és közülük január 8-ig több mint 2.500 személyt oltottak be. Ez
meghaladja a felét azoknak az egészségügyben dolgozóknak, akik feliratkoztak – nyilatkozta dr. Ferencz Loránd, a
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság aligazgatója.

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

Ahhoz, hogy végkép megváljunk a
múlt árnyékától, tudnunk kell, hogy mi
történt harmincegy évvel ezelőtt. Mai
napig sem tisztázódott, hogy mi is történt Romániában 1989. december 17.
és 22. között. Ma a történészek egyre
inkább arra hajlanak, hogy államcsíny
által szított népfelkelés, amely forradalomhoz vezetett. Az eseményt követő években, évtizedekben a
történtekre árnyékot vetett az is, hogy
sokáig titkosították az iratokat, az
ügyészségi kivizsgálások dokumentumai pedig elérhetetlenek voltak.

____________5.

Pénzvadászat

Január 4-ről elhalasztották, de hétfőtől a pénzügyi hatóságnak hozzáférése lesz a magán- és jogi személyek bankszámlaadataihoz. A bankok ugyanis, egy európai irányelvnek megfelelően, kötelesek minden
információt kiadni a számlákkal kapcsolatban a pénzügynek. Nemcsak
a pénzmosással gyanúsított személyek számlái vagy nagy összegű
pénzmozgás esetén veszik górcső alá a tranzakciókat, mint eddig történt, mostantól az ANAF mindenki számlájáról megkapja az információkat.
Átláthatóság, a pénzmosás felszámolása a meghirdetett cél, nyugtatgatják a „kisembert”, hogy nincs mitől tartania. Csak annyit
jegyeznénk meg itt, hogy az ANAF eddig is hozzáférhetett a gyanús
számlaadatokhoz, és sok esetben sikeresen göngyölítette fel a pénz
útját, de összességében nem voltak nagy lebuktatások. Miközben nagyban és kicsiben, városi és országos viszonylatban virágzanak a pénznyelő cégek. Alapvetően állami vállalatokról, társulásokról van szó,
amelyek óriási – a GDP jelentős hányadát kitevő – adósságot halmoztak fel, amit az állam képtelen bevételezni. Igaz, nem is nagyon igyekszik, hiszen megvárja, hogy több száz millió eurónyi adóssághalmaz
gyűljön össze. A vasúttársaságot például még mindig nem privatizálták, miközben a CFR-nek gazdaságilag lassan már nehéz lejjebb sülylyedni. Az EU szerint a piaci verseny megszabadította sok száz millió
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 4 perckor,
lenyugszik
16 óra 57 perckor.
Az év 11. napja,
hátravan 354 nap.

Ma ÁGOTA,

Évértékelő Jedden
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Idén is pályáznak fejlesztésekre

holnap ERNŐ napja.
IDŐJÁRÁS
Esős, havas idő

Hőmérséklet:
max. 1 0C
min. -1 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

10, 36, 14, 38, 39 + 11
15, 2, 38, 16, 21, 3

39, 26, 42, 38, 10, 28

NOROC PLUS: 2 0 2 8 2 0

SUPER NOROC: 2 3 8 2 6 4
NOROC: 2 9 8 7 3 7 9

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Mától befizethetők a helyi
adók és illetékek

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a
magán- és jogi személyiségű adófizetőket, hogy 2021. 01.
11-től kezdődően befizethetik a helyi adókat és illetékeket
az intézmény ügyfélablakainál, magánszemélyek pedig a
Tudor lakónegyedbeli irodában is. A magánszemélyek online is kifizethetik adóikat és illetékeiket a www.ghiseul.ro
portálon keresztül elektronikus pénzátutalással, az intézmény www.tirgumures.ro honlapjáról a ghiseul.ro applikáció megnyitásával. Az ingatlanok értékelő (felmérő)
jelentését legkésőbb március 31-ig kell benyújtani. Bővebb
tájékoztatás a www.tirgumures.ro honlapon, az Adók, illetékek és bírságok gombra kattintva.

Gyertyagyújtás a doni áldozatok
emlékére

A járványügyi helyzetre való tekintettel idén elmarad az
EMKE Maros megyei szervezete és a Marosvásárhelyi 23.
Határvadász Hagyományőrző Csoport által évről évre
megszervezett nyilvános megemlékezés. Ennek ellenére
a korábbi emlékrendezvények szervezői arra kérik a megemlékezni vágyókat, hogy a Don-kanyari offenzíva 78. évfordulóján, január 12-én, kedden egyénileg helyezzék el
koszorúikat, és gyújtsanak gyertyát az elesettek emlékére
a marosvásárhelyi római katolikus temetőben, a Don-kanyari áldozatok emlékművénél.

Kezdődik a fametszés

Marosvásárhelyen a napokban kezdik meg a fametszést –
jelentette be a polgármesteri hivatal. Erre azért van szükség, hogy megelőzzék a viharok okozta esetleges károkat.
Első körben a Nicolae Bălcescu lakónegyedben veszik
sorra a fákat, a lakókat a munka megkezdése előtt egy
nappal értesítik. Arra kérik őket, hogy a meghirdetett időpontra tegyék szabaddá a zöldövezetet, illetve a munkálatok ideje alatt ne parkolják autóikat a metszésre kijelölt fák
környékén.

Segítség karanténban lévőknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igazgatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírásainak megfelelően élelmet biztosít a házi
elkülönítésben levő és a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság nyilvántartásában szereplő kiszolgáltatott személyek számára, a házi elkülönítés/karantén 14 napos időtartamára, a SARS-COV-2 vírus terjedésének korlátozása
érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon,
a 0365-430-859-es telefonszám 103-as mellékállomásán
kérhető.

Fenyőt az állatoknak!

A polgármesteri hivatal a marosvásárhelyi állatkerttel közösen elindította a Fenyőt az állatoknak! elnevezésű kampányt. Az állatkert pénztáránál átveszik a lebontott
karácsonyfákat, hogy ezeket különböző célokra használják
fel. A kisebb ágakat etetésre, a nagyobbakat pedig az állatok élőhelyének komfortosabbá tételére használják. Átveszik a cserepes karácsonyi fenyőket is, melyeket a park
területén ültetnek el.

Megjelent a Mörfi naplója

A szerző kiadásában megjelent a Mörfi naplója című könyv.
A 360 oldalas kötet első részében a Népújságban közölt
cikksorozat olvasható. A második részbe a naplóból kimaradt újabb írásokat sorolta a szerző. A harmadik részben a
Mörfi-kötetek kritikái és a szerzővel készült interjúk találhatók. A kötet nem kerül könyvkereskedésekbe, kizárólag a
szerzőnél kapható, ára 30 lej. Az érdeklődők vásárlási
szándékukat telefonon közöljék a szerzővel, naponta 18–
20 óra között (Kuszálik Péter, 0770-186-675).
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Jedden egyelőre kevés helyen látható az útszélesítési projekt eredménye

Elkészítette tavalyi évértékelő beszámolóját
Jedd község polgármestere, amelyben számos
megvalósításról esik szó. Ennek ellenére még
mindig akadnak gondok és bosszúságok a megyeközpont szomszédságában fekvő, napról
napra változó településen.

Gligor Róbert László

Nehéz döntésekkel, új tervekkel, a járványhelyzethez
alkalmazkodva, a legjobb megoldásokkal igyekeznek fejleszteni Jeddet. Nagy kihívás ez egy olyan időszakban,
amikor a világjárvány okozta bizonytalanságot és az abból
fakadó gazdasági válságot is ellensúlyozni kell. Tudják,
hogy merre kell haladni, de az már kevésbé világos, hogy
milyen eszközökkel. „Emiatt a haladás nem lesz sem
könnyű, sem pedig gyors” – jegyzi meg beszámolójában
Bányai István, hozzétve, hogy a község ezután is minden
lehetséges pénzforrást meg fog pályázni, ahogyan az elmúlt négy évben is, amikor annyi pénzt sikerült lehívniuk,
mint a község húszévnyi saját költségvetése. A következő
periódus Jedden az aszfaltozásról, Kebelében, Agárdon és
Kebeleszentiványon a csatornahálózat kiépítéséről fog
szólni – ígéri a polgármester. Hozzáteszi: az Európai Unió
következő hétéves költségvetési ciklusában növekszik az
erdélyi települések által is lehívható pénzalap fejlesztésre.
Jedd erre készen áll, elkészült egy dokumentációcsomag,
amely révén akár 18 millió euróhoz is hozzájuthat.
Polgármesterként emelt fővel zárta le az elmúlt évet és
az első polgármesteri ciklusát – véli Bányai István –, sikerült letenni a fejlődés alapjait és megoldani alapvető
problémákat. Folyik a csatornahálózat kiépítése a községben, ez már nagyrészt el is készült, a következő év közepére befejezik, de csak akkor tekinthető lezártnak ez a
beruházás, amikor működik. Ezt követően kezdődhet az
aszfaltozás. Az elmúlt évben három utcát sikerült is már
szilárd burkolattal ellátni.
Jedden kibővítették és fejlesztették az óvodát, és megtették a szükséges lépéseket, hogy beindulhasson a napközi, ezt azonban a járvány nem engedte meg. Befejezték
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a munkálatokat a sportpálya épületénél, a négy faluban hét
korszerű buszmegállót alakítottak ki, támogatták a helyi
termelőket, hogy fóliasátrakat készítsenek, továbbá online
piacot nyitottak számukra. Elkészültek a község területrendezési és fejlesztési tervei, online is lehet adót fizetni,
beindult a szelektív hulladékgyűjtés – számolt be az
apróbb eredményekről is a községvezető.
A szegénység felszámolását, valamint az iskolai lemorzsolódás megakadályozását célzó projektek révén tavaly
100 személy részesült IT-képzésben, 300 gyermek vett
részt társadalmi-oktatási tevékenységben, 160 fő számára
nyújtottak orvosi szolgáltatást, 30 személy kapott személyazonossági igazolványt és/vagy rokkantsági támogatást, 50 háztartás részesült kataszteri szolgáltatásokban,
200 személy kapott képzést polgári és vállalkozói ismeretekből, 300 támogatást biztosítottak tanfolyamokon való
részvételre, továbbá 39 új helyi vállalkozás beindítását támogatták egyenként 25 ezer euróval.
A Jeddet érintő egyik legújabb projekt a községen áthaladó, Marosvásárhelyt Nyárádszeredával összekötő 135ös megyei út szélesítése. A négy évre tervezett beruházást
a Maros Megyei Tanács végezteti, ennek során az úttestet
mindkét oldalon kiszélesítik (ezeket a részeket le is aszfaltozzák), a vízelvezető árkokat kibetonozzák. A tervben
144 bejáróhíd megépítése is szerepel, továbbá 38 mellékutca bejáratát javítják meg, korszerűsítik – tudtuk meg az
intézmény sajtóosztályán, ahol azt is elmondták: a munkálatokat befolyásolja a Jedden folyó csatornázás, ezért itt
kevésbé, de a települések között már jól haladtak a sáncokkal, bejárókkal.
Bányai István kicsit másként látja ezt a kérdést: a sáncépítéssel már a nyomáti erdőben tartanak, miközben eredetileg úgy tervezték, hogy Jedd Vásárhely felőli
bejáratánál kezdik az építést Kebele irányába. Ezzel szemben lefolyás nélküli sáncok épülnek, nem készültek átereszek. „Ott dolgoznak, ahol nekik kényelmesebb, de ahol
igazán fontos volna, ott nem” – sérelmezi az elöljáró a kivitelező hozzáállását, ezért hamarosan újra tárgyalni fog
a megyei önkormányzattal, elemzik a beruházás menetét,
hogy „legyen egy rendszere”.

Felújíthatják végre a szászrégeni Patria mozit

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal nevében
Márk Endre polgármester január 7-én aláírta a
szászrégeni Patria mozi korszerűsítési munkálatainak támogatási szerződését a közmunkaügyi
minisztériumhoz tartozó országos beruházási
alap (CNI) képviselőivel. A beruházás értéke
11.630.124,96 lej.

A tervek szerint a város központjában levő egykori mozit
kibővítik, és a korszerűségi követelményeknek megfelelően
átalakítják, átrendezik, újabb művelődési, szórakozási lehetőségre alkalmas helyiségeket alakítanak ki, ugyanakkor az
épületet akadálymentesítik. Az épületet hátul bővítik, ahol
próbatermet alakítanak ki, a félemeleten egy korszerű hőközpont lesz. Megszüntetik a félemeleten levő raktárat, helyébe az emeleten könyvtárat, olvasótermet, lépcsőházat

alakítanak ki, amely direkt kijáratot biztosít az utcára. A pályázati támogatásnak köszönhetően a felújított épületet modern bútorokkal és vetítő-, hangosítóberendezéssel látják el.
A munkálatok során először felmérik az épület állagát, majd
eszerint döntenek az átalakításáról. Tekintettel arra, hogy
nincs már nagy igény a mozizásra, a jelenlegi termet felosztják az új rendeltetésnek megfelelően. Lesz egy 145 férőhelyes, mozdítható falú konferencia-, színház- és kiállítóterem,
egy 54 székes 3D-s moziterem, a földszinten próbaterem és
a hőközpont, valamint épületgépészeti és karbantartóműhely,
és irodáknak, mellékhelyiségeknek, archívumnak, klubnak,
raktárnak, öltözőknak is rendeznek be helyiségeket. A válaszfalakat könnyűszerkezetű elemekből alakítják ki – áll a
Szászrégeni Polgármesteri Hivatal szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében. (vagy)
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Romániában is megjelent a különösen fertőző vírustörzs

Romániában is megjelent a decemberben Nagy-Britanniában felbukkant különösen fertőző vírustörzs,
amelyet egy 27 éves nő szervezetében mutattak ki
– közölte pénteken a román média.

A bukaresti Matei Balş járványkórház orvosai megerősítették, hogy a nő Giurgiu megyében lakik, otthon részesül kezelésben, mivel a vírus enyhe tüneteket okozott nála, állapota
jó. A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy honnan kaphatta
el, mivel az első információk szerint nem utazott külföldre. A
hatóságok vizsgálatot indítottak annak érdekében, hogy feltérképezzék a nő kontaktszemélyeit, és rendeljék el a szükséges óvintézkedéseket.
Pénteken Romániában 4841 új nyilvántartott megfertőzöttről számoltak be, ennyi új megbetegedést mutattak ki 31.592

tesztből. A hatóságok közlése szerint újabb 96 személy halt
bele a fertőzés szövődményeibe. Eddig a nyilvántartások szerint összesen 663.799 személy kapta el a koronavírust, ebből
595.007-en meggyógyultak. A kórházakban 8727 beteget
ápoltak pénteken, ebből 1100-at az intenzív terápián.
Pénteken Bukarest, valamint Ilfov megye, illetve Kolozs és
Temes megyék tartoztak a piros besorolású járványövezetbe,
ezekben a közigazgatási egységekben mutatták ki a legtöbb
fertőzést.
Az oltásért felelős operatív törzs péntek délutáni közlése
szerint december 27. óta 92.706 egészségügyben dolgozót oltottak be, az elmúlt 24 órában 16.306 személyt, és eddig öszszesen 314 esetben jelentkeztek allergiás tünetek, ezek közül
311 esetben szokványos, nem jelentős tünetek. (MTI)

Túlhevült kémény okozhatta a csíksomlyói tűzvészt

Túlhevült kémény okozhatta a csíksomlyói nyomor- hogy megelőzzék a járvány esetleges terjedését.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az egyik közösnegyedet részben elpusztító csütörtök esti tűzvészt
ségi portálon közzétett videoüzenetében közölte: próbálták
– közölte pénteken a Hargita megyei tűzoltóság.

Tájékoztatása szerint a lángok gyors terjedését az erős szél
is elősegítette. A tűzvész nem követelt emberéletet, és senki
sem sebesült meg. Több mint hetven hivatásos és önkéntes
tűzoltó nyolc tűzoltóautóval több mint öt órán át küzdött a lángokkal. A többnyire romák által lakott nyomornegyedben húsz
ház vált a lángok martalékává. A negyed hajléktalanná vált lakosainak egy része rokonokhoz menekült, 252 személyt –
köztük 141 gyermeket – a helyi hatóságok az Erőss Zsolt
sportcsarnokban szállásoltak el ideiglenesen.
A Hargita megyei katasztrófavédelmi bizottság péntek délelőtti ülésén többek között arról döntöttek, hogy koronavírustesztet végeznek a sportcsarnokba bezsúfolt hajléktalanokon,

Marad a szlovén zárlat

számba venni azokat az állami vagy önkormányzati tulajdonban levő épületeket, amelyekben elhelyezhetik a hajléktalanná
vált családokat. A sportcsarnokban ugyanis csak rövid ideig
maradhatnak.
Az elöljáró ugyanakkor arról számolt be, hogy a helyi emberek hihetetlen szolidaritásról, összefogásról tettek bizonyságot. Az önkormányzat felhívására folyamatosan érkeznek a
sportcsarnokhoz a tartósélelmiszer-, cipő- és ruhaadományok.
A polgármester az Agerpres hírügynökségnek azt is elmondta, hogy Klaus Iohannis államfő is felhívta telefonon, és
azt ígérte, hogy minden segítséget megad a bajba jutottak
helyzetének a rendezéséhez. (MTI)

Új ütemtervet fogadtak el a korlátozások enyhítésére

Szlovénia január 18-ig meghosszabbította az új koronavírus-járvány megfékezésére hozott szigorú intézkedéseket az országban, de a kormány új
ütemtervet is elfogadott a korlátozások enyhítésére
– közölte a RTV szlovén közszolgálati televízió vasárnap.

Az új terv alapján amennyiben heti bontásban 1350 fő alá
csökken az új fertőzöttek, valamint 1200 alá a kórházban kezelt betegek száma, kinyithatnak az óvodák és megkezdődhet
a tantermi oktatás az általános iskolák első három osztályában,
valamint a laboratóriumi gyakorlatok az egyetemisták számára. Kinyithatnak a múzeumok, a könyvtárak, a galériák, az
autószerelők és más hasonló szolgáltók, továbbá néhány üzlet.
Engedélyezik a nyílt téri, érintkezés nélküli sportolást, beleértve a síelést is.
Abban az esetben, ha mindkét fenti adat az ezres küszöb
alá esik, az általános iskolák többi osztályában és a végzős
középiskolás osztályokban is megkezdődhet a tantermi oktatás. Legfeljebb tíz főig szemináriumokat és vizsgákat is lehet
tartani az egyetemeken. További szolgáltatások és üzletek
nyithatnak meg, a gyülekezés azonban legfeljebb tíz főig lesz
megengedett. Feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat is.
Hogyha ez a szám a napi új fertőzöttek esetében 600, a kórházban kezelt betegek esetében 500 alá mérséklődik, a középiskolák és az egyetemek is tantermi oktatásra állnak át.
Megnyitják a diákotthonokat mindenki számára. Minden üzlet

és szolgáltató kinyithat, emellett feloldják az éjszakai kijárási
tilalmat.
Háromszáz-háromszáz fő alatt a higiéniai előírások betartása mellett megszűnik az összes korlátozás az országban,
nem nyithatnak ki azonban az éjszakai szórakozóhelyek és a
diszkók.
A mennyiségi sávokat országos szinten határozták meg, de
a lakosság arányához viszonyítva régiónként is érvényesek
lesznek.
A kabinet által közzétett adatok szerint szombaton 752-vel
137 ezer 342-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 25
beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2998-ra
emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1192-en vannak
kórházban, 202-en intenzív osztályon.
Horvátországban az elmúlt 24 órában 646 új fertőzöttet
azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel
elérte a 219 ezer 993-at. Szombaton 26 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma
ezzel 4368-ra emelkedett. Kórházban 2131 beteget ápolnak,
közülük 193-an vannak lélegeztetőgépen.
Az egymillió lakosra jutó halálozások száma a járvány kezdete óta 1032, Horvátország így az Európai Unió (EU) 27 tagállama közül a 20. helyen áll. A fertőzöttek száma százezer
főre vetítve az elmúlt 14 napban 351 volt. Ezzel Horvátország
az ismert fertőzéses esetek számának növekedését tekintve a
középmezőnyben foglal helyet az EU-ban. (MTI)

Rakonczay elindult Gran Canariáról,
hogy állva evezze át az óceánt

Bevallotta, hogy az indulás előtt volt benne egy kis izgalom,
Gran Canaria szigetének déli partjáról vasárnap reggel elindult Rakonczay Gábor extrém sportoló, hogy a cápáktól és a bálnáktól nem fél, inkább attól tart, hogy az inegy speciális szörfdeszkán állva evezze át az Atlanti- dulása előtt néhány nappal egy nagyobb méretű kardhal átszúrta az egyik evezőshajó hasát, mert bálnának nézte, és a
óceánt.

A kétszeres Guinness-rekorder a közösségi oldalán közve- hal szigonya harminc centire behatolt a hajó kabinjába.
tített videóüzenetében elmondta: mivel a szigeten reggel 6
Rakonczay Gábor az első olyan hajós lehet a világon, akióráig van érvényben a kijárási korlátozás, ezért Pasito Blanco nek állva hajtott szörfdeszkával sikerül áteveznie az Atlantikikötőjéből nem sokkal ezután vágott neki az Antiguáig tartó óceánt. (MTI)
5200 kilométeres távnak.
Tájékoztatása szerint a sötétség ellenére sok magyar ment
ki a kikötőbe, hogy jelen legyen az indulásnál.
„Az időjárás szuper, van egy gyenge légáramlat, amely segít
eltávolodni a szigettől. Várhatóan vasárnap délután érek majd
olyan távolságra, ahonnan már nehéz lenne visszafelé haladni”
– fogalmazott Rakonczay. Hozzátette, az időjárás-előrejelzés
alapján napokig stabil északi-északkeleti szél várható, amely
később majd keletiessé válik, így sokkal könnyebb lesz a kitűzött cél felé haladnia.
A hatszoros óceánátkelő hajós egy saját maga által tervezett
és épített, 5,5 x 1,5 méteres, merev testű SUP-pal teljesen
egyedül, kísérőhajó nélkül próbálja meg teljesíteni a különleges expedíciót, amelyet 55-65 naposra tervez. Elmondása
alapján naponta átlagban 80 kilométert szeretne megtenni.
Kommunikációs eszközként két műholdas telefon és három
nyomkövető segíti, ezenkívül víztisztító, valamint vészhelyzet
esetére egy mentőtutaj is a rendelkezésére áll, akár egy hóFotó: Facebook
napra elegendő élelemmel.

Ország – világ

3

Véget ért a téli vakáció

Hétfőn kezdődik az iskola, a téli vakációt követően a
diákok továbbra is online folytatják az első félévet. A
2020–2021-es tanév 34 hetes, az első félév 2020.
szeptember 14-étől 2021. január 29-éig tart, a második szemeszter február 8-án kezdődik és június 18án ér véget. A félévközi vakáció január 30-a és
február 7-e között lesz, a tavaszi vakáció pedig április
2-a és 11-e, illetve április 30-a és május 9-e közé
esik. A nyári vakáció június 18-án veszi kezdetét. A
végzős osztályok esetében az iskolai év rövidebb: a
12. osztályosok számára 32 hetes, a nyolcadikosok
számára 33 hetes. Így esetükben június 4-én, illetve
június 11-én ér véget a tanítás. (Agerpres)

Balázs Attila
az RMDSZ ügyvezető elnöke

Balázs Attilát, az RMDSZ eddigi gazdasági igazgatóját bízta meg ideiglenesen Kelemen Hunor a szövetség ügyvezető elnöki teendőinek ellátásával. Az
ideiglenes ügyvezető elnök mandátuma addig tart,
amíg az RMDSZ elnöke új ügyvezető elnököt nem
nevesít, ezt pedig a Szövetségi Képviselők Tanácsának kell megerősítenie a szavazatával. Az RMDSZ
ügyvezető elnöki tisztsége Porcsalmi Bálint lemondásával üresedett meg. Porcsalmi december 10-én
jelentette be, hogy a kormányalakítási tárgyalások
után visszaadja megbízatását. Azt is közölte: 2017ben eredetileg két évre vállalta a feladatot, amelyet
aztán közös megegyezéssel a decemberi parlamenti
választásokig meghosszabbítottak. (MTI)

Negatív COVID–19-teszttel lehet
belépni Németországba

Január 11-étől kezdődően minden Németországba
belépő személynek, aki az érkezés előtti 10 nap alatt
egy piros zónás államban (beleértve Romániát is) tartózkodott, fel kell mutatnia egy negatív PCR-tesztet
vagy antigén tesztet, vagy pedig el kell végeznie egy
ilyen tesztet rögtön az érkezés után – tájékoztatott a
külügyi tárca. A minisztérium közleménye értelmében
a teszt nem lehet 48 óránál régebbi, a negatív eredményt bizonyító dokumentumot pedig német vagy
angol nyelven kell kiállíttatni. A tárca emlékeztet
ugyanakkor, hogy a Németországba érkezőknek kötelező módon 10 napos karanténba kell vonulniuk,
amelyet leghamarabb az ötödik napon lehet feloldani
egy negatív PCR-teszttel. (Agerpres)

Egyre több háztartás rendelkezik
internetkapcsolattal

Romániában tavaly a háztartások 78 százaléka rendelkezett internetkapcsolattal, ami 2,5 százalékpontos növekedésnek felel meg a 2019-es évhez mérten
– közölte pénteken az országos statisztikai intézet.
Ugyanakkor továbbra is lényeges lemaradás van a
városok és a vidék között, hiszen városokban a háztartások internetlefedettsége eléri a 84,8 százalékot,
míg vidéken ez az arány csak 69,7 százalék. Vidéken
a háztartások 30,3 százaléka nem rendelkezik internettel. Tavaly a világhálót használók aránya a 16-74
éves korosztálynál elérte a 85,9 százalékot, ami 3,6
százalékpontos növekedés 2019-hez képest. Az idősebb korosztályok körében kevesebben használják
az internet, mint a fiatalabbak, a 16-34 évesek 96,6
százaléka használt már internetet, míg az 55-74 évesek körében ez az arány 65,4 százalék. (MTI)

Pénzvadászat

(Folytatás az 1. oldalról)
eurónyi állami adósságaitól, jó nagy lyukat ütve az államkasszán. És ez már mindenki ügye. A helyzet a Rompetrol esetére emlékeztet, Dinu Patriciu pénzügyi
húzásaira, a vállalat privatizációjára.
Aztán ott vannak a látszólag nagyon fontos tevékenységet végző, a valóságban a közpénzt zabáló cégek, intézmények. A turisztika címén jól „futnak” egyes cégek,
hatalmas pénzek folynak el, miközben a kétszemélyes
menedzsment és néhány ember csúcsfizetéseket tesz
zsebre. „Nagyban” ott az Országos Turisztikai Oktatási
Központ, „kicsiben” a vásárhelyi polgármesteri hivatal
házi cége, a Turisztikai Kft. Előbbihez Claudiu Năsui
gazdasági miniszter küldte el az ellenőrző testületét, lett
is nagy óbégatás, utóbbi esetében új csapat próbálja
felgöngyölíteni a pénzek útját.
Visszatérve a korábbi gondolathoz, a pénzmosással
való küzdelem jegyében tehát a bankok kiadják számlaadatainkat, azonban ehhez az intézkedéshez némi korszerűsítést is kellene rendelni a pénzügyekben. Amíg
online nem követhető minden pénzmozgás, itthon és határokon túl, addig az egész csak arra jó, hogy – ismét –
kipipáljanak egy uniós irányelvet.
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A szeredai tűzoltók is
segítettek

Mellékhatást nem tapasztaltak

(Folytatás az 1. oldalról)
– Körülbelül hány százalékra számítanak?
– Bár az oltás nem kötelező, reméljük, hogy a lefedettség
minél nagyobb lesz, mert ahhoz, hogy végre túl legyünk a
járványon, az lenne jó, ha minél többen és minél hamarabb
élnének ezzel a lehetőséggel.
– Kik oltanak? A híresztelések szerint ugyanis előfordult,
hogy nem az utasításoknak megfelelően adták be az oltást
(csak a bőr alá, és felrázták az ampullát stb.). Gondolom,
hogy ilyen nálunk nem fordult elő.
– A kórházak alkalmazottai oltanak, akik felkészültek, tudják, hogy a deltaizomba kell adni az injekciós oldatot, hiszen
megkapták az oltás módjára vonatkozó utasításokat. Az injekció beadásának módja nem igényel különleges szakértelmet.
– Mellékhatásokkal szembesültek-e?
– Maros megyében eddig nem regisztráltunk mellékhatást.
– Van-e elegendő oltóanyag?
– Igen, rendelkezünk a szükséges mennyiséggel, hozzuk
folyamatosan a brassói katonai kórházban levő központi raktárból, és azok közül, akik jelentkeztek, senkit sem kellett
visszautasítani.
– Milyen más helységekbe terveznek újabb oltóközpontokat?
– Le kell fednünk az egész megye területét ahhoz, hogy az
összlakosságot beolthassuk, ennek érdekében legkevesebb
húsz oltóközpont megnyitását tervezzük tornatermekben,
kultúrházakban, melyik polgármesteri hivatal hol találta meg
az ennek megfelelő helyiséget.
– A második szakaszban a szociális rendszer gondozottjai
következnek?
– Igen, és mellettük a 65 év felettiek, a krónikus betegek,
valamint a közönséggel kapcsolatba kerülő személyek, a tanügyben dolgozók, az egyháziak, a rendőrök, a postások, a
szolgáltatás, a kereskedelem területén dolgozók, majd mindenki sorra kerül, aki igényli az oltást.
– Hány személyt kellene beoltani a megyében, hogy a járvány terjedését meg lehessen állítani?
– A lakosság 60-70 százalékát. Ezért arra bátorítok mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Aki nem teszi, az vállalja a kockázatát annak, hogy megbetegszik, és esetleg

Pénteken a nyárádszeredai önkéntes tűzoltók is
segítő kezet nyújtottak a csütörtökön késő este
kigyulladt csíksomlyói romtaletep károsultjainak, amikor is 261 személy, köztük 150 gyerek
maradt fedél nélkül, 20 lakóház égett le.

Gligor Róbert László

megbetegít másokat. Véleményem szerint nőni fog azoknak
a száma, akik első körben nem igényeltek oltást, viszont időközben meggondolják magukat.
– Hogyan lehet feliratkozni?
– Létezik egy internetes előjegyzési felület, amelyen jelenleg az elektronikus aláírási joggal rendelkező intézményvezetők jelenthették be alkalmazottaikat. Ahogy az első
szakasz lezárul, nyilvánossá tesszük az internetes és a telefonos elérhetőséget is.

A Hunyadi utcai oltóközpont

Fotó: Antalfi Imola

„Nem tudtunk részt venni az oltásban, de az éjjel megszerveztük a mai akciónkat, egy haszonjárműnyi meleg
felnőtt- és gyerekruhát, matracokat, játékokat, cipőket vittünk a rászorulóknak” – közölte közösségi oldalán a tűzoltóegyesület, köszönetet mondva a helyi lakosságnak,
hogy egész évben hozzájárulnak adományaikkal a tűzoltók készletének gyarapításához, „amihez hozzá tudunk
nyúlni ilyen esetekben”.
A szervezet vezetője, Kacsó István parancsnok lapunknak adott egyik nyilatkozatában nemrég jelezte, hogy a
szeredai önkéntes tűzoltók az adományok egy részét tartalékolják, hogy tűzvész esetén ne csak oltási munkával,
hanem anyagiakkal is segíteni tudjanak a bajba jutottakon.
Az önkéntes tűzoltókhoz tartozni egyfajta elköteleződés:
az a feladatuk, hogy segítsenek – magyarázta a tűzoltóparancsnok.
A pénteki adomány a nyárádszeredai önkormányzatnak
is köszönhető, ugyanis az biztosította a tűzoltók számára
a haszonjárművet és az üzemanyagot. Ez a segítség csupán csepp a tengerben, egy kis szál azon sok láthatatlan
és megfoghatatlan kötelékből, amelyet egymás iránt érez
a két város, és ami okán 2018 májusában, a székelyföldi
magyar városok polgármestereinek ötödik találkozóján
Nyárádszeredában testvérkapcsolati megállapodást írt alá
a két település elöljárója.

Egy haszonjárműnyi adománnyal siettek a csíkszeredai tűzkárosultak segítségére
Fotó: a nyárádszeredai önkéntes tűzoltók közösségi oldala

Vádat emelt a DIICOT a „szuperlejt” Októberi statisztika
A központi régióban Maros megyében
előállító pénzhamisító ellen
került forgalomba, 2.271.600 lejes kárt
jegyezték a legtöbb válást
okozva. A banda vezetője általa készí-

Több mint 2,2 millió lejes károkozás miatt vádat emelt a DIICOT a világ legjelentősebb
műanyagbankjegy-hamisítójaként számontartott férfi ellen. Ő
készítette a hatóságok által
„szuperlejnek” elnevezett 100
lejes bankjegyeket, amelyekről
szabad szemmel szinte lehetetlen megállapítani, hogy hamisítványok.

Rajta kívül két személyt állít még bíróság elé a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT)
szervezett bűnözői csoport létrehozása,
pénzhamisítás, pénzhamisításban való
bűnrészesség és hamisított értékek forgalomba hozatalának vádjával.
Az ügyészek szerint a bűnbanda vezetőjének minden idők legjobb romániai
hamisítványait sikerült elkészítenie, és
világviszonylatban is a legjelentősebb
műanyagbankjegy-hamisítóvá vált.
A vádhatóság közleménye értelmében a bűnbanda 2014-től idén nyárig
23.042 darab hamis 100 lejes bankjegyet állított elő, amelyek közül 22.716

tett polimer alapú és minden biztonsági
elemmel – mikroperforációk, irizáló
szalag, színváltó nyomat stb. – ellátott
hamis bankjegyek annyira jó minőségűek voltak, hogy nem szakavatott szem
számára szinte lehetetlen észrevenni,
hogy hamisítványok. A hatóságok ezért
szuperlejnek nevezték el az általa hamisított bankjegyet.
Az ügyészek szerint ez az első alkalom a romániai pénzhamisítás történetében, amikor a hamis bankjegyek
bekerülnek a pénzforgalmi központokba, ami gyakorlatilag ellehetetleníti
a hamis pénz forgalomba hozatala idejének azonosítását. Azokban az esetekben sem sikerült erre vonatkozó
információkra szert tenni, amikor valamilyen pénzintézetnél találták meg a
hamis bankjegyet, a pénztárosnak
ugyanis nem tűnt fel annak átvételekor,
hogy hamisítvánnyal van dolga – állítja
a DIICOT.
A vádiratot a bukaresti törvényszékre
küldték. (Agerpres)

A Románia központi régiójába tartozó
megyék közül Maros megyében jegyezték a legtöbb válást októberben, Hargita
megyében pedig a legkevesebbet – derül
ki a Fehér megyei Regionális Statisztikai
Igazgatóság (DRS) által közölt adatokból.

Ezek szerint októberben összesen 312 válás
volt a központi régióban, 59-cel több, mint egy
hónappal korábban, és 73-mal kevesebb, mint a
2019-es év tizedik hónapjában. A legtöbb válást
– 97-et – Maros megyében regisztrálták, Fehér
megyében 67, Brassó megyében 56, Szeben megyében 44, Kovászna megyében 31, míg Hargita
megyében 17 házasság szűnt meg.
A házasságkötések száma 1048-ra volt tehető
októberben a központi régióban, ami 370-nel kevesebb szeptemberhez, és 199-cel kevesebb tavaly októberhez mérten.
A legtöbb házasság Brassó megyében köttetett,
286, aztán Maros (222), Szeben (214), Fehér
(156), Hargita (103) és Kovászna (67) megye következik a sorban.
A DRS statisztikái szerint 2020 októberében
1967 gyermek született a központi régióhoz tartozó megyékben. Ez a szám 254-gyel kisebb az
előző hónaphoz és 53-mal kisebb 2019 októbe-

réhez viszonyítva. A születések számát tekintve
Brassó megye a listavezető, ahol 513 gyermek
látta meg a napvilágot októberben, Maros megyében 470, Szeben megyében 353, Fehér megyében 238, Hargita megyében 230, Kovászna
megyében pedig 163 gyermek születését
jegyezték.
Az elhalálozások száma régiószinten 3199 volt
októberben. 722-vel többen haltak meg, mint
szeptemberben, és 898-cal többen, mint a tavalyi
tizedik hónapban.
A legtöbb elhalálozást – 756-ot – Maros megyében jegyezték, ezt Brassó (730), Fehér (513),
Szeben (508), Hargita (445) és Kovászna (247)
megye követi a sorban.
A természetes szaporulat negatív volt mind regionális szinten (-1232), mind az egyes megyék
szintjén: Maros megyében -286, Fehér megyében
-275, Brassó megyében -217, Hargita megyében
-215, Szeben megyében -155, Kovászna megyében -84.
Októberben 18, egy év alatti gyermek halt meg
a központi régió megyéiben. Ezeknek az elhalálozásoknak a száma megegyezik az előző hónapban jegyzettel, és hattal nagyobb a tavaly
októberben regisztráltnál – derül még ki a statisztikákból. (Agerpres)
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A marosvásárhelyi események ügyészségi okiratai

Ahhoz, hogy végkép megváljunk a múlt árnyékától, tudnunk
kell, hogy mi történt harmincegy évvel ezelőtt. Mai napig sem tisztázódott, hogy mi is történt Romániában 1989. december 17. és 22.
között. Ma a történészek egyre inkább arra hajlanak, hogy államcsíny által szított népfelkelés, amely forradalomhoz vezetett. Az
eseményt követő években, évtizedekben a történtekre árnyékot vetett az is, hogy sokáig titkosították az iratokat, az ügyészségi kivizsgálások dokumentumai pedig elérhetetlenek voltak. A
Népújság néhány évvel ezelőtt hivatalosan is megpróbált hozzáférni a marosvásárhelyi események dossziéjához. Kiderült, hogy a
katonai ügyészséget megyeszékhelyünkről Kolozsvárra költöztették, de a forradalommal kapcsolatos okiratok egy részét csak személyesen, Bukarestben, a katonai főügyészségen lehet
tanulmányozni, kivételes esetben. Nem éltünk a lehetőséggel. Minden évben megemlékeznek az 1989-es események áldozatairól, ahol
elhangzik a kérdés: ki lőtt ránk 1989 decemberében? A tavalyi marosvásárhelyi rendezvény után Hamar Alpár Benjámin forradalmár – válaszként – rendelkezésünkre bocsátotta a katonai
ügyészség által kivizsgált marosvásárhelyi eseményeket összesítő
2/P/1990-es ügyiratban foglaltakat. Az ügyészségi rendeletet 1994.
április 12-én adták ki Ciobotă Viorel ezredes, katonai főügyész aláírásával. Az alábbiakban, saját fordításban, közreadjuk, ami választ ad a fenti kérdésre.

Vajda György

A védelmi felállás

A kivizsgálásokból kiderül, hogy
a marosvásárhelyi események 1989.
december 21-én a déli órákban kezdődtek a munkások utcára vonulásával. A gyárnegyedből (sz. m.:
Dózsa György utca) a munkástömeg
a főtér felé tartott, élén a Metalotehnica (egykori varrógépgyár) munkatársaival, hogy szolidaritásukat
fejezzék ki a temesváriakkal.
(Sz. m: Az 1989. december 17-i temesvári eseményeket követően a
bukaresti központi pártbizottság,
személyesen Nicolae Ceauşescu főtitkár elrendelte, hogy a gyárakban
rendezzenek az eseményeket elítélő
gyűléseket. A Metalotehnicában
rendezett gyűlésen Emil Tîrnoveanu
fiatal mérnök volt az egyik, aki felállt, és tiltakozott a rendszer ellen,
arra buzdította a munkásokat, hogy
vonuljanak ki. A megmozdulás hírére bezárták a Dózsa György utcai
gyárkaput, így többen a kerítésen, illetve a Bodoni utcában levő kapun
távoztak, majd a főbejárat előtt találkoztak, s elindultak a főtér felé.)
A helyzetet elemezve a Maros
megyei pártbizottság székházában a
korábbi napokban megalakult parancsnokság, a párt központi veze-

utóbbiak a megyei pártbizottság titkárai, továbbá Szotyori Ernest, a
megyei pártbizottság főtitkárhelyettese, Eftimie Neculai, a megyei
rendőrség főfelügyelője, Radu Dumitru Adrian, a KISZ főtitkára,
Deac Maria, a szakszervezeti tanács
elnöke, Bota Mihai, a munkásőrség
vezérkari főnöke és Cojocaru Constantin vezérezredes, a marosvásárhelyi helyőrség parancsnoka. A
bizottság feladatai közé tartozott
azonnal összehívni a párt és állami,
valamint tömegszervezeteket, a megyei, municípiumi és városi pártbizottságokat, párttitkárokat, a
polgármestereket, jegyzőket, a városi és a községi néptanácsok elnökeit, első helyetteseit, alelnökeit,
jegyzőit, valamint az állami mezőgazdasági vállalatok szövetségeinek
(CUASC) vezetőit, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket. A
következők feleltek az alábbi mezőgazdasági szövetségek (CUASC)
vezetőinek a kiképzéséért: Igreţ Viorel a marosvásárhelyi és a nyárádtői,
Movilă
Ioan
a
dicsőszentmártoni, radnóti, bonyhai
és vámosgálfalvi, Vereş Iulian a segesvári és a fehéregyházi, Verzea
Elisabeta az erdőszentgyörgyi, Lobonţiu Nicolae a szovátai, Vasluian
Ioan a szászrégeni, marosfelfalui,
dédai és faragói, Almăşan
Gheorghe a marosludasi, nagysármási

Védállásban az antiterrorista (USLA) alakulat

járművet. A tüntetőket nem tudták
megállítani a Dózsa György utcában, akik a zárt a mellékutcákban kikerülték, majd a Dózsa György és az
1918. December 1., Cuza Vodă utca
és a Szovjet Hősök (jelenleg Győzelem) tér kereszteződésénél – ahol a
pártbizottság székháza állt – találkoztak. A katonák visszahúzódtak,
és elzárták az utat a Szovjet Hősök
és a Rózsák tere között. Az említett
002600. számú parancsban foglaltaktól eltérően kiegészítették a főtérre vonuló alakulatokat a hadsereg
kötelékéből, akik a 01328-as alakulatnál szolgáltak. A katonáknál lőszerrel ellátott gyalogsági fegyver,
géppuska és a tiszteknél pisztoly
volt. Az említett egységből a katonák 14,5 mm-es és 7,65 mm-es tölténnyel
ellátott
géppuskával
felszerelt kilenc páncélozott szállítóeszközzel (TAB) érkeztek a térre.
Ezek közül hármat-hármat egymásnak háttal a főutcákra és hármat a
mellékutcákban helyeztek el, a katonák kordonja mögé, amelynek
első sorában sötétkék egyenruhás,
fehér sisakos, gumibottal és pisztollyal felszerelt közbiztonsági rendőrtisztek és altisztek voltak. A
következő sorban álltak a sorkatonák és a khaki egyenruhás szekuritáté alakulatai. A szekuritátésok és a
rendőrségi sorkatonák a kordonok
mögött, a rendőrök mellett álltak. A
parancsnak megfelelően az Enescu
és a Városháza utcákban a TAB-ok
mellett is sorfalat alkottak. A sorfalban pisztolyos civil rendőrök és szekusok is voltak. A marosvásárhelyi
01328-as alakulat parancsnoka a
pártbizottság épületében tartózkodott, majd este visszavonult a kaszárnyába.
A
sorkatonák
alegységeinek tisztjei a szekuritátés
alakulatok tisztjeivel együtt (0709es marosvásárhelyi egység) a sorfal
mögött tartózkodtak. A volt rendőrfelügyelőség főfelügyelője és a szekuritáte főnöke szintén az épületben
voltak, a milícia főnöke civilben a
tüntetők sorfala mögül figyelte az
eseményeket.

„Figyelmeztető lövések”

Katonák az első vonalban a Kultúrpalota sarkánál

tősége telekonferencián közölt
parancsának megfelelően, Igreţ Viorel főtitkár és a katonai parancsnokok úgy döntöttek, hogy kirendelik
a hadügy- és a belügyminisztérium
kötelékében levő rendfenntartó erőket a Dózsa György utcába. (Sz. m.:
Az 1989. december 17-i telekonferenciát követően, ahol Nicolae
Ceauşescu személyesen rendelte el
az óvintézkedéseket, megalakult a
megyei parancsnokság, amelynek
tagjai a kezünkbe került dokumentum szerint a következők voltak:
Igreţ Viorel, a Maros megyei pártbizottság első titkára, Movilă Ioan,
Vereş Iulian, Lobonţiu Nicolae, Isăroiu Angela, Verzea Elisabeta – az

és mezőzáhi, Petra Elena és Ugran
Ioan a bándi, Iacab Ileana és Bocai
Elena a gernyeszegi, Crăciun Ioan a
mezőbodoni és Suciu Nicolae a
nyárádszeredai CUASC-okért.)
Ismerve a tüntetők azon szándékát, hogy a megyei pártbizottság
székháza elé vonuljanak, a belügyminisztérium 002600. számú parancsa alapján az épület köré
kivezényeltek egy 19 tagból –
rendőr- és szekuritátés tisztekből –
álló, sajátos egyenruhát és védőfelszerelést, khaki kezeslábast, arctakaró maszkot viselő, géppuskával és
pisztollyal felfegyverzett antiterrorista (USLA) alakulatot és két különleges
(ABI)
páncélozott

A térre mintegy 200-300 tüntető
érkezett, megálltak a két katonai
sorfal előtt, és diktatúraellenes, valamint a temesvári eseményekkel
szolidarizáló jelmondatokat skandáltak. A tömeg egyre nőtt. Nem
sokkal ezután a katonák félkörbe
álltak, és szabad járást biztosítottak
az épülettel szembeni járdán. Estére
ismét lezárták a főtér irányába az
utat. A sorfal a templommal egy vonalban bal oldalról alakult ki. Estére
mind több tüntető lepte el a teret.
Több gyárból is kivonultak a munkások, ezek között voltak az Electromureş dolgozói is, akik közül
többen ittasak voltak („se aflau sub
influenţa băuturilor alcoolice”). Betörték a Cafe Lux 12 mm-es vitrinüvegét, ahonnan 25.700 lej értékben
szeszes italokat tulajdonítottak el,
és ittak. Majd később az Ifjúsági

Romarta üzlet ablakait is betörték.
A tüntetők egyre agresszívebbek
lettek, így a rendőrök petárdákat és
könnygázgránátokat dobtak közéjük. Ez nem bizonyult elegendőnek,
és a 0709-es marosvásárhelyi egységtől még 200 petárdát vittek a
helyszínre. Igreţ Viorel főtitkár parancsára a tűzoltók vízágyúval öntözték a tömeget, és ártalmatlan
poroltót is bevetettek. Ezek az eszközök nem érték el a várt hatást, a
tüntetők még erőszakosabbak lettek. Megdobálták a tűzoltóautókat a
parkban levő padokról letépett lécekkel. Kitörték a járművek szélvédőit, a bent ülő tűzoltók
megsérültek. Ilyen körülmények
között – annak ellenére, hogy még
volt víz a tartályokban – a főtitkár
visszarendelte a tűzoltóautókat. Ezt
az esetet több tanúvallomás is megerősíti, az egyik áldozat Csata Attila
volt, akit eltaláltak egy padléccel.
21 óra körül az 1918. December
1. út felől mintegy 10.000 ember érkezett a térre. A felvonulást Moldo-

Golyó hasította bokor

van Sorin szervezte a Tudor
negyedből. A felvonulók között
volt, aki lyukas (a szocialista címert
eltávolították belőle) nemzeti zászlót lobogtatott. Bevonultak a térre.
Petárdákkal, könnygázzal és vízágyúval fogadták őket. Egyre nagyobb nyomás nehezedett a Grand
szálloda előtti katonai sorfalra.
Egyesek különböző tárgyakat, üvegeket, téglát, sárga térkövet, fémdarabokat, az Ifjúsági Romarta
ablaktöredékeit, fadarabokat, illetve
a közeli építőtelepről származó különböző anyagokat dobtak a katonákra, és voltak, akik fémgolyókkal
parittyázták őket. A katonák rendezetlenül vonultak vissza a három
páncélozott jármű mögé.
Az erőszak hatására a sorkatonák
tüzet nyitottak a tüntetőkre. A kihallgatott személyek, tanúk és az áldozatok vallomásai alapján kétséget
kizáróan figyelmeztető lövést adtak
le. Több száz világító lövedéket

rézsútosan (ferdén, felfelé ívelve)
lőttek ki. Figyelmeztető lövéseket
adtak le a páncélozott jármű 7,62es gépfegyverével is, illetve a középen álló járműből – az utólag
megvádolt Maşcan Alexandru káplár által vezényelt – lőállásból a
14, 5 mm-es gépfegyverből is lőttek.
A tanúk szerint a sorozat néhány
másodperctől legtöbb öt percig tartott. Létezik egy 40 másodperces
hanganyag is, amelyet az egyik tanú
a tértől mintegy 200 méterre levő erkélyén vett fel. Itt a sorozatlövést
közvetlenül megelőző petárdák robbanásának hangja is hallatszik.
A lövéseket követően a tömeg
szétszéledt. A téren hat halott és 21
sebesült maradt. Az utóbbiak közül
csak a súlyosabban sérültek maradtak a helyszínen, mint Buga Călin
és Feri Iuliana is, akik 1991 májusában, illetve ugyanazon év decemberében jelentkeztek a katonai
ügyészségen tanúként.
Miután szétszéledt a tömeg, a milicisták és a szekusok 51 személyt

tartóztattak le, egyeseket közülük
már korábban. Letartóztatásukkor
erőszakot követtek el rajtuk, az ütlegelések nyomai megmaradtak.
Hat esetben volt utólagos kivizsgálás. Az erre irányuló kivizsgálásokat
lezárták. Egyetlen rendőrtisztet ítéltek el.
Az események áldozatait a térről
a hullaházba, illetve a megyei kórház sürgősségi osztályára szállították. Utólag a sérültek közül senki
sem hunyt el. 23 óra körül befejeződött a tüntetés, a rendőrség átvette az uralmat a város utcáin. Igreţ
Viorel parancsára Bálinth Előd, a
megyei közszállítási vállalat (IJTL)
csoportvezetője irányításával kitakarították a teret. Ő és Kovács József gépkocsivezető tanúvallomása
szerint billenőkocsiba rakták a téren
talált tárgyakat, és eltakarították a
tüntetők által a tér és az utcák kereszteződésénél emelt barikádot.
(Folytatjuk)
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Elmenni vagy maradni?

Nagy-Bodó Szilárd

A líceumi évek második felében már megfogalmazódik a diákok fejében a kérdés, hogy mégis,
hogyan tovább? Milyen egyetem,
milyen szak, melyik város és
egyáltalán milyen ország következzen?
A diákok pedig válaszokat szeretnének a kérdéseikre, ezért elkezdenek keresgélni. Ilyenkor
nagy segítséget jelenthetnek az
egyetemi nyílt napok vagy az
adott egyetem online bemutatása,
ahol feltehetik a kérdéseiket.
Azonban ez nem minden egyetemen adott, és lehet, hogy az illető
felsőoktatási intézményben nincs
ismerőse a diáknak, akit megkérdezhet, hogy milyen ott az élet.
Főként akkor áll ez fenn, ha az a
bizonyos egyetem külföldön van.
És itt jön egy másik kérdés: mi
kell ahhoz, hogy valaki külföldön
folytassa a tanulmányait? Elsősorban óriási bátorság. Bár a diákok
szeretnének minél hamarabb függetlenedni a szüleiktől, és külön
költözni, nem könnyű egyes esetekben több ezer kilométerre elköltözni a szülőföldtől, és új
életet kezdeni egy teljesen más
világban. Ebben az esetben nem
100-200 kilométerre megyünk el,
ahonnan minden hétvégén, vagy
ha kedvünk úgy tartja, még gyakrabban hazajöhetünk. Nem kizárt, hogy elmegyünk, és a
következő találkozás, a következő hazajövés csak hónapok
múltán lesz, akkor is rövid időre.
Tehát a bátorság komoly kitartással és erős lélekjelenléttel kell párosuljon.
Ezen
túlmenően

külföldön mindent magunknak
kell megoldanunk, nincsenek ott
a közelben a biztonságot nyújtó
szülők és a segítő barátok. Egyedül vagyunk. Az esetek nagy részében pedig az anyanyelvünkkel
nem sokra megyünk.
Ha kibírjuk, ami egyáltalán
nem könnyű, akkor neves és komoly diplomával gazdagodhatunk. Más kérdések: hazajövünk-e
valaha? Ha igen, mit fogunk itthon csinálni, ha nem, hogyan
kezdjük el ott a karrierünket? És
egyáltalán hol van az a hely, amit
az otthonunknak nevezünk? Nem
szabad elfelejteni, hogy vannak,
akik az egyetem elvégzése után
nem jönnek haza, esetleg látogatóba.
Ezen nem lehet változtatni, ez
nem feltétlenül az itthoni tanügy
hibája. Vannak, akik elítélik azokat, akik nem jönnek haza, azt
mondják róluk, hogy elválnak a
gyökereiktől. Azonban nem szabad ítélkezni, hiszen senki nem
tudja, hogy a külföldön tanuló diákok milyen megpróbáltatásokon
mennek keresztül, és 3-4 vagy
akár még több év nem kevés idő,
az emberek változnak. Az emlékek azonban örökké velünk maradnak, és vannak olyan
történetek, amelyeket nem mondunk el, magunkban őrizzük,
senki nem tud róluk. Ezek pedig
hozzájárulhatnak a komoly döntés
meghozatalához.
A Diákjaink külföldön sorozattal megpróbálunk betekintést
nyújtani a külföldön élő diákok
mindennapjaiba, abba, hogy miként hozták meg a döntést, milyen
nehézségekkel találkoztak, hol
képzelik el a jövőjüket.

A jövő megválaszolatlan kérdés

Diákjaink külföldön I.

Az otthonról való elköltözés
emberpróbáló folyamat, és
soha nem tudjuk, mikor fogjuk igazán érezni a fájdalmat.
Lehet, hogy az első napokban
vagy az első hetekben, de az
sem kizárt, hogy csak évek
múltán. Azonban egyszer biztosan. Az is előfordulhat,
hogy egy hazalátogatás, pontosabban egy újra elválás
során, hiszen amikor hazajövünk, újra megérezzük az otthon
melegét,
amely
szeretetet áraszt, de már érkezésünk pillanatában tudjuk, hogy rövid időn belül
ismét elszakadunk tőle.

Lukács Henrietta, Hollandiában
tanuló elsőéves egyetemista a Diákjaink külföldön első megszólalója.
– Hogyan fogalmazódott meg
benned, hogy Hollandiában folytatod a tanulmányaidat?
– Mindig vágytam arra, hogy a líceum befejezése után elmehessek
egy másik városba. Amikor kisebb
voltam, Budapest volt a cél, mert
valamilyen okból a magyar főváros
nekem mindig a pezsgést és az új
dolgokat jelentette. Viszont a líceum során valaki rávilágított arra,
hogy ha lépsz, akkor lépj minél nagyobbat. Ezért arra a következtetésre jutottam, hogy Budapest nem
lenne olyan nagy kihívás. Természetesen az is biztosan nagy kihívások elé állított volna, de a nyelvet
már tudom, a város sem idegen, és
lehetséges, hogy ott nem fejlődnék
annyit. Hollandia úgy jött, hogy a
barátom is ott kezdte el az egyetemet, és volt lehetőségem több ízben

is meglátogatni őt. A látogatások
alatt pedig nagyon megtetszett az
ország és az oktatási modell, amelyet ott kínálnak. Ezért úgy döntöttem, én is ott folytatom a
tanulmányaimat.
– Mit tanulsz ott, és miért pont
azt választottad?
– Erre a kérdésre a legnehezebb
válaszolni. Mindenki megkérdezi,
hogy mit tanulok, mi a szaknak a
neve. Az volt számomra az egyik jó
pontja Hollandiának, hogy elég új
és fejlett szakok vannak ott. Meg
lehet találni az általános felhozatalt
is, értem ezalatt a jogot, a közgazdaságtant vagy az orvosit. Hollandia nagyon bátran előállt a jövőbeli
életmódot megalapozó szakjaival.
Az enyém is ezek közé tartozik. Ha
nagyon egyszerűen kellene megfogalmaznom, azt mondanám, hogy
közigazgatást tanulok, abból a
szempontból, hogy a fejlődő technológia hogyan befolyásolja a közigazgatásunkat. Tekintettel arra,
hogy a negyedik iparosodási forradalomnál járunk, a robotizáció kérdése ott van az asztalon, és a kérdés
az, hogy ez miként befolyásolja a
régimódi és az általános közigazgatási rendszereket, amelyeknek fejlődniük kell, hogy a továbbiakban
is tudják igazgatni a társadalmat.
Például egy okosvárosban már nem
úgy jár el a polgármester és a csapata, mint egy általános értelemben
vett városban. Röviden összefoglalva, ezt tanulom. A szak úgy van
felépítve, hogy három év alatt végigmegyünk több globális problémán, és megvizsgáljuk, hogy ezeket
hogyan befolyásolja a technológia
fejlődése, és hogyan kell megvál-

Lukács Henrietta

toztatni a mi hozzáállásunkat és értelmezésünket a problémával szemben, hogy tudjunk valós megoldásokat találni rá.
– Mi az, ami a legjobban hiányzik itthonról?
– Ami talán a legjobban hiányzik,
azok a hegyek és a dombok. Tudni
kell Hollandiáról, hogy ameddig a
szem ellát, egy nagy lapály az egész
ország. Amikor ott van az ember,
észre sem veszi, hogy valami hiányzik, mert gyönyörű, mindenhol
zölddel van körülvéve az ember.
Amikor hazajövök, és meglátom,
hogy itt vannak a hegyek és a dombok, melegség tölti el a szívemet.
Beszélgettem ott élő erdélyi emberekkel, és ők is elmondták, hogy nagyon jót tenne az ő lelki
békéjüknek, ha látnának pár hegyet
és dombot. Mindemellett természetesen nagyon hiányzik a családom
és a barátaim. Ez a két dolog, amit
kiemelnék.
– Milyen útravalót kaptál Marosvásárhelytől, Erdélytől?
– A Hollandiában eltöltött rövid
idő alatt észrevettem, hogy az itteni
emberek teljesen másak, mint az ottaniak. Ez egy alapvető kijelentés,
hiszen a kulturális különbségekből
adódnak eltérések. Mi, erdélyiek,
különféle helyzetekben képesek vagyunk könnyebben megoldást találni a problémára, mint az ottaniak.
Ez nem azért van, mert mi okosabbak lennénk vagy jobban képzettek,
az itthoni életmód valamivel jobban

Twente Egyetem

felkészít erre. Nem mondom azt,
hogy ez jó vagy sokkal jobb. Ez
számomra jó útravaló volt, hogy
képes vagyok különböző helyzeteket kezelni.
– Kint voltál egyhuzamban 3 és
fél hónapig. A két ünnep között beszélgetünk. Milyen érzés volt hazajönni?
– Nagyon ijesztő volt. Igazából a
gondolattól ijedtem meg, hogy
három és fél hónapja nem voltam
itthon. Kicsit nehéz volt megszokni, hogy távol vagyok a családomtól. De sikerült, belerázódtam
az ottani teendőimbe, megkaptam
az ottani énemet. Egy picit féltem
attól, hogy egyrészt, ha hazajövök,
nehéz lesz visszamenni, ezt már
most is érzem, hiszen hamarosan
eljön a visszaindulás pillanata, és
fáj, hogy megint itt kell hagynom
mindent és mindenkit. Másrészt
pedig attól féltem, ha hazajövök,
kiesek az ottani, nehezen felállított
rutinomból. Az egyik félelmem valóra vált, mert már most érzem,
hogy szívszorító lesz az elválás, a
másikra még nem tudok mondani
semmit.
– Hogyan látod Hollandiából
Marosvásárhelyt?
– Amikor visszagondoltam Marosvásárhelyre – ez elég gyakran
megtörtént –, a számomra legkedvesebb hely, a Bolyai-tető és környéke jutott eszembe. Az ott levő
magas fák és az eldugott helyek na-

Fotó: Metz Balázs

gyon szép emlékeket idéznek. Mindig, amikor hiányzott, és nosztalgikus hangulatban voltam, az ottani
szép homlokzatok és a szép utcák
jutottak eszembe. Azt is kijelenthetem, hogy Enschede, az a város,
ahol most élek, egy kicsivel rendezettebb, és a maga módján szebb,
mint Vásárhely. Teljesen más viszont, ott képesek mindent rendben
tartani, és ez nagyon sokat számít.
– Mi a terved az egyetem elvégzése után?
– Nem tudom. Ezt így teljesen
őszintén kijelenthetem. Azt is
hozzáteszem, hogy lehet, még
nem is akarom tudni. Úgy vagyok vele, hogy most keresztülmentem
egy
elég
nagy
változáson, amelynek még nem
volt meg a tetőpontja, és még
nem szeretném kijelenteni vagy
eldönteni azt, hogy három év
múlva itt és ott leszek, és ezt és
azt fogom csinálni, mert úgy
érzem, sokkal több lehetőség vár
rám az elkövetkezendőkben, ami
lehet, hogy majd hozzájárul a
döntésemhez. Az átfogó cél az,
hogy valamilyen módon hozzájáruljak ahhoz, hogy a világunk
egy jobb hely legyen, bármilyen
közhelyesen is hangzik. Azonban
még nem tudom, hogy milyen
módon és milyen szakágban.
Egyelőre élem azt, amit az élet
folyamatosan hoz, és majd ebből
táplálkozom.

Forrás: www.scholarship-positions.com
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1169.

Ronaldo a XXI. század legjobb góllövője, lehagyta Pelét az örökrangsorban

Már negyedmilliárd követője van az Instagramon
Elsőként érte el a negyedmilliárdos követői számot az Instagramon Cristiano Ronaldo. A 35 éves portugál klasszis ezzel toronymagasan vezeti a „népszerűségi versenyt”, hiszen a második helyen
álló Ariana Grande énekesnő mindennapjait „csak” 213,6 millióan
követik. A harmadik helyen az egyik legfelkapottabb hollywoodi
akciósztár, a pankrátor Dwayne Johnson áll 209,1 millióval.
A világ egyik legjobban kereső sportolójának nagyon jól jövedelmez, hogy a közösségi médiában is megmutatja magát, ugyanis a
Forbes kimutatása szerint a bejegyzései után 2020-ban 47,8 millió
dollárt kapott.

Lionel Messi 130. alkalommal duplázott
A spanyol labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján Lionel
Messi 130. alkalommal duplázott az FC Barcelona játékosaként. A
katalánok 4-0-ra nyertek a Granada otthonában, a csapatkapitány
az 502. élvonalbeli meccsén a 454. és a 455. bajnoki gólját szerezte.
A Barcelona játékosaként eddig 130-szor duplázott, ebből 92 alkalommal a La Ligában – írja a spanyol Sport című napilap.
A szombati dupla a harmadik volt a jelenlegi szezonban, először
a Real Betis, majd – az előző fordulóban – az Athletic Bilbao ellen
vette be a rivális kapuját kétszer is az argentin csatár. A sportlap
statisztikája szerint Messi pályafutásában a granadai volt a 250.
idegenbeli bajnoki, és vendégként már 190 gólt jegyez.
A Barca klasszis futballistája 11 találattal átvette a vezetést a La
Liga góllövőlistáján. A spanyol gólkirályi címet korábban hét alkalommal érdemelte ki.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi
szervezet (IFFHS) listája szerint
Cristiano Ronaldo a XXI. század
legjobb góllövője.
Az ötszörös aranylabdás portugál
sztár – a lista december 31-i zárásakor – 756 találattal állt az élen, őt
örök vetélytársa, Lionel Messi követte 715 góllal. Mögöttük óriási a
szakadék: Zlatan Ibrahimovic a harmadik, aki 558-szor volt eredményes 2001 óta.
Nikolics elit társaságban
A magyar bajnokságban háromszor, a lengyelben és az
észak-amerikaiban (MLS) egyszer-egyszer gólkirály Nikolics
Nemanja 33. az IFFHSlajstromban 301 góllal. A zentai
születésű csatár a pontvadászatokban 219, a nemzeti kupasorozatokban 61, nemzetközi
kupamérkőzéseken 14, míg a
válogatottban 7 alkalommal talált a kapuba.
Román játékos nem szerepel
a jegyzéken.

Sikó Árpádra (1942–2020) emlékezve

Czimbalmos Ferenc Attila

A marosvásárhelyi labdarúgás
egyik legrégebbi képviselője, Sikó
Árpád nemrégiben az égi pályákra
költözött, egykori társai (Nagy
Miki, Kiss Madocsa, Tóth Feri, Balázs Imre, Lukács Ede) társaságába.
Sikó már az ötvenes évek végén
a néhai Kiss Árpád által edzett Marosvásárhelyi Voința leigazolt játékosa volt, amely az 1960/1961-es
idénytől a Mureșul nevet viselte. Az
együttesnél az évek során Sikó csapattársa volt Szakács Ferenc, Sólyom Csaba, Kiss Madocsa, Nagy
Miklós, Nagy István, Iuliu Curtifan,
Gierling György és Józsi Dezső is.
Kevesen tudják, hogy még azelőtt
Sikó jégkorongozott, országos ifjúsági bajnok volt a város akkori jégkorongcsapatával.
A Mureșul az 1964/1965-ös
idényt Boné Tibor és Zavoda II.
László vezetésével a B osztályban
kezdte. Sikó Árpád 1964. szeptember 6-án Nagybányán mutatkozott
be a második vonalban, első gólját
1964. november 29-én szerezte
hazai pályán a Temesvári CFR elleni, 3-0-ra megnyert találkozón.
Az 1966/1967-es idény végén
1967. június 18-án az ASA-val egybeolvadt Mureșul, Sikóval csapatkapitányként, kivívta a feljutást az
A osztályba, amikor a Temesvári
CFR elleni utolsó idegenbeli mérkőzésen 1-1-es döntetlenre játszott
(gól: Dumitriu III.).
Az akkori újdonsült élvonalbeli
futballistákat – Sólyom Csaba, Stănescu, Bartók, Balázs, Tîmpănaru,
Czakó, Sikó, Csutak, Lungu Costică, Pavlovici, Tiţi Dumitriu III.,
Lukács Ede, Tóth Feri, Pîrvulescu,
Dragomir – a mérkőzés másnapján
a sokezres tömeg a marosvásárhelyi
nagyállomástól a Dózsa György
utcán át a főtérig kísérte, és énekelve éltette Boné mestert és tanítványait: a „Szép volt, fiúk!”
számtalanszor felhangzott.

Az Udinese elleni, múlt vasárnapi duplájával ugyanakkor már
758 gólnál jár pályafutása során
Cristiano Ronaldo, a Juventus ötszörös aranylabdás futballistája.
A The Sun beszámolója szerint a
35 éves portugál klasszis ezzel
megelőzte Pelét, a brazilok legendáját, a futballtörténelem egyetlen
háromszoros világbajnokát, aki
klubcsapataiban, illetve a válogatottban a hivatalos adatok alapján
757-szer volt eredményes. A brit

A XXI. század legjobb gólvágói az IFFHS szerint
(december 31-i zárás):
1. Cristiano Ronaldo (portugál)
756 gól
2. Lionel Messi (argentin)
715
558
3. Zlatan Ibrahimovic (svéd)
4. Luis Suarez (uruguayi)
489
473
5. Robert Lewandowski (lengyel)
6. Ali Ashfaq (maldív-szigeteki)
465
7. Sergio Agüero (argentin)
421
8. Samuel Eto’o (kameruni)
409
9. Edinson Cavani (uruguayi)
408
10. Alekszandar Djurics (szingapúri) 408
11. David Villa (spanyol)
385
12. Neymar (brazil)
384
...33. Nikolics Nemanja (magyar)
301

Elhunyt Mircea Bolba,
az ASA egykori játékosa

Czimbalmos Ferenc Attila

Régi ASA-sok egy 2013-ban rendezett találkozón: Sikó Árpád (j2) Onuțan (b1), Szöllősi, Hajnal,
Orza, Bölöni és Fazakas társaságában
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Az ASA Mureșulból ASA-vá alakult A osztályos együttesben Sikó
Árpád együtt kergette a lasztit többek közt Czakóval, Tîmpănaruval,
Csutakkal, de Bay György, Tóth Ferenc, Balázs Imre, Lukács Ede, Ioan
Muresan, Kanyaró Attila, Hajnal
Gyula is csapattársa volt.
Az ASA-tól az 1969/1970-es
évad téli szünetében tanácsolták el
Lunguval, Balázs Imrével és Doduval együtt, helyettük a nagycsapatba került mások mellett Florea
Ispir és Fazakas Árpád.
Sikó Árpád a hetvenes években
hagyta abba a labdabűvölést, majd
edző lett a Marosvásárhelyi Metalotehnicánál, amelyet feljuttatott a
harmadik vonalba.
A Metalónál tanítványa volt
Ungvári István, Szöllősi László,
Aszalos János, Olasz Lajos, Márton
Sándor, Gergely Csaba, Sipos
Árpád, Szántó Csaba, Varga Károly,
Horațiu Cioloboc, Csizmadia József, Remus Cioloboc, Tamási Levente és Gheorghe Vasiu is.
Edzőként olyan játékosokat nevelt ki, mint Varró Sándor, Moldo-

van Lucian vagy Horațiu Cioloboc,
akik később meghatározó szerepet
töltöttek be az akkori A osztályos
ASA-nál.
„1960 és 1970 között mintegy
250 találkozón léptem pályára az
akkori B osztályban, 110 élvonalbeli mérkőzésen is a pályán voltam, amelyeket végig is játszottam,
egyszer sem cseréltek le. 1968-ban
Maros megye legjobb 10 sportolója között tartottak nyilván, de nagyon boldog voltam akkor is,
amikor a hatvanas években beválogattak Románia felnőttválogatottjának bővített keretébe, olyan
kiváló labdarúgók társaságában,
mint – és most csak azokat említem, akik a posztomon szerepeltek
– R. Nunweiller, I. Năftănăilă
vagy D. Ivan... 1970-ben igazoltam a Metalotehnicához, ahol idővel edző lettem, majd az
együttessel az 1989/1990-es évad
végén feljutottunk a C osztályba,
ahol 1992-ig szerepeltünk” –
mondta el Sikó Árpád e sorok írójának egykoron.

napilap szerint Ronaldo mindössze
egyetlen találattal van lemaradva az
örökrangsort vezető cseh Josef Bicantól – igaz, vele kapcsolatban
olyan számítások is olvashatók az
interneten, hogy 805 gólja van, a
brazil Romáriónak pedig 772. A
Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) számításai szerint Ronaldo 776, Pelé 767 gólos.
Ronaldo novemberben, egy válogatott mérkőzésen előzte meg a negyedik helyen Puskás Ferencet.

Január 6-án hosszú betegség után
hatvanévesen távozott az élők sorából az 1981-es ifjúsági válogatott
csatára, Mircea Bolba, aki az 1981–
1982-es idényben az ASA játékosa
volt.
Az 1981-es ausztráliai ifi-világbajnokságon bronzérmes román válogatott tagja a marosvásásárhelyi
alakulatban a 20-as számú trikót viselte, és olyan játékosok voltak csapattársai itt, mint Varró Sándor,
Biró II. Levente, Bölöni László,
Florea Ispir, Dumitru Unchiaș, Hajnal Gyula, Fazakas Árpád, Both II.
György, Costel Ilie, Szabó István,
Biró Imre, a csapatot abban az
idényben a Czakó János–Kiss Madocsa páros edzte.
Mircea Bolba 1980-ban nevelőegyesületétől, a Szatmárnémeti

Olimpiától Bukarestbe, a Steauához igazolt, ahol nyolc találkozón
egy gólt szerzett, majd lehetőséget kapott a Temesvári Politehnica, a Nagyváradi Bihar FC és a
Nagyszebeni Inter együtteseinél
is.
Az A osztályban 134 mérkőzésen 33-szor volt eredményes.
Az 1990–1991-es évadban a ciprusi Evagoras Paphos csapatánál légióskodott.
Az ausztráliai ifivébén a román
válogatottban Bolba csapattársai
voltak többek közt Costel Ilie
(ASA), Ioan Andone, Mircea Rednic, Romulus Gabor (mindhárom
Corvinul), Gavrilă Balint (Steaua),
Dorel Zamfir (Dinamo), Gheorghe
Viscreanu (FC Bákó), Horațiu Lasconi (Jiul) is, az ifjúsági válogatott
akkori edzője Constantin Cernăianu
volt.

Az ASA csapata az 1981–1982-es idényben. Álló sor (balról): Czakó János (vezetőedző), Dumitru Unchiaș, Szabó István, Gál Dezső, Costin Pascu, Biró Imre, Florea Ispir, Bölöni László,
Both György, Kiss Madocsa (másodedző). Ülnek (balról): Mihai Cernescu, Mircea Bolba, Fanici
András, Hajnal Gyula, Fazakas Árpád, Costel Ilie, Valer Dulău. Guggolnak (balról): Varró Sándor,
Dorin Naste, Biró Levente.
Fotó: Retro Tikitaka
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A válogatott Varga Roland az MTK-hoz került

Varga Roland hat év után távozik
a Ferencváros labdarúgócsapatától,
és az MTK Budapestben folytatja
karrierjét, míg utóbbi fővárosi egyesülettől Gera Dániel és Katona
Máté igazolt a bajnoki címvédőhöz.
Az OTP Bank Ligában jelenleg is
listavezető FTC a honlapján kiemelte: a válogatott szélső 225 alkalommal
lépett
pályára
az
együttesben, 75-ször volt eredményes és három bajnoki aranyéremmel hagyja el őket, illetve emellett
háromszor nyert velük Magyar
Kupát és kétszer Szuperkupát.
A 2009-es, egyiptomi U20-as
labdarúgó-világbajnokságon bronzérmet szerző korosztályos nemzeti
csapat tagja 2015 elején, Győrből
került a Ferencvároshoz, de a Goldball és az MTK neveltjének akkor
már volt olaszországi légióstapasztalata is, miután korábban megfordult a Bresciánál és a Foggiánál.
Varga Roland 2014 májusában
mutatkozott be a felnőtt nemzeti
csapatban, amelyben 19 alkalommal jutott szóhoz, legutóbb 2019
novemberében. A 30 éves szélső a
ferencvárosi kispadot 2018 nyarán
elfoglaló Szerhij Rebrov vezetőed-

A labdarúgó 1. liga 16. fordulójának televíziós közvetítési rendje

Január 12., kedd:
* 17.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – FC Voluntari
* 19.45 óra: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
Január 13., szerda:
* 17.00 óra: Chindia Tîrgoviște – Jászvásári CSM Politehnica
* 19.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti Dinamo
Január 14., csütörtök:
* 17.00 óra: FC Botoșani – FC Argeș Pitești
* 20.00 óra: Kolozsvári CFR – Academica Clinceni
Január 15., péntek:
* 17.00 óra: Aradi UTA – Konstancai Viitorul
* 20.00 óra: Bukaresti FCSB – Gyurgyevói Astra
A mérkőzéseket a DigiSport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus
élőben közvetíti.
Vasárnap, lapzárta után játszották a Konstancai Viitorul – Nagyszebeni Hermannstadt mérkőzést. A találkozót a 12. fordulóból halasztották el.

zőnél azonban már nem tudta stabilizálni a helyét a kezdőcsapatban. A
most zajló idényben a Bajnokok Ligájában a selejtezősorozatban
egyetlen meccsen csereként hat percet töltött pályán, a csoportkörre
már nem is nevezték. A bajnokságban négy mérkőzésen összesen 140
percet játszott, mindössze egyszer
volt kezdő.
A Ferencváros új labdarúgói
közül a 25 éves, korosztályos válo-

Dárdai Pál legidősebb fia
Fehérváron folytatja

Dárdai Palkó édesapja irányítása alatt a 2017/2018-as idényben, az Augsburg elleni, 2-2-vel zárult bajnokin mutatkozott be a Hertha Berlin felnőttcsapatában a Bundesligában
Fotó: AFP

A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Dárdai
Palkó, a korábbi magyar szövetségi kapitány Dárdai Pál legidősebb fia.
Az OTP Bank Liga második helyén álló klub honlapján a Hertha BSCtől érkező, a jobb és a bal szélen egyaránt bevethető 21 éves középpályás
elmondta, az édesapja sosem szólt bele a pályafutásába, most sem tette,
az ő döntése volt, hogy Székesfehérvárra igazolt.
Dárdai Palkó – aki az U18-as, U19-es és U20-as német válogatottban
is pályára lépett – még édesapja irányítása alatt a 2017/2018-as idényben
mutatkozott be a berliniek felnőttcsapatában a Bundesligában – ahol öszszesen kilenc meccsen szerepelt –, valamint játszott az Európa-ligában is,
de a jelenlegi szezonban csak a tartalék együttesben kapott szerepet.
„Ausztriából és Hollandiából is voltak ajánlataim, de a Vidiben szerettem volna folytatni a karrieremet. Szeretnék bekerülni a csapatba, hogy
ne a nevemmel, hanem a játékommal hívjam fel magamra a szurkolók figyelmét” – szögezte le.
„Palkó az egyik legjobb futballiskolát járta végig, és már a Bundesligában is bemutatkozott. Fiatal kora ellenére biztosan megfelelő versenyhelyzetet tud teremteni a csapatban, ráadásul ballábas, pontrúgó játékos” – nyilatkozta Kovács Zoltán sportigazgató.

gatott szélső, Gera Dániel az MTK
alapembere, az őszi szezon második
részében a csapat kapitánya is volt,
a bajnoki idényben 13 mérkőzésen
négy gólt szerzett és négy gólpasszt
adott.
A 23 éves, szintén korosztályos
válogatott középpályás, Katona
Máté a szezon elején az első négy
fordulóban kezdőként végigjátszotta a találkozókat, utána viszont
nem volt kerettag.

Észt válogatott balhátvédet igazolt a Diósgyőr

Artur Pikk személyében 41-szeres észt válogatott balhátvédet igazolt
a labdarúgó OTP Bank Ligában sereghajtó Diósgyőri VTK. A 27 éves
játékos – a hazáján kívül – futballozott már Fehéroroszországban, Szlovákiában, Lengyelországban és Finnországban is. A Bajnokok Ligája
selejtezőjében tíz, az Európa-liga-selejtezőben kilenc mérkőzést játszott. Az észt válogatottban 2014 óta 41 meccsen egyszer volt eredményes.

A futballista búcsút intett a zöld-fehéreknek, miután Szerhij Rebrov vezetőedző 2018-as érkezése óta nem tudta stabilizálni a helyét a kezdőcsapatban, és a Bajnokok Ligája most zajló
idényében nem is nevezték a csoportkörre
Fotó: NSO

Gulácsi Péter 200. alkalommal szerepelt
a lipcseieknél

Mérföldkőhöz érkezett Gulácsi Péter: a magyar
labdarúgó-válogatott első számú kapusa 200. mecscsén védett a német Bundesligában a múlt hétvégén,
a VfB Stuttgart elleni összecsapáson. A 30 éves játékos ebből az alkalomból hosszabb interjút adott az
M1 televíziónak.
„Ez egy elég komoly meg szép szám, ha jól tudom,
a klubunkban én vagyok a negyedik játékos, aki ezt
elérte. Az, hogy egy nullás meccsel, győzelemmel
tudtam ezt megünnepelni, még szebbé tette a jubileumot, az pedig, hogy a végén sikerült hozzátennem
egy bravúrt, még inkább. Ennél a számnál azonban
fontosabb a hármas szám, hogy három pontot szereztünk, és versenyben vagyunk a bajnokságban” –
mondta.
Gulácsi Péter szerint csapatának saját magára kell
figyelnie a szezon hátralévő részében, és akkor megszorongathatja a címvédő Bayern Münchent. Az interjú készültekor a lipcsei együttes 14 forduló után két
pont hátránnyal állt a bajorok mögött a második helyen (ezen az időközben megrendezett 15. forduló
eredményei sem változtattak, hiszen a Lipcse 3-1-re
kikapott a Dortmundtól, míg a Bayern 3-2-re alulmaradt a Mönchengladbachhal szemben – a szerk.), a
bajnoki aranyálmaikról azonban Gulácsi óvatosan beszélt, felhíva a figyelmet arra, hogy a Bayern hagyományosan a szezonok második felében remekel és
húz el riválisaitól.
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében szintén
nehéz feladat vár a három magyart, Gulácsi mellett
Willi Orbánt és – januártól – Szoboszlai Dominiket
foglalkoztató gárdára, mivel a 2019-es győztes Liverpoollal találkozik. A kapus úgy véli, önbizalmat ad
nekik, hogy az előző idény nyolcaddöntőjében a Tottenham Hotspurt, majd a negyeddöntőben az Atlético
Madridot búcsúztatták, a mostaniban pedig a Manchester Unitedot is megelőzték. Azt ugyanakkor elismerte, hogy Jürgen Klopp angol bajnoki címvédő
legénysége erősebb az említett együtteseknél, ennek

ellenére bízik a továbbjutásban. „Ha úgy jön ki a
lépés, mint tavaly a Tottenham ellen, akkor nem fogunk panaszkodni, az egy óriási tett volt” – jegyezte
meg a hálóőr.
A magyar válogatottra szintén fontos feladatok várnak a közeljövőben. A nemzeti együttes első számú
kapusa úgy érzi, mindannyian szerencsések, hogy
hazai pályán játszhatnak Eb-n. „Fontos lesz, hogy bátran játsszunk, a labdával megpróbáljuk kontrollálni a
játékot, még ha nem is lesz annyira egyszerű. Tudjuk,
hogy ezek ellen a csapatok ellen, ha elveszítjük, még
nehezebb lesz visszaszerezni. Ha megnézzük a válogatott fejlődését az utóbbi időben, nagyon nagyot léptünk előre a labdával való játékban, a labdavesztés
utáni visszatámadásban. Ezek azok az elemek, amelyek eddig nagyon hiányoztak, és az utóbbi fél évben
nagyon jól működtek. Ha ezekben még tudunk fejlődni, akkor az említett csapatoknak is meg lehet nehezíteni az életét. Célunk, hogy legalább egy nagy
meglepetést okozzunk. És azzal ki tudja, mit lehet
majd elérni?”

Szoboszlai sérülés miatt nem mutatkozhatott be

Combközelítő izmának sérülése miatt még nem
mutatkozhatott be új klubjában Szoboszlai Dominik. A 20 éves futballista hivatalos bemutatásakor
elmondta, hogy ezzel a problémával már Salzburgban is küzdött, hosszabb ideje fájdalomcsillapítók
segítségével lépett pályára.
„Jelenleg nem tudok játszani, a cél, hogy minél
előbb elkezdhessem újra az edzéseket, hogy ne
csak 80-90 százalékot tudjak nyújtani” – mondta
Szoboszlai, aki várhatóan februárban térhet csak
vissza.
A magyar válogatott labdarúgó december 17-én,
20 millió euróért írt alá a Lipcséhez, és szombaton,
a Borussia Dortmund ellen hazai pályán 3-1-re elveszített rangadón mutatkozhatott volna be az
együttesben.

Szalai Attila öngólja döntötte el a ciprusi rangadót

Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosia házigazdaként 2-1-re legyőzte Szalai Attila együttesét, az Apollon Limasszolt a ciprusi labdarúgó-bajnokág 18. fordulójának szerdai játéknapján. Mindkét magyar
válogatott játékos végig a pályán volt a rangadón, amelyet Szalai vétlen
öngólja döntött el: a 65. percben a menteni igyekvő hátvéd lábáról saját
kapujába perdült a labda.
Szalai Attila szombaton javított: góllal járult hozzá csapata 4-1-es
győzelméhez az Etnikosz FC otthonában. A védő végigjátszotta a találkozót, amelynek 57. percében volt eredményes. A 22 éves futballistának a mostani idényben ez volt a harmadik gólja: az Európa-ligaselejtezőben egyszer, a bajnokságban immár kétszer talált be, a legutóbbi fordulóban pedig öngólt vétett.
A listavezető Apollon előnye egy pont a tabellán a városi rivális AEL
Limasszol csapatával szemben.

Fotó: Twitter
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Voluntari okozta a legnagyobb meglepetést

A bajnoki ambíciókat dédelgető Nagyvárad váratlan vereséget szenvedett.

Bálint Zsombor

Folytatódott a múlt héten a férfikosárlabda Nemzeti Liga a 4. buboréktorna mérkőzéseivel. A bajnokság eddigi egyik legnagyobb meglepetése
Voluntari-on született, ahol a házigazda csapatnak
sikerült legyőznie a bajnoki ambíciókat dédelgető
Nagyvárad együttesét. Szintén meglepetésnek számít, hogy Craiova saját pályán szenvedett egypontos vereséget a Dinamótól.
Ezen a tornán a Steaua és Kolozsvár voltak szabadok, így természetesen utóbbi továbbra is az
egyetlen hibátlan csapat a mezőnyben, bár a rangsorban csak a 4. helyen áll a kevesebb számú mérkőzése miatt. Egy veresége is csupán egyetlen
vetélytársának, Nagyszebennek van.
Ami a tabella alsó hányadát illeti, Konstanca még
mindig nyeretlen, egy-egy győzelme van Csíkszeredának, Galacnak és Zsilvásárhelynek, és egyre
nyilvánvalóbb, hogy közülük kerül ki az a két csapat, amely osztályozóra kényszerül az idény végén.
Hacsak nem növelik meg a létszámot az élvonalban,
tekintve, hogy a járvány alaposan beleszólhatott
adott esetben egyes eredményekbe.
A rangsort továbbra is befolyásolja, hogy egyes
csapatoknak 9, másoknak csak hat mérkőzésük van.
A bajnokság január 14-15-én folytatódik, a helyszínek Konstanca, Nagyvárad és Kolozsvár lesznek.
Ebből a körből Nagyszeben és Pitești csapatai maradnak ki.

Fotó: a CSO Voluntari közösségi oldala

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 4. buboréktorna:
* Craiova: CSM Focșani – Bukaresti Dinamo 69:80, Csíkszeredai VSKC – SCM U
Craiova 54:84, Craiova – Focșani 92:90, Dinamo – Csíkszereda 96:80. Elmaradt mérkőzésen: Dinamo – Craiova 79:78.
* Voluntari: Konstancai Athletic Neptun –
Temesvári SCM 66:80, CSO Voluntari – Nagyváradi CSM 79:74, Nagyvárad – Konstanca
89:51, Temesvár – Voluntari 62:77.
* Nagyszeben: FC Argeș Pitești – Zsilvásárhelyi CSM 109:72, Nagyszebeni CSU – Galaci
CSM 98:70, Galac – Pitești 68:72, Zsilvásárhely – Nagyszeben 77:98.

Kolozsvár veretlen,
Konstanca nyeretlen
A bajnokság állása a 4. buboréktorna után:
1. Nagyszeben 17 pont (8 győzelem/1 vereség),
2. Pitești 15 (6/3), 3. Voluntari 14 (6/2), 4. Kolozsvár 12 (6/0), 5. Nagyvárad 12 (5/2), 6. Dinamo 12 (5/2), 7. Craiova 11 (4/3), 8. Focșani
11 (2/7), 9. Steaua 10 (4/2), 10. Csíkszereda 10
(1/8), 11. Temesvár 10 (3/4), 12. Galac 8 (1/6),
13. Zsilvásárhely 8 (1/6), 14. Konstanca
6 (0/6).

Szalayiék feladták a Dakar-ralit

Nem tudja folytatni a Szaúd-Arábiában
zajló Dakar-ralit a Szalay Balázs, Bunkoczi
László páros. A magyar duó csütörtökön bukott, majd ennek ellenére elindult a pénteki
szakaszon, de az Opel Dakar Team Facebook-oldala szerint tíz kilométerrel a start
után megszűnt az autóban a négykerékhajtás, ezért visszafordult a kiindulási ponthoz.
Szalayiék kétkerékhajtással nem tudták
volna teljesíteni a gyorsaságit, ezért az aszfaltos úton mentek át Háílba, a szombati pihenőnap helyszínére. Elvben folytathatták
volna a versenyt, ha erre a napra felhasználják az úgynevezett jokert, de a továbbiakban
eredményük már csak a napi értékelésbe
számított volna bele, az összetettbe nem. Az
Opel Dakar Team kettőse ezért úgy döntött,
hogy tartalékalkatrészek hiányában nem
folytatja a versenyt.
„Huszonöt éve, amikor először indultam
a Dakaron, az elejétől kezdve szenvedtünk,
és ez most, sajnos, megismétlődött – mondta
Szalay Balázs, aki eddigi 15 Dakarjából kilencet befejezett. – Már az első napon nagy
hátrányba kerültünk, amikor eltört a kormányösszekötő, onnantól minden egyes nap
szenvedés volt a rossz rajthely és a technikai
gondok okán. Aztán tegnapelőtt, amikor leestünk egy dűnéről, és megcsavarodott a
kardán, ámokfutássá vált számunkra a
Dakar” – elevenítette fel szombaton a történteket.
Emlékeztetett, hogy kamionos segítséggel
eljutottak a táborig, majd a szerelők egész
éjjel dolgoztak, de másnap hamar kiderült,
hogy nincs hátsó hajtása az Opel Grandland
X-nek, kétkerékhajtással pedig képtelenség
lett volna végigmenni a szakaszon, ezért
visszafordultak.

Eredményjelző
Dakar-rali, 4. szakasz (Vadi ad-Davaszir–Rijád, 337 km):
* autósok: 1. N. al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing)
2.35:59 óra, 2. S. Peterhansel (X-Raid Mini) +0:11, 3.
H. Lategan (Toyota Gazoo Racing) +1:30, …49 Szalay
B. (Opel Dakar Team) +49:32
* motorosok: J. Barreda Bort (Monster Energy
Honda) 2.46:50 óra, 2. D. Sanders (KTM Racing)
+6:09, 3. K. Benavides (Rockstar Energy) +6:22, …33.
Gyenes E. (Autonet Motorcycle Team) +30:56
Dakar-rali, 5. szakasz (Rijád–Burájda, 456 km):
* autósok: 1. G. de Villiers (Toyota Gazoo Racing)
5.09:25 óra, 2. B. Baragwanath (Century Racing)
+0:58, 3. Peterhansel +2:25, …51. Szalay B. +4.00:15
* motorosok: 1. K. Benavides 5.09:50 óra, 2. J. I.
Cornejo Florimo (Monster Energy Honda) +1:00, 3.
T. Price (Red Bull KTM) +1:20, …33. Gyenes E.
+55:47
Dakar-rali, 6. szakasz (Burájda–Haíl, 348 km):
* autósok: 1. C. Sainz (X-Raid Mini) 3.38:27 óra, 2.
Y. al-Rajhi (Overdrive Toyota) +4:03, 3. N. al-Attiyah
+7:16, …49. Szalay B. +10.21:33
* motorosok: J. Barreda Bort 3.45:27 óra, 2. R.
Branch (Monster Energy Yamaha) +0:13, 3. D. Sanders +0:53, ...40. Gyenes E. +59:42
Dakar-rali, 7. szakasz (Haíl–Sakata, 453 km):
* autósok: 1. Y. al-Rajhi 4.21:59 óra, 2. S. Peterhansel +0:48, 3. C. Sainz +1:15
* motorosok: 1. R. Brabec (Monster Energy Honda)
4.37:44 óra, 2. J. I. Cornejo Florimo +2:07, 3. S. Howes
(Bas Dakar Team) +2:19, …35. Gyenes E. +1.07:55
Az összesített állás
* autósok: 1. S. Peterhansel 22.14:03 óra, 2. N. alAttiyah +5:53, 3. C. Sainz +40:30
* motorosok: 1. T. Price 24.08:43 óra, 2. K. Benavides +2:16, 3. J. I. Cornejo Florimo +2:57, …32. Gyenes E. +4.03:39

Magyar–román párharcok
hétvégéje a BL-ben
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A Ferencváros 14-16-os első félidő után 31-27-re legyőzte a vendég Bukaresti CSM csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik
fordulójában, szombaton.
Remekül kezdtek a hazaiak, támadásban és védekezésben is pontosabbak
voltak ellenfelüknél, ezért a vendégeknek a 11. percben időt kellett kérniük,
mert 7-3-as hátrányban voltak. A bukarestiek hét percig nem találtak be, ezt
követően viszont elkezdték csökkenteni a hátrányukat, mert az FTC védekezése veszített a hatékonyságából, a támadások lendülete pedig megszakadt.
A 25. percben – a meccs során először – átvette a vezetést a CSM, amely
egyre magabiztosabban játszott, és a szünetben 16-14-re vezetett.
Tudatosan és türelmesen kézilabdázott a második félidő elején a román
csapat, ám a Ferencváros csakhamar magára talált, és egyenlített, majd 14
perccel a vége előtt a vezetést is visszavette. Cristina Neagu és a szlovén
Barbara Lazovic góljaival a folytatásban is tartották magukat a vendégek,
ám Elek Gábor időkérése után remek egyéni teljesítményeknek köszönhetően
ismét két találattal vezetett az FTC.
A hajrában többet hibáztak a románok, így nem volt esélyük az egyenlítésre, és a Ferencváros egy 5-0-s sorozattal eldöntötte a meccset.
A mezőny legeredményesebb játékosa Cristina Neagu volt kilenc góllal,
hazai oldalon Emily Bölk, Háfra Noémi és Klujber Katrin is ötször volt eredményes.
Egy másik magyar–román párharcot is rendeztek a hétvégén a Bajnokok
Ligájában: Rîmnicu Vîlcea a Győri Audi ETO KC-t fogadta a lapzárta után
végződött mérkőzésen. (bálint)
1. Rosztov-Don
2. Bukaresti CSM
3. Ferencváros
4. Metz Handball
5. Vipers Kristiansand
6. Team Esbjerg
7. Krim Mercator
8. BBM Bietigheim

7
9
8
6
5
9
8
8

Az A csoport állása
6
1
5
1
5
0
4
0
3
2
1
2
1
2
1
0

0
3
3
2
0
6
5
7

191-175
239-229
216-210
180-169
145-135
240-247
200-220
221-247

13
11
10
8
8
4
4
2

A bukaresti Elizabeth Omoregie (b) és a ferencvárosi Emily Bölk a női kézilabda Bajnokok Ligája
10. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria – Bukaresti CSM mérkőzésen az Elek Gyula
Arénában 2021. január 9-én.
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kezdődik az ifjúsági
kézilabda-bajnokság

Bálint Zsombor

Féléves halasztás után elrajtol az
ifjúsági bajnokság kézilabdában.
Maros megyét mindössze öt csapat
képviseli a lányoknál és kettő a fiúknál. Ez nagyon kevés, ha például a
negyed-marosvásárhelynyi Székelyudvarhelyt tekintjük, ahol csak a
Szejke klub hat csapatot nevez,
emellett a helyi ISK is indít csapatokat.
A nagyifjúságiak korosztályában
a Marosvásárhelyi Arena nevezett
be, miután a CSM csapatának játékosai szétszéledtek az előző nyáron. Ez a korosztály adja meg a
rajtot is: január 13-15. között rendezik az első tornát Rîmnicu Vîlceán, ahol az ellenfelek a
Temesvári Banatul, a Szörényvári
Drobeta és a Kolozsvári Viitorul
lesznek. A serdülő (ifjúsági II) korosztályban a Marosvásárhelyi
Sportlíceum és a Segesvári ISK
indul. Ők Fogarason kezdenek egy
hét múlva, a Temevári Banatul, a
Vajdahunyadi Traian Lalescu, a Fogarasi CSM, a Temesvári Citu és a
Nagylaki Victoria van még velük
azonos csoportban. Az ifjúsági IIIban az idény február 3-án kezdődik, a Marosvásárhelyi CSM és a
Sportlíceum csapatainak két szé-

kelyudvarhelyi klub, az ISK és a
Szejke, valamint az Energetic Rm.
Vîlcea lesznek az ellenfelei. A
helyszínt még nem jelölték ki. Ami
a CSM-t illeti, az idén még benevezték a csapatot, ám a klubnál az
a döntés született, hogy a nyári szünet után a klub csak a 16 évesnél
idősebb korosztállyal foglalkozik
valamennyi sportágban, így az ifi
III korosztályt is a magánklubok
működtethetik majd.
A fiúknál egyelőre nem közölték a
csoportbeosztást és a részt vevő csapatokat, valamint az időpontokat
sem. Marosvásárhelyt a Sportlíceum
csapatai képviselik majd az ifjúsági
I és III korosztályban. A bajnokság
várhatóan februárban rajtol.
Az ifjúsági csapatokat működtető
klubok elégedetlenek, mert a szövetség nem egyeztetett velük a részletekről. Sokuknak nagy gond, hogy
csak negatív koronavírusteszttel
lehet részt venni a buboréktornákon,
és ez komoly anyagi megterhelést jelent számukra. Emiatt a legtöbben
csökkentett létszámú keretet nevesítenek a mérkőzésekre, és többen javasolták, hogy egy nap alatt két
mérkőzést játsszanak, hogy mérsékeljék a kiadásokat. A szövetség
egyelőre nem reagált a javaslatra.
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Greta Thunberg betöltötte 18. életévét

Nagykorú lett a svéd Greta
Thunberg, aki 15 évesként
kezdte a klímaváltozás elleni
kampányát. Egyszemélyes iskolai tiltakozása világmozgalomban teljesedett ki. Diákok
millióinak és felnőtteknek
egyaránt példaképévé vált.

Mózes Edith

Az Egyesült Nemzetek képviselői előtt elmondott beszédében élesen ostorozta a világ vezetőit a
klímavédelem égető kérdéseinek elhanyagolásáért, összecsapott Donald Trump amerikai elnökkel, a
múlt hónapban pedig – a párizsi klímaegyezmény ötödik évfordulóján
– halaszthatatlan lépéseket sürgetett
a környezeti károsodás megállítása
érdekében.
Nobel-békedíjra jelölték
A klímaváltozás elleni küzdelem
ikonikus alakját, az „éghajlati iskolai sztrájk” kezdeményezőjét 16
éves korában Nobel-békedíjra jelölték. Három norvég parlamenti képviselő tartotta őt érdemesnek az
elismerésre. Egyikük egy Facebook-bejegyzésben ezt azzal indokolta, hogy „az éghajlatváltozás
jelentette fenyegetés lehet, ha nem
tudjuk megállítani, az egyik legfőbb
oka a háborúknak, a konfliktusoknak és a menekültválságnak a jövőben”.
Péntek a jövőért
Sydney-től Londonig több tízezer diák tüntetett a klímaváltozás
ellen. A jövőjükért aggódó fiatalok
hívták fel a figyelmet a klímaváltozás következményeire a világ több
mint 120 országában – írták 2019
márciusában. Az Északi-sarkkörtől
a dél-csendes-óceáni térségig diákok százezrei nem mentek iskolába
egy pénteken, hogy részt vegyenek
azokon a tüntetéseken, amelyeken a
kormányokat vonták felelősségre
azért, hogy nem tesznek eleget a
globális felmelegedés megfékezéséért.
„Nincs B bolygónk” – üzenték a
Péntek a jövőért aktivistái a Reichstag előtt. A Péntek a jövőért mozgalmat elindító svéd Greta
Thunberg
megkönnyebbülten
mondta, hogy az emberek végre
odafigyelnek a klímaválságra.
„Azt mondjátok, mindennél jobban szeretitek a gyermekeiteket, miközben a saját szemük előtt lopjátok
el a jövőjüket” – üzente akkor a V4ek miniszterelnökeinek Greta Thunberg.
„Ég a ház”
Most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében – jelentette ki a diáklány Strasbourgban, az
Európai Parlament bizottsági ülésén
2019 áprilisában.

„Azt akarom, hogy rettegjenek,
azt akarom, hogy úgy tegyenek,
mintha égne a házuk, ugyanis nincs
idő várni, most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében –
fogalmazott Thunberg. – Sok politikustól hallottam, hogy a pánik
sosem vezet jóra, és egyet is értek
ezzel. Felesleges pánikolni, ha erre
nincs szükség, ez borzasztó lenne.
De amikor ég a ház, és nem akarjuk,
hogy az a ház porig égjen, akkor
igenis szükségünk van pánikra” –
érvelt a klímaaktivista. Abban a hónapban a pápával is találkozott, akit

Greta Thunberg

arra kért fel, csatlakozzon a klímasztrájkhoz.
A gúny áldozata volt
Másfél száz francia képviselő
meghívására a francia nemzetgyűlés előtt tartott beszédet 2019 júliusában a svéd klímaaktivista. Egyes
francia képviselők nem vettek részt
a vitán. A republikánusok köztársasági elnökjelöltje, Guillaume Larrivé egyenesen bojkottra szólította
fel képviselőtársait. Felhívásában
csatlakozott hozzá republikánus
párttársa, Julien Aubert is, ő a következőt írta: „Tiszteletben tartom
a gondolat szabadságát… de ne
számítsanak rám abban, hogy hangosan tapsoljak egy rövidnadrágos
prófétának, a Nobel-békedíj félelemből jelöltjének. A bolygóra
igent mondok, a zöld bizniszre
nemet”. „Ha azt mondom, hogy
nem akarok leborulni Greta Thunberg előtt, ez előtt a 16 éves gyerek
előtt, akkor már túllépem a politikai
korrektség határait?” – ezt üzente
akkor egy képviselő Le Pen Nemzeti Tömörülés elnevezésű pártjából.

A klímavédelem a Szigeten is téma
volt
Tavalyelőtt augusztusban érdekes
beszélgetés folyt a Civil Szigeten. A
Greta Thunberg alapította Fridays
for Future és az Extinction Rebellion magyar képviselői vitatták
meg, milyen esélyei vannak a fiataloknak a klímamozgalomban.
Környezetvédő utazás:
vitorláson New Yorkba
Nem sokkal később elindult kéthetes hajóútjára Dél-Angliából New
Yorkba a lány. A New York-i nemzetközi klímakonferenciára a repü-

lőgép helyett a hajóutat választotta
környezetvédelmi megfontolásokból: az őt szállító vitorlás ugyanis
semmilyen káros anyagot nem bocsát ki az úton. Az Atlanti-óceán hatalmas hullámai között olyan hajón
utaztak kísérőivel, amelyen nem
volt se WC, se konyha, se elkülönített fekvőhely. A modern vitorlást
nem motorral, hanem szélturbinák
és napelemek által gyűjtött energiával hajtják.
Greta Thunberg akkor azt
mondta: a kényelmetlenséget azért
kellett felvállalnia, mert a hajóút
önmagában is erős üzenet: azt
üzeni, hogy a klímaváltozás valóságos dolog.
„Amikor a gyűlölőid a külsődet
és a másságodat kritizálják,
az azt jelenti, hogy már nem tudnak
másba belekötni”
Ekkoriban reagált az őt gyalázó
beszólásokra, de különösen azokra,
amelyek autizmusából űztek csúfot.
„Amikor a gyűlölőid a külsődet
és a másságodat kritizálják, az azt
jelenti, hogy már nem tudnak
másba belekötni. És akkor tudhatod, hogy nyerni fogsz!” – írta a

Gondolatok szobafogságom margójára

Lakatos Judit

Otthonról (Erdély) hazatérve (Torontó),
emlékeim mellett boldogan vettem számba a
számomra legértékesebb szerzeményeket:
Böjte Csaba Füveskönyvét, Gyökössy Endre
Ádventi utaink-at, Müller Péter Varázskövét,
a Pszichét, a Nők Lapja különszámát. Bizonyos voltam abban, hogy az említett új olvasmányaim igen hasznosak lesznek számomra
a ránk szabott két hét kötelező házi őrizetben.
Minőségi és lélekmelegítő, felemelő szerzeményeim boldog birtokosaként egyáltalán
nem bántam a kéthetes kényszerpihenőt. Hirtelen arra gondoltam, talán a legnagyobb

ajándék, amit egymásnak adhatunk: engedni
embertársunkat betekinteni a lelkünkbe.
Elmondani, hogy senki sincs egyedül a félelmeivel, az aggodalmaskodásával, a szorongásaival, hiszen mindnyájan eltévedtünk
ebben a labirintusban, ami, mondhatni váratlanul, ránk szakadt.
Még komoly szakemberek – orvosok, kutatók, tudósok – is érzik: elromlott az iránytű,
és ők maguk is irányt tévesztve, tanácstalanul
tévelyegnek, abban a reményben, hogy végül
rátalálnak a helyes, a járható útra.
Kételyeim közepette sokszor rám szakadt
az éjszaka csendje, és akkor valahogy minden
letisztult, kikristályosodott: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higy-

lány. Felidézte, hogy a rendszeres
klímatüntetések elkezdése előtt
„nem volt energiám, nem voltak barátaim, és nem beszéltem senkivel.
Csak ültem otthon az étkezési zavarommal”. Thunberget évekkel ezelőtt Asperger-szindrómával diagnosztizálták. Ez az autisztikus
zavarok közé tartozik, a tüneteit a
negyvenes években írta le először
Hans Asperger osztrák gyerekgyógyász.
Élesen bírálta a politikusokat
Nem kérte, azonnali cselekvésre
szólította fek az amerikai képviselőket Greta Thunberg 2019 szeptemberi, az amerikai kongreszszusban tartott felszólalásában.
Washingtoni útján a volt amerikai
elnökkel, Obamával is találkozott.

Forrás: rev.com

Később a könnyeivel küszködve,
szinte sírva tartotta meg beszédét az
ENSZ klímacsúcsán, ahol kb. hatvan állam- és kormányfő hallgatta
szavait.
„Nekem nem itt kellene állnom”
– mondta Thunberg. „Iskolában kellene lennem az óceán túlsó felén.
De önök mind hozzánk, fiatalokhoz
fordulnak reményért. Hogy merészelik? Ellopták az álmaimat és a
gyerekkoromat az üres szavaikkal,
pedig én még a szerencsések közé
tartozom. Emberek szenvednek,
emberek meghalnak, teljes ökológiai rendszerek omlanak össze. Egy
tömeges kihalási esemény küszöbén
állunk, és önök csak a pénzről és az
állandó gazdasági növekedés tündérmeséjéről papolnak. Hogy merészelik?”
A Nobel-békedíjat nem kapta meg
Váratlanul felbukkant Donald
Trump amerikai elnök is az ENSZcsúcson, de ő és a kormánya más
tagjai is nyilvánvalóvá tették, hogy
nem tartják sürgető kérdésnek a klímavédelem ügyét. Abban az évben,

gyetek én bennem!” – biztat Jézus a János
evangéliomának 14. részében, az első versben.
Azt is olvashatjuk a rómaiakhoz írt levél
8:31b-ben: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Senki, bizonyára senki!”
Továbbá Jézus örökségül hagyta nekünk a
János 13:34-35 öt: „Új parancsolatot adok
nektek, hogy egymást szeressétek! Ahogy én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!” Ha eszerint élünk, nem érhet baj.
Semmi nem tart örökké. Egyszer minden
véget ér, így ez a ma emberét sújtó, egész földünkre kiterjedő pandémia és gazdasági válság is. Addig is legyünk türelmesek, kitartóak,
tegyük a dolgunkat!
Mindenki számára a saját tragédiája a legnagyobb, a legmegrázóbb, de mindig vannak
nálunk sokkal nehezebb sorsú emberek.
Egy kanadai ismerősöm mesélte, hogy

2019-ben Greta Thunberg volt az
alternatív Nobel-díjként is emlegetett kitüntetés egyik díjazottja. A
Nobel-békedíjat nem kapta meg.
A svéd lány az uniót is kiosztotta. A
Twitteren azt írta, hogy a 2050-es
karbonsemlegesség elvével az EU
feladja a küzdelmet.
Rosszul sült el a német vasúttársaság
kommunikációs akciója
Rosszul sült el a német vasúttársaság kommunikációs akciója Greta
Thunberggel 2019 decemberében.
A kamasz klímaaktivista vonaton
utazott haza Svédországba a madridi klímacsúcsról, aminek kapcsán
a Deutsche Bundesbahn a Twitteren
örvendezett, hogy Greta is támogatja a vasúttársaság klímaváltozás
elleni harcát.
Greta Thunberg eközben szintén
megosztott egy fotót a közösségi
médiában, amin az látható, hogy a
folyosón üldögél, csomagjai tetején.
Mellé csak annyit írt, hogy egy túlzsúfolt vonaton utazik hazafelé. A
vasúttársaság ezt meglátva azonnal
csipkelődni kezdett, mondván,
Greta inkább arról írhatott volna,
hogy milyen kedves volt a kiszolgálás az első osztályon, ahol utazott.
Csupán azt felejtették el, hogy a
klímaaktivista eredeti vonatát törölték, aki ezért kényszerült a földre
Basel és Göttingen között. Greta
Thunberg ezt el is magyarázta egy
újabb tweetben, és hozzátette, hogy
őt egyáltalán nem zavarja a túlzsúfoltság, mert az csak azt mutatja,
hogy nagy igény van a vasúti közlekedésre. A lányt ebben az évben a
Time az év emberének választotta.
Segítséget kértek tőle
„Nagyon kedves Greta Ernman
Thunberg! Manaus polgármestere
vagyok, ez Amazonas állam fővárosa. A legnagyobb város az Amazonas-medence egész brazíliai
részén. Segítségre van szükségünk.
Meg kell mentenünk a koronavírustól az esőerdő védőinek életét. Kegyetlen katasztrófával nézünk
szembe” – írta tavaly Arthur Virgílio Neto, Manaus polgármestere.
Greta Thunberg a Twitteren reagált
a polgármester szavaira, és azt írta,
hogy a koronavírus-járvány miatt az
Amazonas-medencében kialakult
helyzet több szempontból is riasztó.
Tavaly augusztusban Angela
Merkel német kancellár Berlinben
találkozott a svéd klímaaktivistával
és két társával. A megbeszélés apropóját az unió koronavírus-válság
utáni újjáépítési terve adta. A fiatal
környezetvédők szerint azonban az
unió most kétezer milliárd euró támogatást ad olyan gazdaságok
talpra állításának megsegítésére,
amelyek a klímaválság kialakulásáért felelősek.
Greta Thunberg munkásságáról a
Manchester és Leeds között található Hebden’s Bridge-ben egy focipályányi méretű képpel emlékeztek
meg.
Forrás: euronews

amikor a legmagasabbra emelkedett (nagyon
sikeres üzletember volt), döbbent rá, hogy ő
valójában nem több, mint egy porszem a világmindenségben.
Saját helikoptereivel, kitűnő pilótáival vállalta a külföldiek kimentését egy háborúval
sújtott afrikai országból, ahol tömegmészárlást hajtottak végre a rendszer katonái.
Fentről, az ég békésnek tűnő magasságából lenézve a kanadai mentőmisszió
munkatársai holttestekkel borított tájat
láttak. A felbúgó helikopterek zúgó propellerjei csak pár külföldi állampolgár számára jelentették az életet. Akkor, ott
döbbent rá, hogy mindig mindenért hálával tartozik. Az élet ajándék. Örüljünk a
pillanat szentségének!
A csoda, ami megmenthet, bennünk van: a
csoda a szeretet!
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
HÁZTETŐKET készítünk cserépből

vagy lemezből, vállalunk javítást,

ácsmunkát stb. Tel. 0741-480-558.

(10286-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Nyilvános konzultáció

A Maros Megyei Tanács 2021. január 7-én megnyitotta a következő, normatív jellegű okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: „Határozattervezet a
Maros Megyei Tanács 77/2019 sz. határozata mellékletének módosításáról,
amely a Maros megyei háztartási és szilárd hulladék integrált hulladékgazdálkodási rendszerének finanszírozására szolgáló köztisztasági speciális illeték
bevezetésének és ügykezelési szabályzatának a jóváhagyására és a speciális
illeték értékének meghatározására vonatkozik 2021-re”.

A dokumentáció tartalmazza:
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének megindoklását;
• A jóváhagyási jelentés mellékletét;
• A regionális fejlesztési pályázat kivitelezéséről a szakmai jelentést;
• A jogügyi szolgálat jelentését;
• A határozattervezet mellékletét.

A dokumentáció elemezhető:
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű
határozattervezeteknél;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda;
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés
alapján.

A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2021. január 18-ig lehet benyújtani:
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii
publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, a F.PS.19.07 – „Formular
pentru colectarea de propuneri” néven;
• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre:
cjmures@cjmures.ro
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8–16 óra
között.

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A Maros megyei
háztartási és szilárd hulladék integrált hulladékgazdálkodási rendszerének finanszírozására szolgáló köztisztasági speciális illeték bevezetésének és ügykezelési szabályzatának jóváhagyását és a speciális illeték értékének 2021. évi
meghatározását célzó határozattervezetet illető javaslatok”.

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.
Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra.
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2021. január 18-ig.
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1273as belső szám, vagy e-mailben a cie@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Sorin Stan.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
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Az idő múlik, feledni nem lehet,
csak meg kell tanulni élni nélküled.
Hiányod érezzük, emléked őrizzük.
Múlhatatlan fájdalommal emléke-

zünk január 11-én a mikefalvi születésű
KÁNTOR
JÁNOSRA
halálának 15. évfordulóján.

Emlékét őrzi felesége, Éva, fiai:
Janika, Jenőke, menye, Melinda,
unokái: Évike és Boglárka.

Nyugodj békében! (10325-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„A búcsúszó, mit nem mondtál
ki, elmaradt, elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.”
Id. BOGDÁN INCZE emlékére:
fia, Incze és leánya, Ilonka.
(v.-I)
Szomorú szívvel emlékezünk január 11-én a mezőcsávási születésű BARABÁS ANNÁRA szül.
Fodor halálának nyolcadik évfordulóján.
Áldott, szép emléke, gondviselő
szeretete örökké élni fog szívünkben. Bánatos férje, Sándor,
testvérei, sógornői, családjukkal
együtt.
Nem integet többé elfáradt
kezed, nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra te sohasem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok. (10308)
Álmok, emlékek, szép szavak,
ez minden, ami a múltból megmaradt.
Tátongó űr lelkünkben a hiány,
néha kicsit csendesül, de örökké
fáj.
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk drága szüleink, id.
MAJOR LAJOS és id. MAJOR
ROZÁLIA szül. Nyiri halála évfordulóján. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Szeretteik.
(10333-I)
Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért szerető szíved.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
január
11-én
a marosszentkirályi DÓCZÉ
SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján.
Szerető
felesége,
Jusztina, 3 lánya, veje, 8 unokája családjukkal, 6 dédunokája és a rokonok. Nagyon
hiányzol, nyugodj csendesen!
(10336-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, testvér,
FEKETE PÁL
a Metalotehnica volt dolgozója
életének 75. évében megpihent.
Temetése január 12-én 13 órakor
lesz a maroskeresztúri temetőben.
Búcsúznak tőle szerettei. (-I)

Nem

vársz

már

bennünket

ragyogó szemekkel,

Nem örülsz már nekünk szerető

szíveddel,

De abban reménykedünk, hogy
jó helyre mentél,

Hisz te a jónál is jobbat érde-

meltél.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a legdrágább édes-

anya,

anyós,

nagymama,

dédimama, rokon és jó szom-

széd.

JENEI ILONA

erdőcsinádi

lakos

életének

92. évében csendesen megpi-

hent.

Drága halottunk temetése 2021.
január 11-én, hétfőn 13 órakor

lesz az erdőcsinádi református

temetőben.

Fájó szívvel búcsúzik három

gyermeke: Rózsika, Margit, Domi
és ezek családja.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (–I)

Megrendített régi barátom,
CIMBI

(HEGEDüS JÁNOS RuDOLF)

elhunyta.

Férfiasan viselt, hosszas szenve-

dés után 2021. január 9-én
Budapesten érte a halál.

Felidézem, hogy 1989 novembe-

rében jogos félelmét legyőzve el-

kísért

a

szekuritáté

által

kezdeményezett, Tőkés László
kilakoltatását elrendelő per temesvári

tárgyalására.

Tettét

azonnal rögzítette a győztes nép-

felkelést megakadályozni nem

tudó, de életünket még mindig

befolyásoló „társaság”.

Drága Barátom, nem feledünk,

emléked megőrizzük!

Kincses Előd és az egész család.
(-I)

Fájó szívvel tudatom, hogy a sze-

retett feleség, kolléga, szomszéd,

barát,

CZIMBALMOS MÁRIA
született Fazakas

életének 74. évében, 2021. január

9-én hosszas betegség után el-

hunyt Segesváron.

Gyászoló férje, István. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (22397-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

