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Életmentő véradókat várnak

A marosvásárhelyi vérközpontban is

Fősodrásba került
a magyarellenesség
Romániában

A magyarellenesség változatlan Romániában, ugyanúgy jelen van, mint
az elmúlt években. Ennek megfelelően egyre szerteágazóbb a jogvédelmi szolgálat tevékenysége, és ami
kimondottan aggasztó, hogy a korábbi
évekkel ellentétben a magyarellenesség bekerült a fősodrásba – emelte ki
január 13-i évértékelő sajtótájékoztatóján Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat vezetője.

____________4.
Jól fog az állami
forrásból érkező
pénz
Országszerte vérhiányra panaszkodnak a vérellátó központok vezetői, mivel a járvány és a szigorítások miatt jelentősen lecsökkent az önkéntes véradók száma. Míg a
koronavírus-járvány előtt havonta több mint ezerkétszáz
véradó jelentkezett a marosvásárhelyi vérközpontban, a világjárvány megjelenése óta ez a szám nyolcszáz körüli.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor (archív)

– Mi a helyzet a Marosvásárhelyi Regionális Vérközpontban?
Továbbra is alacsony a véradók száma? – kérdeztük az önkéntes véradás
népszerűsítésével megbízott Marinela Lazăr pszichológust.
– Marosvásárhelyen egyelőre nincs rendkívüli vérhiány, de a vértartalék szinten tartása érdekében továbbra is várjuk az életmentő véradókat
a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház szomszédságában, a Molter
Károly utca 2. szám alatti vérközpontba – hangsúlyozta.
(Folytatás a 2. oldalon)

Örvendetesen megszaporodott azoknak a magyar egyházközségeknek a
száma is, amelyek a román államtól
(is) igényelnek támogatást egyházi jellegű beruházásokra. A tapasztalatok
szerint a kérelmezési és beszámolói
ügyvitel nem bonyolult, ezért minden
felekezetnek ajánlott ebből a forrásból
is pénzeket lehívni.

____________6.

Önkéntes leleplezés

Benedek István

Rég világos, hogy az egykor szebb napokat megért szakszervezeti
mozgalom a szociáldemokrata párt civil tagozatává lényegült, amelynek tevékenysége abban merül ki, hogy amikor politikai gazdáik hatalmi helyzete meggyengül, akkor zúgolódnak, azt színlelve, hogy ezt
a munkavállalók érdekében teszik. Most ezt sikerült ritka látványos
módon, önként le is leplezniük.
Mostanság is zajlik egy tiltakozó akciósorozatuk, a napokban
sztrájkőrséget álltak a prefektúrák előtt, és egy karavánt is szerveztek,
hogy a minisztériumok székháza elé is lehessen soknak látszó tagságot
kiállítani. Meg kell hagyni, az időzítéshez is van érzékük, a fagyos napokban még jobban fest a tévékamerák előtt az ilyesmi.
Közleményt is sikerült kiadni, amiből először az derül ki, hogy azért
mérgesek, mert ez a fránya kormány nem emelte eléggé a minimálbért,
és befagyasztotta az állami bérek emelését. És a második pontban jön
az ínyencfalat. Ugyanis azt is a mostani kormány nyakába próbálják
varrni, hogy gátolja a társadalmi párbeszédre vonatkozó törvény életbeültetését, mivel nem tette azt kiemelt pontjává a programjának. És
leírják azt is, hogy gyakorlatilag tíz éve nem működnek az ágazati
munkaszerződésekre vonatkozó tárgyalások az országban, mert hiányos a vonatkozó szabályozás, az új törvényt meg évek óta senkinek
nem sürgős elfogadni.
Azt már nem írták oda, hogy pontosan ez a hiányos szabálykeret vezetett nagyrészt oda, hogy 2019-es adatok szerint az állami szektorban
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 órakor,
lenyugszik
17 óra 6 perckor.
Az év 18. napja,
hátravan 347 nap.

Ma PIROSKA,
holnap SÁRA ésa MÁRIÓ
napja.

Életmentő véradókat várnak

IDŐJÁRÁS
Havazás várható

Hőmérséklet:
max. -5 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

32, 6, 29, 45, 8 + 2

35, 2, 26, 21, 13, 23
5, 36, 3, 35, 32, 2

NOROC PLUS: 2 6 3 3 3 0

SUPER NOROC: 7 5 1 0 9 1
NOROC: 7 1 0 1 5 3 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

Az Önök véleménye számít!
– szociológiai kérdőív

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatala felkéri a lakosságot, vegyen részt a város védett épített övezetei problémáinak beazonosításában, valamint a szükséges
beavatkozások meghatározásában. Mindezt megtehetik a
16. életévüket betöltött megyeszékhelyi lakosok, ha kitöltik
a Marosvásárhely védett épített övezeteire vonatkozó kérdőívet (https://www.surveymonkey.com/r/PUZZCPTarguMures), amely a 2021. január 13. – február 3. közötti
időszakban online lesz elérhető. Marosvásárhely védett
épített övezetét a parcellázás, az utcahálózat, az épületek
építészeti-urbanisztikai értéke, az övezet közterületeinek,
valamint a meglévő rendeltetések szempontjából nagyfokú
komplexitás jellemzi. Az övezeti terv révén biztosítják az
integrált fejlesztés koordinálását.

Adománygyűjtés
a tűzvész károsultjainak

Adománygyűjtést szervez a Proactiv Transilvania Egyesület Marosvásárhelyen és környékén a csíksomlyói tűzvész
károsultjainak. Mint ismeretes, január 7-én este több mint
20 lakóház vált Csíksomlyón tűzvész martalékává, és megközelítőleg 250 személy vesztette el otthonát. Ezen családok megsegítésére szervez adománygyűjtést a Proactiv
Transilvania Egyesület Marosvásárhelyen és környékén. A
segítő szándékúak pénzt, tartós élelmiszert, egyszer használatos evőeszközöket, tányérokat, poharakat, szalvétákat,
pelenkát, tisztasági betéteket, tisztálkodási szereket (szappan, fogkefe, fogkrém), valamint toalettpapírt, törlőkendőt
adományozhatnak. Az adományozási szándékot a 0741436-367-es telefonszámon jelezhetik, ezt követően az
egyesület önkéntesei személyesen veszik át tőlük a felkínált javakat január 25-ig. Pénzadományokat személyes átvétellel vagy Revolut-applikáción keresztül fogadnak a
0741-436-367-es telefonszámra.

Rövidfilmek

A kultúra hetén a Studium–Prospero Alapítvány Facebookoldalán ma, január 18-án a rövidfilmsorozat keretében a
Teleki–Bolyai Könyvtár látogatók előtt kevésbé ismert termeit és azok történetét mutatja be Lázok Klára főkönyvtáros. Holnap, január 19-én egy olyan házat és volt lakóját
mutatják be rövidfilmben, aki a saját korában jelentős szereppel bírt a város életében, emléke azonban lassan elhalványult. A filmben dr. Kálmán Attila történész eleveníti fel
Sényi László tevékenységét, és mutatja meg a Köteles Sámuel utcai Sényi-házat. Január 20-án nézhető a Rejtett
város sorozat negyedik része, a Minorita örökség Marosvásárhelyen. A filmben Bányai Réka könyvtáros, a marosvásárhelyi minoriták kutatója beszél a szerzetesek által
építtetett kolostorról és a Bolyai, illetve Köteles Sámuel
utca bérházairól. Január 21-én a Dudutz család – egy örmény család hagyatéka Marosvásárhelyen című filmet
lehet megtekinteni, amelyben dr. Puskás Attila, a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület elnöke szólal meg. Az utóbbi négy alkotás magyar nyelvű, román
felirattal. A filmek a fent említett napokon 19 órától lesznek
megtekinthetők.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor (archív)

(Folytatás az 1. oldalról)
Az intézmény képviselője kifejtette, hogy a járványügyi előírásokat betartva biztonságos körülmények között lehet vért adni a megyeszékhelyen levő
központban, ahová munkanapokon délelőttönként várják az önkéntes véradókat. Marosvásárhelyen is jelentősen csökkent a véradók száma, de egyelőre a hiány
nem olyan mértékű, hogy sebészeti beavatkozásokat
kellett volna emiatt elhalasztani.
Míg tavaly ebben az időszakban havonta 1.240 önkéntes véradó jelentkezett, ez a koronavírus-járvány megjelenése óta havonta átlagban 840 véradóra csökkent.
Ugyanakkor kiemelte, hogy a vérközpontban nem kell
megfertőződéstől tartani, mivel szigorúan betartják az
egészségügyi előírásokat, megnövelték a várótermet, a
nagyobb biztonság érdekében a belépőknek új arcmaszkot adnak a használt helyett, a termekben minden második ágyat használják, hogy ott is betartsák a távolságot.
Rendszeresen fertőtlenítenek és szellőztetnek, így a véradásra jelentkezők nem fertőződhetnek meg. A járványügyi szabályok betartása mellett kérdőívet is ki kell
tölteniük a véradóknak, amelyben a saját egészségi állapotukról, illetve arról kell nyilatkozzanak, hogy az
utóbbi 28 napban volt-e kapcsolatuk koronavírussal fertőzött személlyel. Nem kell telefonon előre bejelentkezni, a személyazonossági igazolványra van szükség,
és a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek.
Vérvizsgálat, étkezési utalvány, utazási kedvezmény
– Ki lehet önkéntes véradó? – kérdeztük.
– Az egészséges férfiak évente öt alkalommal lehetnek
önkéntes véradók, a nők négy alkalommal, és két véradás
között hatvan napnak kell eltelnie. Vért adhat minden
egészséges, 18–65 év közötti személy, akinek érvényes
személyazonossági iratai vannak, testsúlya 55 kg feletti, az
utóbbi hat hónapban nem volt műtéti beavatkozása – terhes

és gyermekágyas nők nem adhatnak vért –, nem szenved a
következő betegségekben: B vagy C típusú hepatitisz, szifilisz, epilepszia, cukorbetegség, gyomorfekély, szívbetegség, asztma, allergia. A szakembereink ellenőrzik a
véradásra való alkalmasságot egy űrlap kitöltése, egy általános vizsgálat és laboratóriumi vizsgálatok segítségével.
A vizsgálatok nagyon fontosak mind a véradó egészsége,
mind a leadott vér minősége szempontjából. A vér levételét
szakszerűen végzik, és rendkívül jó minőségű reagensekkel
ellenőrzik, megelőzendő a vérátömlesztéssel történő esetleges fertőzéseket. Az önkéntes véradók hét darab étkezési
utalványt kapnak, a marosvásárhelyi tömegközlekedési
eszközök egyik buszjáratára egy hónapig érvényes ötvenszázalékos kedvezményben részesülnek, emellett pedig,
amennyiben igénylik, megkaphatják a vérvizsgálatuk eredményeit.
– Hétvégi baleseteknél sokan jelentkeznének szombatvasárnap is véradásra hozzátartozók, ismerősök életmentő
beavatkozásához, de erre nincs lehetőség.
– Valóban, sok esetben van rá példa, hogy ismerősök
akár a közösségi oldalakon is mozgósítják egymást, és
sokan jelentkeznének azonnal, de erre országos viszonylatban nincs lehetőség. A vérközpontok csak munkanapokon, hétfőtől péntekig fogadják a véradókat, a levett
vérmintákat ugyanis alapos tesztvizsgálatoknak vetik alá
laboratóriumi körülmények között. Sürgősségi esetekben
a sürgősségi tartalékot használják fel a kórházak, ezért
fontos azt szinten tartani, mivel sosem tudni, mikor következik be egy nagyobb tragédia, amikor azonnali beavatkozásokhoz rengeteg vérre lehet szükség. Ezért
mindenkit arra biztatunk, hogy ne csak akkor váljon önkéntes véradóvá, amikor ismerősük vagy rokonuk miatt
mozgósítják, a tartalékalapra ugyanis bármikor bárkinek
szüksége lehet – hangsúlyozta az intézmény sajtószóvivője.

„Ha fázol, vegyél el egy ruhadarabot, ha segíteni
akarsz, tegyél ide egyet!” mottóval újraindul Marosvásárhelyen a Szabad fogas akció. Célja, hogy meleg ruhával
lássa el a rászorulókat, főleg az utcán vagy tákolt/fűtetlen
lakásokban élőket és a kisjövedelműeket.
Kérjük, aki teheti, január 18-a és 22-e között hozzon kizárólag meleg ruhát és cipőt a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház előtt felállított szabad fogasra!
Szeretettel várunk mindenkit naponta 12 és 13 óra kö-

zött, vigye el, amire szüksége van, és köszönettel fogadjuk
az adományokat!
A gyorssegélyakciót idén a Divers Egyesület, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és az Alpha Transilvană Alapítvány szervezi.
Ruha, tartós élelmiszer, valamint pénzadományok felajánlását a 0265-311727-es telefonszámon fogad a Divers
Egyesület. Ugyanott lehet segítségért is folyamodni, a lehetőség függvényében mindenkinek segítenek. (közlemény)

Bolero – versműsor
a magyar kultúra napján

Kultúra hete

Szabad fogas Marosvásárhelyen

RENDEZVÉNY

Január 22-én, pénteken, a magyar kultúra napján 19
órától a Weöres Sándor alkotásaiból összeállított Bolero
című versműsor bemutatójára várják a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház közönségét a színház Kistermébe. A
műsor rendezője Keresztes Attila. Az előadásra érvényesek a szabadbérletek. Jegyek a színház nagytermi
jegypénztárában (hétfőtől péntekig 12-18 óra között, tel.
0365- 806-865), a helyszínen előadás előtt egy órával,
valamint online, a www.biletmaster.ro honlapon kapha-

tók. A versműsort a járványügyi protokoll betartásával
lehet megtekinteni.

Harmadik alkalommal szervezi meg e héten, a Studium–Prospero Alapítvány a január 22-ig tartó, kultúra
hete néven ismertté vált rendezvénysorozatot. A járványhelyzet miatt továbbra sem lehetséges a különböző programokon való részvétel, így az alapítvány az
online térben kínál újszerű és változatos programlehetőséget a kultúra iránt érdeklődőknek. Ebben az évben
két típusú programmal: rövidfilmsorozattal és online
tárlattal kívánja a kultúra iránt érdeklődőket megszólítani.
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Az Európai Bizottság nincs kapcsolatban
a kínai oltóanyag-fejlesztővel

Az Európai Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy
bármiféle kapcsolat lenne az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és a koronavírus elleni vakcina
kínai fejlesztője között, továbbá az Európai Bizottság sem áll kapcsolatban a kínai oltóanyag-fejlesztővel – közölte Stefan De Keersmaecker, az Európai
Bizottság illetékes szóvivője pénteken.

Sajtótájékoztatón feltett kérdésre válaszolva a szóvivő kiemelte, az Európai Unió oltási stratégiáját a minőségi vakcinák
beszerzésére helyezi, azokra az oltóanyagokra, amelyeket az
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hatékonynak és biztonságosnak ítél.
Aláhúzta, mindezek nagyon fontosak az európaiak bizalmának kiépítéséhez. Kiemelte továbbá, hogy az Európai Bizottság széles és átfogó oltóanyag-portfóliót állított össze
mindazon vállalatok által fejlesztett vakcinákból, amelyek
megfelelnek az unió szigorú kritériumainak.
Az Európai Bizottság ez idáig az AstraZeneca (400 millió
adag), a Sanofi-GSK (300 millió adag), a Johnson and Johnson (400 millió adag), a BioNTech-Pfizer (600 millió adag),
a CureVac (405 millió adag) és a Moderna (160 millió adag)
vállalatokkal írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket.
A szóvivő szerdán arról tájékoztatott, hogy az Európai
Gyógyszerügynökség előzetes tárgyalásokat folytat a koronavírus elleni orosz vakcina, a Szputnyik V gyártójával. Az
orosz vállalat azonban egyelőre nem döntött úgy, hogy kérelmet nyújt be a készítmény uniós alkalmazásának jóváhagyására.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken közölte: minden oltóanyagnak, amely az EU piacára
kerül, át kell esnie az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
vizsgálatán.
Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és élelmiszer-bizton-

ságért felelős biztos az uniós tagállamok egészségügyi minisztereinek szerdai informális videókonferenciáját követően arra
emlékeztetett, hogy 2020 júniusában mind a huszonhét tagország felhatalmazta az Európai Bizottságot, hogy a nevükben
tárgyaljon az oltásokra vonatkozó előrendelésekről. A megállapodás jóváhagyásával, illetve a tárgyalások unióra való átruházásával mindegyikük beleegyezett abba, hogy nem indít
saját eljárást az oltóanyagok megvásárlására ugyanazoktól a
laboratóriumoktól – emelte ki.
Erik Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője november végén közölte: az Európai Unióban elérhető vagy a jövőben elérhetővé váló oltóanyagoknak meg kell felelniük a
vonatkozó uniós minőségi és jóváhagyási előírásoknak. Az
előírásról azonban a tagországok vészhelyzet esetén, sürgősségi eljárás keretében, ideiglenesen és korlátozott módon eltérhetnek. Ilyen esetben az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) engedélye nélküli termékeket is forgalmazhatnak. A
tagállamok által vészhelyzet esetén, saját hatáskörben, ideiglenesen engedélyezett vakcinákat azonban kizárólag saját területükön forgalmazhatják, más uniós tagállamban nem.
Stefan De Keersmaecker illetékes szóvivő kiemelte: uniós
engedély nélküli oltóanyag forgalomba hozataláért az azt alkalmazó tagállam viseli a felelősséget. Tájékoztatása szerint
amennyiben egy vakcina felhasználását egy tagállam engedélyezi, akkor az oltóanyag abban a tagországban válik forgalmazhatóvá.
Az Európai Bizottság azt támogatja, hogy az unió területén
alkalmazott vakcinák forgalomba hozatalát az Európai
Gyógyszerügynökség engedélyezze. Az ügynökség alaposan
tanulmányozza az oltóanyagok hatékonyságát és biztonságosságát forgalomba hozatal előtt. Az eljárás nagyon fontos az
európai állampolgárok biztonságának szavatolásához – tette
hozzá. (MTI)

Hétfőtől minden beutazónak karanténba kell
vonulnia az Egyesült Királyságban

A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden ország
esetében megszünteti a karanténkötelezettségtől
mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba – jelentette be pénteken Boris Johnson brit
miniszterelnök.

Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján közölte: az intézkedés célja az, hogy az ország megvédhesse
magát az esetleg még nem azonosított új koronavírus-változatok behurcolásának kockázatától.
Boris Johnson közölte: a brit kormány egyeztetést tartott az
Egyesült Királyság mindegyik országának kormányával, így
a rendelkezést Anglián kívül Skócia, Wales és Észak-Írország
is érvényesíti. A brit miniszterelnök által ismertetett intézkedés hétfőn, brit idő szerint hajnali 4 órakor, kelet-európai idő
szerint 6 órakor lépett életbe.
Johnson a péntek esti sajtótájékoztatón megerősítette, hogy
ugyanettől az időponttól negatív koronavírusteszt-eredményt
is fel kell mutatniuk a külföldről érkezőknek.
Ezt a rendeletet a brit közlekedési minisztérium hivatalosan
csak Angliára jelentette be. A pénteki Downing Street-i tájékoztatón a brit kormányfő nem részletezte, hogy ennek az előírásnak a hatályát is kiterjesztik-e az Egyesült Királyság
egészére.
Boris Johnson megerősítette ugyanakkor, hogy a koronavírustesztet minden beutazónak az indulás előtt legfeljebb 72
órával kell elvégeztetnie, és mindenkinek ki kell töltenie az
angliai tartózkodási helyszínt rögzítő online űrlapot (Passenger Locator Form) is.
Az utasok ezen az űrlapon jelentik be a brit hatóságoknak,
hogy érkezésük után hol töltik az elkülönítés idejét és ott milyen módon lehet felvenni velük a kapcsolatot.

A brit kormányfő közölte: a negatív koronavírusteszt-eredmény meglétét és a Passenger Locator Form kitöltését már az
utazókat szállító légitársaságok ellenőrizni fogják, de érkezés
után a brit hatóságok is kérhetik, és komoly pénzbírságra számíthatnak azok, akik nem tesznek eleget ezeknek az előírásoknak. A brit közlekedési minisztérium rendeletében az áll,
hogy büntetendő cselekménynek számít, ha valaki negatív koronavírusteszt-eredmény nélkül érkezik Angliába, és ilyen
esetben 500 font pénzbírság szabható ki.
A külföldről érkezőket a negatív koronavírus-szűrési lelet
sem menti fel a kötelező tíznapos karantén alól.
Johnson azonban a péntek esti sajtótájékoztatón megerősítette: továbbra is van lehetőség arra, hogy a beutazók lerövidítsék a karanténidőszakot, ha az indulásuk utáni ötödik napon
újabb koronavírus-szűrést végeztetnek, és ennek eredménye
is negatív. A brit miniszterelnök kijelentette: ezek a beutazási
szigorítások alapvető fontosságúak azért is, mert az Egyesült
Királyság most már napról napra igen jelentős eredményeket
ér el lakosságának védelmében.
Boris Johnson elmondta: péntek estig országszerte már több
mint 3,2 millióan kapták meg a koronavírus elleni oltást, és
ez azt jelenti, hogy egy hét alatt megkétszereződött azoknak
a száma, akik már részesültek a vakcinában.
Hozzátette: egyedül csütörtökön és csak Angliában negyedmillió embert oltottak be az új típusú koronavírus ellen, sokkal
többet, mint Európa bármely más országában.
A brit kormányfő elmondta azt is, hogy a 80 éven felüli korosztály tagjainak csaknem 45 százaléka, az idősotthonok lakóinak közel 40 százaléka részesült az oltásban, vagyis
ütemesen halad az oltási program a legveszélyeztetettebb lakossági csoportokban. (MTI)

Családtámogatási botrány miatt távozott
a holland kormány

A Mark Rutte kormányfő vezette holland koalíciós
kormány bejelentette lemondását a hónapok óta
nagy port kavaró családtámogatási botrány miatt.
Rutte és miniszterei március 17-ig, a parlamenti választások napjáig ügyvivői minőségben látják el feladataikat – jelentette be a kormány a miniszteri
tanács pénteki ülését követően.

2012-től kezdődően több száz család került súlyos anyagi
helyzetbe, miután a holland adóhatóság csalóként kezelte
őket, és megvonta tőlük a gyermekgondozási támogatást, valamint számos esetben több ezer euró visszafizetésére kötelezte az érintetteket. Ez legtöbbször olyan családoknál fordult
elő, ahol a szülőknek kettős állampolgársága volt. A nemzeti
ombudsman és a holland parlament vizsgálóbizottságra is arra
a következtetésre jutott, hogy az adóhatóság megsértette a jogállamiságot, figyelmen kívül hagyta a gyermekjogokat, és
több családot lehetetlenített el anyagilag.
„A vizsgálóbizottság szerint a jelenlegi harmadik és a korábbi, Rutte vezette kormányok is felelősek az ártatlan családoknak okozott megpróbáltatásokért” – írja a helyi sajtó.
Az adóhatóság visszaéléseinek áldozatává vált szülők egy
csoportja kedden öt hivatalban lévő és egy volt miniszter ellen
indított bírósági kereset, súlyos gondatlansággal és hivatali
bűncselekménnyel vádolva őket. Az Dutchnews hírportálnak

adott nyilatkozataikban a szülők mentális zaklatásról, továbbá
„etnikai alapú profilozásról” számoltak be.
A kormány lemondásához az is hozzájárult, hogy csütörtökön lemondott Lodewijk Asscher, a holland Munkáspárt vezetője, aki a korábbi Rutte-kormányok idején szociális
ügyekkel foglalkozó miniszter volt. Eric Wiebes gazdasági
miniszter pénteken azonnali hatállyal távozott tárcája éléről,
posztját Cora van Niewenhizen eddigi infrastrukturális ügyekkel foglalkozó miniszter vette át.
Televíziós nyilatkozatában Rutte megerősítette, hogy benyújtotta lemondását Sándor Vilmos holland királynak, aki
azt el is fogadta. A kormányfő a botrányt az egész politikai
rendszer kudarcának nevezte, és kiemelte, hogy a felelősség
nemcsak őt, hanem az egész koalíciós kormányt illeti, így nem
mond le arról, hogy továbbra is ő maradjon az ügyvivői kormány élén. Hozzátette, hogy a következő két hónapban – egészen a választásokig – kormánya a koronavírus-járvány
kezelésére koncentrál és arra, hogy kártalanítsák a botrányban
érintett családokat. A harmadik Rutte-kormány 2017 októbere
óta van hatalmon, koalícióban a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA), a 66-os Demokraták (D66), és a Keresztény
Unió (CU) pártokkal. A felmérések szerint a következő márciusi választásokat is a Rutte vezette konzervatív-liberális
Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért nyeri meg. (MTI)

Ország – világ
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2156 új fertőzöttet jelentettek

A legutóbbi tájékoztatás óta 2156 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte csaknem 15
ezer tesztet végeztek el – közölte vasárnap a stratégiai
kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel 693 644re nőtt az eddig megfertőződöttek száma az országban. 622 414 pácienst nyilvánítottak eddig gyógyultnak.
Ez idáig 5.164.549 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 43.083 antigén
gyorstesztet végeztek el. Az elmúlt 24 órában 11.524
PCR-RT tesztet végeztek el (6529-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 4995-öt pedig kérésre), és 3392 gyorsteszt eredményét dolgozták fel.
Jelenleg 8552 személyt kezelnek kórházban COVID19-cel, és 1076 személy szorul intenzív terápiás kezelésre. Románia területén 37.146 igazoltan
koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 8426 pedig
intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 60.554 személy van házi, 84 pedig intézményes karanténban. Az
elmúlt egy napban 57 koronavírussal diagnosztizált
személy haláláról érkezett jelentés, és ezzel 17 221-re
emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható
eddigi halálesetek száma. (Agerpres)

Hétfőn érkezik a Pfizer-oltás
ötödik szállítmánya

Hétfőn érkezik az országba a Pfizer-BioNTech által
kifejlesztett koronavírus elleni védőoltás ötödik szállítmánya – közölte vasárnap a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV). A
testület szerint a vakcina repülőgéppel érkezik Bukarestbe, Temesvárra és Kolozsvárra, ahonnan hűtött
konténerekben viszik tovább. Összesen 87.750 dózist osztanak szét a regionális központok között. Az
oltási központokban az új és a régi szállítmányokból
érkezett vakcinát egyaránt használják. (Agerpres)

A hajléktalanokat és a fogyatékkal
élőket is immunizálják

Az oltáskampány második szakaszában immunizálják a hajléktalanokat és a fogyatékossággal élőket is
– jelentette ki péntek este Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter. A fogyatékkal élőkkel együtt beoltják
ezek családtagjait is – nyilatkozta a tárcavezető a
Victoria-palotában tartott sajtóértekezletén. Voiculescu kifejtette: vita folyik arról, hogy még mely területek számítanának kulcsfontosságúnak (szóba
kerültek például a bevásárlóközpontokban és a bankokban dolgozók), de egyelőre az eredetileg kiadott
listához tartják magukat. (Agerpres)

Először mászták meg télen a világ
második legmagasabb hegyét

Nepáli serpák egy csoportjának először sikerült megmásznia télen a világ második legmagasabb hegyét,
a 8611 méter magas K2-t – közölték hivatalos források szombaton. A tízfős csoport szombat délután ért
fel a Kína és Pakisztán határán lévő hegycsúcsra a
pakisztáni hegymászó egyesület (ACP) titkára, Karrar
Haidri tájékoztatása szerint. Elmondta, a serpákból
álló csoport helyi idő szerint éjjel 1-kor indult a csúcstámadásra, és délután 4.56-kor ért fel. A K2 volt eddig
a nyolcezer méternél magasabb hegyek közül az
egyetlen, amelyet korábban még soha nem másztak
meg télen. Először 1954. július 31-én hódították meg.
A mászás azért is történelmi volt, mert egyetlen európai vagy amerikai sem volt a csúcsmászók közt, csak
olyan nepáli serpák, akik eddig leginkább a külföldi
mászók kísérőiként jelentek meg a hírekben. (MTI)

Önkéntes leleplezés

(Folytatás az 1. oldalról)
45%-kal voltak magasabbak a bérek, mint a magánszférában. Tavaly ez a különbség valószínűleg még tovább nőtt, hiszen a múlt évben az állami alkalmazottak
nemcsak rendesen megkapták a bérüket, hanem még
nőttek is ezek, miközben a karantén miatti megszorítások és az azzal jövő gazdasági visszaesés miatt a privát
szféra számos ágazatában nemhogy béremelésről nem
lehetett szó, az is nagy eredmény volt sokak számára,
ha egyáltalán megmaradt az állásuk.
Azt sem írták oda, de világos, hogy a munkaszerződésekre vonatkozó jogi keret hézagossága miatt pont
nekik kellett volna az utóbbi tíz évben kimenniük az utcára sztrájkőrségelni a döntéshozó intézmények előtt,
mert ha az ágazati bérszerződésekre vonatkozó rendszer
rendesen működött volna, azzal lett volna egy esély a
magánszférában alkalmazottak számára is arra, hogy
a bérük lépést tarthasson az állami fizetésekkel. De a
szakszervezet ezen a téren évi pár vérszegény közlemény
kiadásán túl nyilvánosan láthatóan semmit nem tett, úgy
magára hagyta a magánszféra munkavállalóit, mint
ama bizonyos szent a többségi polgártársakat. Most is
csak az állam kenyerén élő tagság béremeléseit siratják,
a privát alkalmazottak sorsával, akik nemcsak az állami
szektor, hanem a szakszervezeti illetékesek fizetéseihez
is összeadják az adópénzt, legfeljebb a teremtő foglalkozik.

4 NÉPÚJSÁG

_____________________________________________________ KÖZÉLET ________________________________________________ 2021. január 18., hétfő

Minority SafePack: az Európai Bizottság cserbenhagyta
az őshonos kisebbségeket

2021. január 14-én az Európai Bizottság úgy döntött, hogy semmibe veszi
több mint egymillió európai polgár
kérését, valamint az Európai Parlament állásfoglalását, és a Minority SafePack kezdeményezés alapján nem
indít jogalkotást a nemzeti kisebbségek védelmében. Döntésével a Bizottság hátat fordított az őshonos
kisebbségeknek, az aláíró polgároknak, a nagy többséggel támogató határozatot
elfogadó
Európai
Parlamentnek, több támogató nemzeti kormánynak és régiónak.

„Az EB azoknak a kérését utasította el,
akik számára az európai nyelvi és kulturális
hagyaték megőrzése nem egy jól hangzó
szlogen, hanem a mindennapok kihívása.
Az EB vállon veregető álláspontja nem
elégséges, az aláíró 1.123.422 polgár konkrét intézkedéseket, cselekvést várt. Válaszával a Bizottság cserbenhagyta az unió
nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó
50 milliónyi polgárát. Közülük több millió
embert, akiket saját országukban folyamatosan jogsérelem ér, most pedig az Európai

Bizottság, amely a demokrácia, a jogállamiság, az értékelvűség és az igazság őreként
hirdeti magát, szintén hátat fordít nekik” –
kommentálta a döntést Vincze Loránt, az
RMDSZ európai parlamenti képviselője, a
FUEN elnöke.
A kezdeményezők szerint az Európai Bizottság döntése több szempontból is hibás.
Hiteltelenné teszi az európai polgári kezdeményezés intézményét – az európai részvételi demokrácia egyetlen eszközét – azzal,
hogy a jogalkotást már az ötödik sikeres kezdeményezés esetén utasítja el. Az EU, ahelyett hogy közelebb kerülne a polgárokhoz,
éppen a polgároktól érkező javaslatokat
hagyja sorozatosan figyelmen kívül – ez ma
az EU demokráciadeficitje. A Bizottság
ugyanakkor mellőzi az Európai Parlament
társjogalkotóként hozott, háromnegyedes
többséggel elfogadott felhívását, és annak ellenére utasítja el a jogalkotást, hogy az EPben minden frakció többsége támogatta a
kezdeményezést.
Vincze Loránt a kezdeményezők nevében
köszönetet mondott mindazoknak, akik
mindvégig hittek az ügyben és kiálltak mel-

lette. Megköszönte azoknak, akik aláírásukkal támogatták a Minority SafePacket – kiemelten a Kárpát-medencei és európai magyar
közösségeknek, politikai szervezeteknek,
egyházaknak és társadalmi szervezeteknek
–, hogy az első pillanattól az ügy mellé álltak.
„Az elmúlt nyolc év alatt értéket teremtettünk: soha nem volt ekkora nemzetközi sikere
az erdélyi magyar közösségnek, az RMDSZ
– európai partnerei segítségével – ügyünket
nemzetközi szintre vitte, az európai kisebbségvédelem zászlóshajójává vált. Összefogtuk Európa-szerte a nemzeti kisebbségeket,
akik egységes, közös célokat fogalmaztak
meg. Ilyen szintű együttműködés korábban
még soha nem volt” – hangsúlyozta Vincze
Loránt.
„A 2019-es EP-választási kampányban
ígéretet tettünk arra, hogy az Európai Parlament napirendjére tűzzük a kisebbségek
ügyét. Ennél többet tettünk: megnyertük az
EP nagy többségének támogatását, és többek
között a német Bundestag támogatását. Sajnálatos, hogy ügyünkben nem választott képviselők, hanem olyan brüsszeli bürokraták
hozták meg a végső döntést, akik tulajdon-

Évértékelő a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatnál

A magyarellenesség változatlan Romániában, ugyanúgy
jelen van, mint az elmúlt
években. Ennek megfelelően
egyre szerteágazóbb a jogvédelmi szolgálat tevékenysége,
és ami kimondottan aggasztó,
hogy a korábbi évekkel ellentétben a magyarellenesség
bekerült a fősodrásba –
emelte ki január 13-i évértékelő
sajtótájékoztatóján
Benkő Erika, a jogvédelmi szolgálat vezetője.

Mózes Edith

A szolgálat különféle területeket
fedett le az elmúlt évben: panaszokat fogalmazott meg az Országos
Audiovizuális Tanácshoz (CNA) és
az Országos Diszkriminációellenes
Tanácshoz (CNCD), feljelentéseket
tett a sportban tapasztalt gyűlöletbeszédről. Az elmúlt évet több tevékenység töltötte ki: hivatalos
megkeresések a magyar nyelv használata érdekében, ügyészségi feljelentések és közigazgatási perek,
valamint nemzetközi emberjogi és
kisebbségügyi intézmények tájékoztatása.
Tíz feljelentés az Országos
Audiovizuális Tanácshoz
A jogvédelmi szolgálat az Országos Audiovizuális Tanácshoz tíz
feljelentést intézett, amelyből nyolc
kivizsgálása lezárult, egy még folyamatban van, egy panasz esetében
pedig a döntés szerint nem történt
diszkrimináció. A büntetések
összértéke 75 000 lej. A benyújtott
feljelentéseknek köszönhetően többek között a B1 televízió és a Realitatea Plus csatornát több
alkalommal is megbírságolták Radu
Banciu műsorvezető, valamint Iohannis elnök április 29-i magyarellenes kijelentései miatt. A MIJSZ
többször tett feljelentést a Silviu
Mănăstire vezette Dosar de politician című műsor, illetve a Mădălina
Dobrovolschi-féle Legile puterii
műsor kapcsán is.

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója

Tizenkilenc feljelentés az Országos
Diszkriminációellenes Tanácshoz
Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz 19 (ODT) feljelentést
tett a jogvédelmi szolgálat, ezekből
16 ügy még kivizsgálás alatt van,
három pedig lezárult. Az ODT öszszesen 45.000 lejre bírságolt.
A koronavírus-járvány miatt kevesebb futballmérkőzésre került sor
az elmúlt évben, ezért a már megszokott magyarellenes megnyilvánulásoknak is kevesebb tér jutott a
sportpályán. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat egyszer tett feljelentést a FIFA-hoz, és további
három alkalommal jelentették a focimérkőzéseken elkövetett idegengyűlölő megnyilvánulásokat az
ODT-nél és két alkalommal a
Román Labdarúgó-szövetségnél.
Továbbá két alkalommal írtak levelet a Román Labdarúgó-szövetségnek (FRF) az ügyek kivizsgálása
érdekében. A panaszok alapján
eddig 5000 lej bírságot kapott a bukaresti FCSB az egyik OSK elleni
meccs kapcsán tanúsított rasszista
megnyilvánulások miatt, a többi
ügyet még vizsgálják. Ugyanekkor
fejenként 5000 lejes bírságot kapott
három játékos is.
A jogvédelmi szolgálat tiltakozott
Klaus Iohannis kitüntetése ellen
A jogvédelmi szolgálat számos
hivatalos megkeresésben szorgalmazta a magyar kisebbség anyanyelvhasználatát és fellépett a

Fotó: Kocsis B. János

diszkrimináció ellen. Többek között
tiltakozását fejezte ki az Aachen városi Nemzetközi Nagy Károly-díj
Alapítvány vezetőségéhez küldött
levelében Klaus Iohannis államelnök kitüntetése ellen, ugyanis szerintük megdöbbentő és felháborító,
hogy a magyarellenes Iohannisnak
ítélték oda az európai egység vagy
az európai országok közötti együttműködéséért járó kitüntetést. A
szolgálat ugyanakkor megóvta Dan
Tanasă jelöltségét az Országos
Diszkriminációellenes Tanács tagságába, bebizonyítva, hogy az említett személy egyetlen célja éket
verni a román és magyar közösség
közé, és minden közösségi cselekedetét a magyarellenesség motiválja.
Felléptek az anyanyelvhasználat
érdekében
Pozitív fogadtatása volt a szolgálat azon megkeresésének, amelyet a
Sepsi Value Centre építéséért felelős Prime Kapital vállalat vezetőségéhez intézett, arra kérve az
igazgatóságot, hogy vegyék figyelembe a régió nyelvi sajátosságait.
Írásban fordultak ugyanakkor a
Hargita Megyei Prefektúrához és a
Kovászna megyei forgalmi rendőrséghez, hogy a jogosítvány visszaszerzésekor lehessen magyar
nyelven is vizsgázni.
Több esetben ügyészségi feljelentést tett a jogvédelmi szolgálat:
a kolozsvári „Urăm rasa ungurească” graffiti készítői ellen, a

képpen a kezdettől akadályt akadály után gördítettek elénk. Tudjuk, hogy igazunk van, jót
akarunk kisebbségi közösségeinknek, jót akarunk a tagállamoknak, jót akarunk Európának, és az elmúlt közel egy évtized
munkájának eredményét a brüsszeli bürokraták nem vehetik el tőlünk. Erőfeszítéseinket
nem adjuk fel, és arra kérjük mindazokat,
akik eddig mellettünk álltak, hogy ne adják
fel” – fogalmazott az RMDSZ EP-képviselője.
Vincze Loránt rámutatott: „A Bizottságnak
be kellene látnia, hogy az uniós polgárok akaratát az Európai Parlament képviseli, és minden olyan döntésével, amely ellentétes a
Parlament álláspontjával, gyakorlatilag az
uniós polgárok akaratával megy szembe. Mi
továbbra is hiszünk az Európai Unióban, hiszünk az együttműködésben, a jog érvényesülésében, ezért új eszközökkel, új lendülettel
keressük a megoldást: az őshonos kisebbségi
nyelvek és kultúrák érvényesülését és védelmét. Olyan alapokat teremtettünk, amelyekre
építkezni lehet, egy olyan Európáért, amely
minden polgárára egyenlőként tekint.”
(közlemény)

Calea Neamului Egyesület és annak
vezetője, Mihai Tîrnoveanu ellen,
akik a koronavírus idején Úzvölgyében rendezvényt szerveztek, valamint feljelentést tettek a magyarok
megverését részletező két Facebookkommentelő, Cipri Damian és Pop
David ellen. Továbbá ismeretlen tettesek ellen eljárást kezdeményeztek
a Nagyszalonta, Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó, Nagybánya, Méra,
Szatmárhegy és Nagyborosnyó
helységnévtáblák lefestői ellen is.
A MIJSZ két ügyben képviseli
Csíkszentmárton önkormányzatát
az Úzvölgye-perek kapcsán: a Dormánfalva polgármestere által kibocsátott, a román hősök tiszteletére a
temetőben állított ötven kereszt építkezési engedélyének a megsemmisítése és az építmények lebontása,
valamint a 29/2019-es számú dormánfalvi helyi tanács határozatának
megsemmisítése miatt. Ezenkívül
pedig az ügyészségen van a temetőfoglalási ügy, amelyet bírósági úton
tudott csak tényleges elemzésre sarkallni a jogvédelmi szolgálat. Továbbá folyamatban van a DNA-hoz
letett panasz kivizsgálása is.
Hangsúlyosan részt vállaltak
a nemzetközi közvélemény
tájékoztatásában
A MIJSZ képviselői a 2020-as
esztendőben is hangsúlyosan tájékoztatták a nemzetközi közvéleményt a romániai magyarok
helyzetéről. Egyik ilyen volt a szeptember 21–22-én második alkalommal megszervezett genfi ENSZ
kisebbségi fórumot előkészítő Európai Regionális Fórum, melynek
témája a gyűlöletbeszéd, a közösségi média és kisebbségek volt. Felszólalásukban
a
szervezet
munkatársai rámutattak a magyarellenes gyűlöletbeszéd gyakori jelenségére Romániában, mely főként
nacionalista hangvételű tévéműsorokban, a közösségi médiában, valamint sporteseményeken tapasztalható, mely negatív üzenetek
elsősorban a nyelvi jogok, az anyanyelvi oktatás, a szimbólumhasználat, illetve a székely-

földi autonómiatörekvések körül
kialakult viták kapcsán jelennek
meg. A sepsiszentgyörgyi szolgálat
munkatársai részt vettek a Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében témájú, a Kisebbségi
Jogvédő Intézet által szervezett
konferencián is.
„Az ENSZ kisebbségügyi fórumának témája a gyűlöletbeszéd
volt, melyen konkrét példákkal alátámasztva ismertettem az olyan eseteket, mint Iohannis elnöknek a
magyar kisebbség elleni uszítása, de
az online térben, közösségi médiában jelen levő gyűlöletbeszédet, a
Mihai Tudose miniszterelnök akasztással való fenyegetőzését, az úzvölgyi incidenst, a járvány idején
teljességgel hiányzó anyanyelvű tájékoztatást, a hazai nemzetiségek
közé éket verő Trianon-törvényt.
Csak ezen konkrét esetek révén lesz
legitim egy téma, és kerülhet be egy
összefoglaló jelentésbe, vagy lesz
nyoma az unió által Romániának
megfogalmazott ajánlásában” –
emelte ki Benkő Erika, a jogvédelmi
szolgálat igazgatója. Hozzátette,
egyedüli magyar szervezetként kaptak meghívást a Belügyminisztérium
által kezdeményezett szakmai megbeszélésre, melynek témája a sportban eluralkodott gyűlöletkeltés volt.
Szakmai anyag a koronavírusjárvánnyal kapcsolatos romániai
intézkedések nyelvpolitikájáról
A MIJSZ vezetője továbbá kiemelte, Magyarország igazságügyi minisztériumának felkérésére szakmai
anyagot készítettek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hazai intézkedések nyelvpolitikájáról, részletesen
bemutatva, hol vannak mulasztásai a
román hatóságoknak a kisebbségekkel való kommunikációban.
Összegzésként Benkő Erika rámutatott: „A magyarellenesség változatlanul jelen van Romániában,
azonban kimondottan aggasztó,
hogy míg korábban inkább a politikai
szféra peremén találkozhattunk vele,
addig a tavalyi évben a durva és intenzív magyarellenesség bekerült a
fősodrású politikába és a fősodrású
médiába. Ennek megfelelően egyre
vaskosabbak lesznek a jelentéseink
és egyre szerteágazóbb a tevékenységünk.”
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Diákjaink külföldön (II.)

Jobban fejlődik a személyiség idegenben

Nem egyszerű elmenni itthonról. Sokszor még egy viszonylag közeli városban is
tapasztaljuk az otthon hiányát. Van, hogy az egyetemi
évek alatt is vágyunk arra,
hogy otthon legyünk. Nem
túlzás azt állítani, hogy aki elmegy, és külföldön tanul, az
bátor. Főként azok, akik már
a líceum éveiben belekóstolnak más kultúrák oktatási
rendszereibe.

Nagy-Bodó Szilárd

Kiss Levente 9. osztályos volt,
amikor eldöntötte, hogy 10.-ben részt
vesz egy cserediákprogramban. A líceum évei alatt 11 hónapot volt távol.
Egyetemre pedig Bécsbe ment.
Ő a Diákjaink külföldön következő megszólalója.
– Cserediák voltál a líceum
egyik évében. Hogyan jött ez az ötleted?
– Egyik nap, kilencedik osztály
decemberében édesapám jött az ötlettel, hogyha lesz egy ilyen lehetőség, és én szeretném, akkor ki
tudnék menni Németországba tanulni. Szeretem ezeket a kihívásokat, ezeket a lehetőségeket,
amelyek nem teljesen biztosak, és
van bennük egy bizonyos rizikó. Én
pedig bevállaltam azt, hogy cserediák leszek. Nem is kérdés, hogy ez
egy nagy döntés volt, hiszen itthon
hagysz mindent, a családodat, a barátaidat, a kultúrádat, sőt még a hagyományos ételeket is. Vannak
olyan dolgok, amelyek itthon természetesek, és nem tűnnek életbevágóan fontosnak, azonban egy idő
után elkezdenek hiányozni. Ezeket
is itthon hagyja az ember, és elmegy
egy másik országba, ahol más a kultúra. Talán, ha sokat gondolkodunk
rajta, akkor ijesztőnek hat, viszont
nekem két napom volt eldönteni.
December 15-én szólt édesapám, és
december 17-e volt a jelentkezés
határideje. Én aznap, december 15én este azt mondtam, hogy megyek.

WU – Wirtschaftsuniversitat Wien

Kiss Levente

– Mivel szembesültél, amikor
megérkeztél Németországba? Éltél
a lehetőséggel, de szerintem csak
utólag gondoltál bele, hogy mit is
vállaltál...
– Ekkoriban egyáltalán nem tudtam németül. Minimális tudással
mentem ki, annyival, amennyi az iskolában rám ragadt. Tehát el tudtam
mondani a nevemet, családi helyzetemet, és talán egypár állatnevet
tudtam, de magát a német nyelvet
egyáltalán nem ismertem. Amikor
megérkeztem a családhoz, lényegében egy kultúrsokkot kaptam. Rájöttem, hogy nem csak olyan a
világ, amilyennek itthon mutatták,
hanem teljesen új szemszögből kell
nézni a dolgokat. A kiérkezésemkor
vártam minden percet, jó érzés volt
elaludni azzal a gondolattal, hogy
másnap felkelek, és teljesen új dolgokban lesz részem. Más iskolába
jártam, máskor kellett iskolába
menjek, más nyelven kellett reggel
köszönjek, más ételek voltak reggelire, tehát minden teljesen új volt.
Abszolút kimozdított a monotonitásból.
– Mi volt az, aminek a hiányát
legelőször megérezted?

– Én nagyon apacentrikus vagyok, tehát édesapám kezdett el
legelőször hiányozni, aztán a későbbiekben a magyar nyelv és a
humora. Tudom, hogy nagyon sokszor néztem a Showder klub
műsorokat, egyszerűen szükségét
éreztem a magyar vicceknek, és
kellett az, hogy halljam a magyar
nyelvet. Viszont mindenképpen a
család az első, ami elkezd hiányozni.
– Milyen érzés volt hazajönni?
– Őszintén megmondva rossz.
Valamilyen szinten vártam is, kint
voltam 11 hónapot, ami nem kevés
idő. Ebben az időszakban nagyon
megszerettem, nagyon megszoktam
ott, teljes mértékben beilleszkedtem
abba a környezetbe, barátokat szereztem, az iskola is nagyon jól
ment, megszerettem a német nyelvet és a családot is, akiknél voltam
majdnem egy teljes éven át. Igazából akkor éreztem magam – sajnos
vagy nem sajnos – a legjobban, a
legstabilabban és a legmotiváltabbnak. Persze, mindezek ellenére, az
ember boldog, amikor hazajön. Azt
mondanám, hogy az egyik szemem
sírt, a másik meg nevetett. Örültem

nagyon, hogy haza tudtam jönni, és
újra láttam a családomat, és a barátnőmhöz is vissza tudtam jönni, viszont nehéz volt otthagyni a
németországi „családomat”. Az
utolsó nap, a búcsúzás napja nagyon nehéz volt.
– Egyetemre Bécsbe mentél.
Miért nem mentél vissza Németországba?
– Ameddig Németországban
voltam, sikerült elsajátítanom a
német nyelvet, és mindig is célom
volt, hogy külföldön folytassam a
tanulmányaimat. Egy erdélyi diák
nehezen tud választani abból a sok
száz vagy ezer egyetemből, nehéz
eldönteni, hogy melyik egyetemre
menjen, milyen szakot válasszon,
milyen nyelven tanuljon tovább, és
még sorolhatnánk a kérdéseket.
Rengeteg kérdésre keresik a diákok
a választ, viszont nem fogják tudni
sohasem eldönteni, hogy az volt-e a
legjobb döntés. Én elsősorban eldöntöttem, hogy gazdasági egyetemet választok, utána pedig
eldöntöttem, hogy ha külföldön szeretnék tanulni, akkor két nyelvi lehetőségem van: az egyik az angol,
a másik pedig a német. Az Egyesült
Államokba nem szerettem volna
menni, ezért elkezdtem nézni az
Egyesült Királyságot. Jelentkeztem
Angliába is egy szervezeten keresztül, fel is vettek, csak közben elindult a brexitügy, illetve az árak is
sokkal magasabbak, ha jól tudom az
egyetemi díjak 8000-12.000 euró
körül vannak. Ekkor jött egy barátom, aki azt mondta, hogy Bécsben
van egy egyetem, a WU, amelyik
Európa legnagyobb gazdasági
egyeteme, valamint a legszínvonalasabb is. Inkább a mesteri része
van benne a Top10-ben, de az alapképzés is a jobbak közé tartozik.
Megtetszett Bécs, ugye a legélhetőbb város, közelebb is van, mint
Németország, a nyelv passzolt, nagyon modern és egyszerű volt a jelentkezés is, le volt írva lépésről
lépésre, hogy mit kell tenni. Így azt
mondtam, hogy ezt megpróbálom.
Soha nem fogom és soha nem fogja
senki tudni, hogy az, amit döntesz,
a legjobb-e, csak reméled, hogy a
legjobb.
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– Hogyan látod Bécsből Romániát, Erdélyt?
– Romániát a lehetőségek országának látom, ezt teljesen őszintén
mondom. Rengeteg mindent kell letenni az asztalra, és rengeteget kell
bizonyítani ahhoz, hogy valaki tudjon bármit is csinálni külföldön.
Például ahhoz, hogy itthon indítsak
egy vállalkozást, szükségem van
körülbelül 800 lejre, semmi másra
nincs szükségem. Elmegyek a cégbíróságra, és az említett összeget
befizetem, és elindítottam egy
céget. Ahhoz, hogy kint céget nyissál, először is azon a területen meg
kell legyen a végzettséged, ha ez
megvan, akkor még szükség van tőkeként 30.000 euróra. Itthon a tőke
200 lej. Az engedély beszerzése
rengeteg utánajárást követel. Nem
azt mondom, hogy feltétlenül jó az
a megoldás, ami itthon van, viszont
e téren is óriási a különbség a két
ország között, és ezért is van ilyen
téren nagyobb lehetőség Romániában. Itt, amit szeretnél, sokkal
könnyebben el tudod érni, ez az
egyik ok, amiért vissza szeretnék
jönni.
– Mikor szeretnél visszajönni, és
mit nyújtott neked Bécs?
– A terv az, hogy befejezem az
egyetemet, és jövök. Az még körülbelül egy év. A mesterit innen vagy
itt végezni. Ha egy szóban kellene
összefoglalni, hogy mit nyújtott
nekem Bécs, akkor az önállósodás
szót használnám. Szerintem oktatás terén nem fog senkinek sokkal
többet adni, illetve amivel többet
ad, az a személyiség, hogy egyszerűen önállóbb leszel, megtanulod a
helyzeteket kezelni, olyan helyzetekkel találkozol, amilyenekkel
addig nem. Én azt mondom, hogy
személyiségfejlődés szempontjából leszel erősebb, hogyha kimész.
Ha összehasonlítom például Kolozsvárral, akkor azt tudom mondani, hogy Kolozsváron meg tudod
kapni azt a szintű oktatást, valamint információcsomagot, amit
szeretnél, persze ezt akarni kell.
Kint is megadják ezt, de kint is
tenni kell érte. Tehát oktatás szempontjából hasonlóan állunk, viszont a személyiség az, ami jobb és
fejlettebb lesz kint.

Forrás: Glassdoor.co.uk
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A román kormánytól is kapnak segítséget a magyar felekezetek

Jól fog az állami forrásból érkező pénz

Örvendetesen megszaporodott azoknak a magyar egyházközségeknek a száma is,
amelyek a román államtól (is)
igényelnek támogatást egyházi jellegű beruházásokra. A
tapasztalatok szerint a kérelmezési és beszámolói ügyvitel
nem bonyolult, ezért minden
felekezetnek ajánlott ebből a
forrásból is pénzeket lehívni.

Gligor Róbert László

Egyre több erdélyi történelmi
magyar felekezet is próbálkozik
azzal, hogy az esetleges anyaországi támogatások mellett a román
kormány alapjaiból is forrásokat
szerezzen egyházi jellegű beruházásokra. A néhány éve fennálló lehetőséggel élni kell – biztatnak
mindenkit nemcsak a politikusok,
hanem azok az egyházi tisztségviselők is, akik már pályáztak a
román vallásügyi államtitkárságnál.
A tavaly az erre a célra elkülönített
282,2 millió lejre 1951 pályázat érkezett be a bukaresti intézményhez,
több szakaszban. Míg augusztusban
Maros megyéből 12 kérelmet nyújtottak be, egy hónap alatt ez a szám
a kétszeresére emelkedett, november végén már 37, december 31-éig
pedig összesen 44 pályázatot iktattak az államtitkárságon. Ezek között akad ugyan egy-két olyan is,
amely valamilyen okból nem felelt
meg a kiírási feltételeknek, vagy hiányos, de a hibát javítani lehetett, és
a dossziét ismét el lehetett juttatni a
fővárosba.
Öt felekezet igényelt
A református gyülekezetek közül
az alsóbölkényi, a mezőcsávási, a
szászrégeni, a vámosgálfalvi, a mezőmadarasi és a marosvásárhelyi alsóvárosi egyházközség épületjavításra, a gyulakutai orgonajavításra, a küküllőpócsi gyülekezeti
ház építésére igényelt támogatást. A
mezőpanitiak templomot szeretnének bővíteni, a marosvásárhelyi
vártemplomi gyülekezet az istenháza felújítására, valamint falfestmények helyreállítására nyújtott be
egy-egy támogatási kérelmet, a székelytompai egyházközség a székelybői gyülekezet számára épít új
templomot.
A római katolikus egyházközségek közül az ákosfalvi, a nyárádszeredai és az erdőszentgyörgyi
templomjavításra kért támogatást, a
szentdemeteri egyházközség a kelementelki gyülekezet, a jobbágyfalvi
a sárdi, a nagyernyei a sáromberki,
a nyárádszeredai pedig a székelybői
templomot szeretné felújítani. Az
unitáriusok is szeretnének itt-ott beruházásokat eszközölni, a magyarsárosiak
a
haranglábot,
a
szentgericeiek és a magyarzsákodiak a templomot, a jobbágyfalviak
a gyülekezeti otthont szándékoznak
megújítani, a marosszentgyörgyiek
pedig imaház építésére kértek támogatást.

Gyulakután az orgona renoválását kezdték el

Új kis templom épül a székelybői reformátusok számára

Templomfelújításra, falfestményekre, ikonosztáz építésére a marosludasi, szászrégeni, mezőrücsi,
kislekencei, pusztaalmási, radnóti
és marosvásárhelyi ortodox gyülekezetek kértek támogatást, ugyancsak a vásárhelyi ortodoxok
igényeltek állami pénzalapot a Belvedere és a jeddi Orizont lakótelepeken építendő új templomokra, a
hétúriak pedig ravatalozót építenének. A többi elismert hazai felekezet
sorából megyénkből csak a dicsőszentmártoni pünkösdisták igényeltek támogatást, ők imaházat
emelnének.
A 44 benyújtott pályázatból jelenleg négy van elbírálás alatt,
egyet pedig hiányosnak minősítettek, mert nemrég lejárt a bemutatott
építkezési engedély.

A székelysárdiak kis katolikus hajléka is megújulásra vár

Fotók: Gligor Róbert László

Befejeznék a templomfelújítást
Szentgericén több éve elkezdődött a műemlék jellegű unitárius
templom felújítása. Jelenleg már a
templomfalak külső feltárásán és
felújításán dolgoznak. Az egyházközség is támogatási kérelmet nyújtott be a bukaresti államtitkárságra,
és bár kezdetben egy csekélyebb támogatást helyeztek kilátásba, végül
meglepetésükre – és természetesen
nagy örömükre is – 180 ezer lejt ítéltek meg számukra, közbenjárásukért
köszönet jár a Maros megyei magyar honatyáknak. Ebből az összegből a templom külső vakolása és a
villámhárító rendszer készült el –
tudtuk meg Varró-Bodoczi Barna
lelkésztől. Hogy az épület további
javításával miként haladnak, az a további támogatások beérkezésétől
függ. A Bethlen Gábor Alapkezelőhöz (BGA) is nyújtottak be kérelmet
a torony felújítására, tereprendezésre és a templombelső padlózatának téglával való lerakására.
Magyarzsákod unitárius templomának felújítását 2018-ban kezdték
el. A helyiek és külső segítők 1200
kalákanappal járultak hozzá a munkálathoz (ebben támogatást kaptak
a BGA-tól is), első lépésben a
templom tetőzetét újították meg. A
templomfalakról részben leverték a
vakolatot, a falak mellett kívülbelül vízelvezető rendszert építettek
ki, hogy a falak további nedvesedését megelőzzék. A templompadokat
szakember restaurálta, majd a templom homlokzatát levakolták, ezzel
azonban kimerültek a források.
Ennek ellenére a vállalkozó folytatta a munkálatokat – tájékoztatott

Balázs Sándor lelkész –, így már
csak egy külső-belső meszelés van
hátra, és a tavasz folyamán elkészülnek vele. A tavalyi pályázatuk nyomán 200 ezer lejt kaptak októberben
a vallásügyi állalmtitkárságtól, ez
nagyjából fedezi is a tartozásokat.
Javítani kell az értékes orgonát
Gyulakután a református gyülekezet 19. századi orgonáját szeretnék felújítani. Ehhez 47 ezer lejt
igényeltek, végül 28 ezret kaptak,
de ezt sem vetik el, mert „jó segítség”, ezért a gyülekezet úgy döntött, hogy a különbözetet saját
forrásokból pótolja – értesültünk
Kulcsár-Rabocskai Levente lelkésztől. Az Angster orgonagyártó család
által készített hangszer már nehezen
használható, sok fejtörést okoz, az
időjárás függvényében a sípok lehangolódnak, nem működnek, ezért
a gyülekezet a felújítás mellett döntött. A munkát el is kezdte Pozsár
Róbert mester, a hangszer belsejét
szétszereli és szerkezetét kicseréli,
hogy többé ne legyen gond vele. A
kolozsvári ferences templomban is
ugyanilyen orgona van, annak is
ugyanezek a problémái. Az akkori
építők által használt technológia
már nem állja az idő próbáját – állapította meg a lelkész.

Felépül a bői református templom
A Székelytompai Református
Missziói Egyházközség tavalyelőtt
kezdte el új templom építését Székelybőben. A kis templom alapja
akkor készült el, a falak és a torony
megépítésére a múlt ősszel került
sor. Tető még nincs az épületen, de
a szerkezethez szükséges faanyag
és az épület nyílászárói is már meg
vannak rendelve, tavasszal minden a
helyére kerül – mutatta meg az eredményt a helyszínen Gáspár István
missziói lelkész. A 800 ezer lejt meghaladó terv kivitelezésére csak részleges támogatást, pontosabban
597.532 lejt kap a vallásügyi államtitkárságtól, ebből már 350 ezret utaltak nemrég az egyházközség
számlájára. A lelkész igyekszik elkészíteni az elszámolást a közeljövőben,
hogy a további összegekhez is hozzájuthassanak, és folytathassák a munkálatokat. A mintegy félszáz fős, de
lelkes gyülekezet tagjai mindenből
kiveszik a részüket, így egy tervezett
ravatalozó építésében is lehet rájuk
számítani, ha sikerül a katolikusokkal egy közös helyszínt egyeztetniük – mondta el a tompai lelkész.
Kis és nagy templomok egyaránt
a listán
A jobbágyfalvi római katolikus
gyülekezet nemrég nyújtott be kérelmet a székelysárdi leánygyülekezet kis templomának felújítására. A
beruházás 196 ezer lejbe kerülne,
de a pályázat még elbírálás alatt van
– derült ki az államtitkárság nyilvántartásából. Csüdör Imre plébános így
érdemben nem tudott nyilatkozni a
lehetséges munkálatokról, viszont
elmondta, hogy a napokban benyújtanak egy-egy pályázatot a jobbágyfalvi templom és a plébánia
épületének felújítására is.
A nyárádszeredai katolikusok
első alkalommal fordultak a román
kormányhoz, ezúttal a szentannai
templom külső és belső általános
felújítására igényeltek forrást, hiszen a beruházás 289.682 lejbe kerülne – értesültünk Drócsa László
plébánostól. A kérelem még elbírálási szakaszban van. Emellett a plébániához
tartozó
székelybői
gyülekezet templomának felújítása
is folyamatban van, itt az anyaországi kormány nyújtott hathatós támogatást a Rómer Flóris Terv
keretében, amiből teljesen megújult
a templom tetőszerkezete, tornya és
szentélye, új villanyhálózatot szereltek, a marosvásárhelyi Lőrinczi
Attila adományából kicserélték az
épület ablakait, és húsvétig remélhetőleg be is fejeződik a jelenleg a
templomhajóban folyó javítás.
Azonban hátravan a jókora templom külső falainak alapos felújítása,
amihez még 212.423 lejre volna
szükségük, erre is támogatást igényelnek az államtitkárságtól.

Szentgericén alapos felújítás folyik az unitárius templomnál
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Apa és fia együtt fújták
a sípot

Bálint Zsombor

Nem kis eseményt ünnepelhetett csütörtökön a marosvásárhelyi-szovátai Bukaresti család (maradjunk a magyarosabb változatnál, noha, miután elírták, a személyazonossági iratokban Bukuresti
szerepel). Nem tudjuk, hogy hasonló fordult-e már korábban is elő,
de apa és fia együtt fújták a sípot egy élvonalbeli férfikosárlabdamérkőzésen. És nem is akármilyen meccsen, hiszen a Kolozsvári
U-BT – Bukaresti Dinamo találkozón a tabella első hányadában
található csapatok meccseltek. Az összecsapás is szoros volt, a harmadik harmad vége felé még döntetlenre álltak a felek, csak a végére húzott el Kolozsvár kilenc pontra.
Bukaresti László, az apa, amikor elkezdte a bíráskodást, amelyben nemzetközi szintig jutott, többek között női Euroliga-meccseket is vezetett, aligha gondolhatta volna, hogy egyszer a fiával
együtt, egy brigádban fújják majd a sípot, ám most mégis megtörtént. Bukaresti Loránd alig húszévesen bemutatkozhatott a legmagasabb szinten. A fiatal játékvezető természetesen nem a Holdról
csöppent ide, hiszen korábban az ifiknél, az alsóbb osztályokban,
sőt a női országos ligában már bizonyította képességeit, ezért döntött úgy a szövetség játékvezetői testülete, hogy a férfibajnokságban is beveti. Az első meccsen édesapja és a szintén nagy
tapasztalatú Laurențiu Grigoraș mellett alkalmazta a szabályokat.
Bukaresti László apja, illetve Loránd nagyapja szintén nem ismeretlen a marosvásárhelyi sportkedvelők körében. Bukaresti József kézilabdázóként és edzőként futott be szép karriert. Két éve,
nyugdíjasként még a Marosvásárhelyi CSM női csapatának technikai igazgatójaként tevékenykedett.

Bálint Zsombor
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1170.

Négy hét múlva mutatkozik be
a marosvásárhelyi kosárlabdacsapat

Bálint Zsombor

Február közepén mutatkozik be hivatalos mérkőzésen
is a Marosvásárhelyi CSU Medicina férfi-kosárlabdacsapata. Ekkor folytatódik az 1. liga bajnoksága, amely december elején a marosvásárhelyiek nélkül rajtolt, mert a
csapatban többen koronavírus-fertőzésen estek át.
Noha a sportági szövetség kommunikációja semmivel
sem javult a járvány idején, és a honlapon semmit sem
tudhatunk meg a bajnoki rendszerről vagy programról, sikerült megszereznünk a folytatás menetrendjét.
Az is kiderült, hogy az eredetileg 11 csapatból végül
csak tíz maradt, mert a Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium, amely decemberben szintén nem játszott az első tornán, végül lemondott a folytatásról is. A továbbiakban a
csapatok kétmérkőzéses buboréktornákon vesznek részt,
havonta egyen, de ezeknek a helyszíneit csak a később jelölik ki. Az alapszakaszban csak egyszer mérkőzik mindenki mindenkivel, ezt követően torna formájában
rendezik az elődöntőt és döntőt, míg végül a két legjobb
megküzdhet a feljutásért az országos liga utolsó két helyezettjével.
Az elődöntő és döntő tornákat május végén, az osztályozót júniusban, az országos liga befejezése után rendezik.
A marosvásárhelyi csapat nyugodt légkörben, jó körülmények között készül, tudtuk meg George Trif edzőtől.
Elmondta, az egyetemi klub mindenben támogatja őket,
az anyagi háttér is biztosítva van. Az edzéseket a Pongrácz
Antal csarnokban tartják, ami egy kis problémát jelent,
mert itt a pálya megvonalazása még a régi szabályt követi,
azaz fél méterrel közelebb van a gyűrűhöz a hárompontos
félkör. Az újravonalazást tervbe vették, de ehhez legalább
egy-két hétre be kellene zárni a csarnokot, ami jelenleg,

amíg a női röplabdabajnokság zajlik, nem megoldható.
Ezért a hivatalos mérkőzések előtt egy-két hétig a ligeti
sportcsarnokban szeretnének készülni.
Azt is megtudtuk, hogy a klub minél több mérkőzést
hazai pályán, azaz a Ligetben rendezne meg, ezt megpályázza a szövetségnél. Eredetileg a decemberi tornát is
Marosvásárhelyen játszották volna, ám éppen a házigazda
volt kénytelen lemondani a meccseket. Az egyértelmű célkitűzés az 1. liga megnyerése és a feljutás megkísérlése.
Tekintve, hogy a keretben több olyan játékos van, aki már
bizonyította, hogy helytáll az élvonalban is, az osztályozóig viszonylag könnyűnek tűnik eljutni. Ott viszont nehezen megjósolható az esély, hiszen ezt már a
megváltozott szabályok szerint rendezik, a csapat hat légióst használhat. Ennyire azonban nem biztos, hogy szükség lesz, különösen, hogy igen problémás lenne egyetlen
meccsre megfelelő szintű játékosokat leigazolni, ráadásul
őket azonnal csapattá kovácsolni.
A CSU Medicina programja
az alapszakaszban
* 2. torna (február 13-14.): CSU Medicina – Bukaresti Lumina Wolves, CSU Medicina – Bukaresti
Știința
* 3. torna (március 13-14.): CSU Medicina – Bukaresti Agronomia, CSU Medicina – Bukaresti
Rapid.
* 4. torna (április 10-12.): CSU Medicina – Kolozsvári U, CSU Medicina – Nagyszebeni CSU II, CSU
Medicina – Bukaresti Liliecii.
* 5. torna (május 8-9.): CSU Medicina – CSU
Ploiești, CSU Medicina – CSM Ploiești

Létesítmények átvételéről tárgyaltak Bukarestben

„Románia ifjúsági és sportminiszterénél, Novák
Károly Eduárdnál jártunk Bukarestben, hogy Marosvásárhely rövid és hosszú távú sportstratégiájáról beszélgessünk. Célunk az volt, hogy a minisztériumtól
minél több sportlétesítmény átkerüljön a város tulajdonába, amit a miniszter támogat. A városi sportklubra mind a sportstratégia kidolgozásában, mind
a megszerzendő létesítmények fejlesztésében és működtetésében nagy feladatok várnak.”
Ennyit tartalmaz az a rövid Facebook-bejegyzés,
amelyet Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán
hozott nyilvánosságra, miután Bukarestben, a sportminisztériumban járt.
Lássuk azonban, hogy a gyakorlatban ez mit jelenthet. Melyek azok a minisztériumi sportlétesítmények, amelyek közül „minél több” át kellene
kerüljön a város tulajdonába?
Nos, nincs sok ilyen, de kétségtelenül fontos létesítményekről van szó. Mindenekelőtt a ligeti sportcsarnokról, amelyet a szintén minisztériumi
alárendeltségű Maros Sportklub, a fenntartására
szükséges összegek híján, a 2000-es évek elején átengedett a megyei sportigazgatóságnak, és azóta
ennek alárendelve működik. Marosvásárhely így a
ritka kivétel ebben a tekintetben, hiszen a legtöbb
városban a sportcsarnok a város tulajdona, hirtelen
nem is tudunk olyan példát, ahol ne így lenne. Ha a
minisztérium átengedné a városnak, sokkal könynyebben lehetne felújítani, beszerezni a szükséges
berendezéseket, korszerűsíteni (hogy csak egy igen
súlyos kérdést, az épületben található illemhelyek
állapotát vagy a fűtés, légkondicionálás megoldását
említsük), egyúttal a városi sportklub révén a sportolók is könnyebben és talán olcsóbban hozzáférhetnének a használatához. Jobb helyeken (Kolozsvár,
Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy stb.) a város új (saját)
arénát épített, és ez talán Marosvásárhely számára
is távlati terv kellene hogy legyen, hiszen a 2000 férőhelyes ligeti csarnok fölött már erősen eljárt az
idő, számos elvárásnak nem felel meg, főleg nemzetközi versenyek, mérkőzések megszervezésére alkalmatlan.

A sportcsarnok mellett a minisztériumnak más
egyebe nincs a városban, csak a Maros Sportklub és
annak a létesítményei. Jelenleg ezekből azonban
csupán a szervezet székházát és a benne található
erősen elavult birkózótermet használják. A teniszpályák használaton kívül árválkodnak, ezekről talán jó
szívvel lemondana a klub a város javára. Van azonban két igen fontos létesítmény, amelyeknek a megépítése még be sem fejeződött, és amelyeknek a
birtoklásáról valószínűleg nem szívesen mond le
majd a klub. Az egyik a volt Május 1. strand helyére
épülő uszoda és mellette az újjáépülő görkorcsolyapálya, a másik pedig a ligeti jégcsarnok. Előbbit az
idén tavasszal már átadhatják, utóbbi befejezésére
végre kiírták a tendert. A klub jelenlegi igazgatója,
Cosmin Pop rengeteget kilincselt és harcolt, hogy
ezek megvalósuljanak, a bürokrácia útvesztőiben
évekig küzdött a jégcsarnok befejezését akadályozó
jogi kérdések tisztázásáért, és azt tervezte, hogy
ezeknek a létesítményeknek a bevétele segíti majd
hozzá a klubot, hogy ne mindenben Bukaresttől
függjön. Továbbá vízilabda- és jégkorongcsapatok
létrehozásáról is gondolkodtak, ha készen áll majd
az infrastruktúra. Mindezt pedig illik figyelembe
venni, ha az adott létesítmények átvételéről beszélünk.
Amúgy a minisztériumi alárendeltségben működő
kluboknak az átadása az érintett városoknak egy
adott pillanatban szintén felmerült a kormány szintjén. Nem tudjuk, mi a jelenlegi tárcavezető véleménye erről, de ez a gyakorlatban a Maros Sportklub
felszámolását, illetve a VSK általi bekebelezését jelentené, ami nem biztos, hogy Marosvásárhely sportjának érdekeit szolgálná.
Az is igaz, hogy a városnak sokkal több eszköze
van arra – mint a sportcsarnok esetében is említettük
–, hogy a létesítmények karbantartása és folyamatos
korszerűsítése megtörténjen.
Mindent összevetve, nagyon körültekintően kell
eljárni, hogy senki ne érezze magát megrövidítve, és
a döntések tényleg Marosvásárhely sportjának a javára váljanak, és ehhez nemcsak a városi, hanem minisztériumi források is hozzájáruljanak.

Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester (b) és Novák Károly Eduárd sportminiszter
a bukaresti megbeszélés alkalmával készült felvételen.
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
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Magabiztos magyar siker a férfikézilabda-vb-n

Bálint Zsombor

A magyar férfikézilabda-válogatott 3427-re legyőzte a
Zöld-foki Köztársaság csapatát az egyiptomi világbajnokság
csoportkörének első
fordulójában, péntek
este Gízában. Az ellenfél koronavírusos
megbetegedések
miatt csupán kilenc
mezőnyjátékossal és
két kapussal tudott kiállni.
Az afrikaiak öt és
fél perc után, az ötödik magyar gól után
találtak be először,
ám ezt követően 5-4re felzárkóztak. A magyar
válogatott
gyorsan kilábalt a
Fotó: AFP
hullámvölgyből: Basebb játékosa Leandro Semedo volt, aki 13 lövésből hat
logh Zsolt és Lékai Máté vezérletével hat találattal el- gólt szerzett. A magyar kapuban Mikler Roland 39 löhúzott. A folytatásban több hiba is becsúszott a vésből 13-at védett.
magyarok támadójátékába – elsősorban labdaeladások
A magyarok tegnap Uruguayjal játszottak a lapzárta
–, ezek többségét pedig a zöldfokiak gyors ellenakci- után befejeződött mérkőzésen, holnap Németország
ókkal kihasználták, így a szünetben 19-14 volt az együttesével találkoznak. A középdöntőbe az első
állás.
három helyezett jut.
Mikler Roland az elsőhöz hasonMestermérleg
lóan a második félidőben is fontos
*
Gulyás
István,
a
magyar
válogatott szövetségi kapitánya:
védéseket mutatott be, csapata így
24-15-re elhúzott. A 44. percben „Nem volt összeszokott a csapatunk, hiányoztak az elmaradt edSipos Adrián a harmadik kiállítása zőmeccsek. Nehéz a helyzet, régen játszottunk, egy kicsit döcögős
miatt végleg kivált a játékból, ezt kö- az egész, tipikus első mérkőzés volt. Az ellenfelet nem rossz, nem
vetően ismét csökkent a különbség, ügyetlen játékosok alkotják, jól tudnak kézilabdázni, időnként
ám a magyarok magabiztos sikerét jól olvasták a játékunkat. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz az
végül nem fenyegette veszély. A első meccsünk. Ezúttal azok a kézilabdázók léptek pályára mazöldfokiak hiányos felállásuk elle- gyar színekben, akiknek van koronavírus-antitest a szervezetüknére végig rendkívül lelkesen játszot- ben. Próbáltunk a biztonságra is figyelni, mert nem lehettünk
tak, a vártnál jobban megnehezítették biztosak abban, hogy az ellenfélnél nincs fertőző játékos. Uruguay ellen a cél a további fejlődés, a gyorsulás és a távolságok
ellenfelük dolgát.
megtalálása.”
Az afrikai csapat legeredménye-

Veszélybe került a Zöld-foki Köztársaság további szereplése
Újabb két játékos fertőződött meg a koronavírussal a magyarokkal azonos világbajnoki csoportban lévő Zöld-foki Köztársaság
férfikézilabda-válogatottjának tagjai közül, ezért veszélybe került
a csapat további szereplése az egyiptomi tornán. Az érintett játékosokat azonnal elszigetelték társaiktól, és addig nem léphetnek
pályára, amíg 48 órás különbséggel nem produkálnak két negatív
tesztet. A világbajnokság koronavírus-protokollja szerint egy csapat csak akkor játszhat mérkőzést, ha legalább tíz bevethető játékosa van, beleértve egy kapust. Mivel a zöldfokiak
megbetegedések miatt csak 11 játékossal érkeztek az észak-afrikai
országba, már csak kilencen maradtak, így jelenleg nem teljesítik
a versenyzés feltételét, és játék nélkül 10-0-ra elvesztették a Németország elleni vasárnapi mérkőzésüket.
Eredményjelző
Férfikézilabda-vb, A csoport, 1. forduló: Magyarország – Zöldfoki Köztársaság 34-27 (19-14)
Gíza, zárt kapu, vezették: Emam, Hedaia (egyiptomiak).
Lövések/gólok: 51/34, illetve 46/27.
Gólok hétméteresből: 1/1, illetve 2/2.
Kiállítások: 10, illetve 6 perc.
Magyarország: Mikler – Hornyák 4, Ancsin 7, Lékai 1, Szita 1,
Bánhidi 4, Sunajko 4, cserék: Sipos 1, Győri 2, Topic 1, Balogh Zs.
4, Nagy B. 4, Hanusz 1
Zöld-foki Köztársaság: E. Fernandes – A. Furtado 5, Araujo 2,
Moreno 3, Semedo 6, G. Furtado 5, A. Pereira 2, cserék: Almeida,
G. dos Santos, Pina 2, Landim 2.

Eredményjelző
Férfikézilabda-vb, csoportkör, 1. forduló:
* A csoport, 1. forduló: Magyarország – Zöld-foki Köztársaság
34-27, Németország – Uruguay 41-14; 2. forduló: Zöld-foki Köztársaság – Németország 0-10.
* B csoport, 1. forduló: Spanyolország – Brazília 29-29, Tunézia
– Lengyelország 28-30.
* C csoport, 1. forduló: Katar – Angola 30-25, Horvátország –
Japán 29-29.
* D csoport, 1. forduló: Argentína – Kongói DK 28-22, Dánia –
Bahrein 34-20.
* E csoport, 1. forduló: Svájc – Ausztria 28-25, Norvégia – Franciaország 24-28; 2. forduló: Ausztria – Franciaország 28-35, Svájc
– Norvégia 25-31.
* F csoport, 1. forduló: Algéria – Marokkó 24-23, Portugália –
Izland 25-23; 2. forduló: Marokkó – Portugália 20-33, Algéria – Izland 24-39.
* G csoport, 1. forduló: Svédország – Észak-Macedónia 32-20,
Egyiptom – Chile 35-29; 2. forduló: Egyiptom – Észak-Macedónia
38-19, Chile – Svédország 26-41.
* H csoport, 1. forduló: Szlovénia – Koreai Köztársaság 51-29,
Fehéroroszország – Oroszország 32-32; 2. forduló: Fehéroroszország – Koreai Köztársaság 32-24, Oroszország – Szlovénia 31-25.

Az Esbjerg visszavágott a Ferencvárosnak
felüket, támadásban pedig előkészítetlen lövéseket vállaltak, de az
Esbjerg ezt nem mindig tudta kihasználni, mert szintén nem játszott hibátlanul.
A negyvenedik percben első alkalommal alakult ki háromgólos
különbség a csapatok között – egy
6-2-es sorozat végén a dánok javára –, majd négy is volt közte.
Elek Gábor vezetőedző időkéréssel
és cserékkel próbálkozott, csapata
előbb felzárkózott egy gólra, ám a
hajrában Háfra Noémi ismét sokat

A dán Vilde Mortensen Ingstad (k) kapura dob a Bajnokok Ligája 11. fordulójában játszott FTCRail Cargo Hungaria – Team Esbjerg mérkőzésen. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Ferencváros házigazdaként
28-24-re kikapott a dán Esbjerg
csapatától a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában, szombaton.
Kovacsics Anikó kisebb sérülése
ellenére vállalta a játékot, de 15

percet sem tölthetett a pályán. Helyette Szucsánszki Zita irányította
az FTC-t, amely végig nagy küzdelemre késztette a dánokat, ám a
szünetben egygólos hátrányban
volt. A hazaiak védekezésben néhányszor őrizetlenül hagyták ellen-

Újra kikapott a Bukaresti CSM
Könnyedén, 29-22-re nyert Bukarestben a Vipers Kristiansand
a női kézilabda Bajnokok Ligájának szombati játéknapján. A
CSM-nek esélye sem volt a győzelemre a norvég csapat ellen, a
román alakulat zsinórban a harmadik meccsét veszítette el.
A Vipers 5-1-gyel nyitott, és végig vezette a mérkőzést, a szünetben 14-9 volt. A második félidőben kilenc is volt közte, de végül
„csak” 29-22-re győztek a vendégek.
A CSM nem számíthatott az utolsó tíz percben Elizabeth Omoregie-re, akinek kificamodott a bal bokája.
A bukaresti csapat góljainak felét, 10-et, Cristina Neagu szerezte, Crina Pintea 4, Barbara Lazovic 3, Carmen Martin 3 és
Laura Moisă 2 alkalommal volt eredményes. A vendégek közül
Nora Mörk és Jana Knedlikova 5-5, Henny Ella Reistad 4 gólt szerzett.

1. Rosztov
2. Metz
3. Bukarest
4. Kristiansand
5. Ferencváros
6. Esbjerg
7. Ljubljana
8. Bietigheim

9
8
10
6
9
10
10
10

9

hibázott, az ellenfél pedig ezúttal
ezt ki tudta használni.
Az FTC októberben három találattal nyert Dániában, így az egymás elleni eredmények a 28-24-es
sikernek köszönhetően már az Esbjergnek kedveznek.
A mezőny legeredményesebb játékosa a Ferencváros német átlövője, az ezúttal irányítóként is
bevetett Emily Bölk volt kilenc
góllal, Klujber Katrin hétszer, a
vendégeknél Sanna Solberg nyolcszor talált be.

Az A csoport állása
7
1
6
0
5
1
4
2
5
0
2
2
1
3
1
1

1
2
4
0
4
6
6
8

244-223
233-217
261-258
174-157
240-238
268-271
244-268
264-296

15
12
11
10
10
6
5
3

Ambros Martín visszatérhet Győrbe
Ismét a spanyol Ambros Martín lehet a Győri Audi ETO KC
női kézilabdacsapatának vezetőedzője. A klub elnöksége megszavazta, hogy a vezetőség megkezdje a tárgyalásokat az 52 éves
trénerrel, aki 2012 és 2018 között a Győr vezetőedzőjeként négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a bajnokságot és a Magyar
Kupát pedig egyaránt ötször. Még a magyar együttest irányította, amikor elvállalta a román válogatott szövetségi kapitányi
posztját, majd az orosz válogatott kapitánya és a Rosztov-Don
vezetőedzője lett, de jelenleg nincs csapata.
Január 5-én jelentették be, hogy Danyi Gábor a szezon végén
távozik a győri kispadról, és Siófokon folytatja edzői pályafutását. Utódlására Martín mellett jelölt volt a francia Metznél és a
világbajnok holland női válogatottnál dolgozó Emmanuel
Mayonnade is, ő azonban a múlt héten szerződést hosszabbított
klubcsapatával.

Halálos
baleset
a Dakar ralin

Elhunyt Pierre Cherpin, aki
múlt vasárnap szenvedett súlyos
balesetet a hetedik szakasz teljesítése során, jelentették be a
Dakar rali szervezői.
Az 52 esztendős, negyedik Dakarján induló francia motorost
kórházba szállították a január 10én elszenvedett balesete után, és a
hírek szerint meg is műtötték.
Pierre Cherpint pénteken
Dzsiddából Franciaországba szállították egy orvosi repülőgépen,
eközben vesztette életét – írta az
NSO.
A Dakar rali motoros kategóriáját egyébiránt az argentin Kevin
Benavides nyerte, aki a pénteki,
utolsó szakaszt a második helyen
fejezte be, az amerikai Ricky Brabec mögött. Gyenes Emánuel az
összesített tabellán a 23. helyen
zárta a versenyt, a pénteki szakaszt a 24. időeredménnyel fejezte be.
Az autósoknál a francia Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger duó nyert. Az utolsó
gyorsasági szakaszon a tavaly
győztes, négyszeres bajnok Carlos Sainz diadalmaskodott. A Szalay Balázs, Bunkoczi László
páros a múlt pénteki futamon műszaki gondok miatt feladta a versenyzést.
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Terepszemle a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia pályáin

A marosvásárhelyi labdarúgás kovásza lenne

Január 14-én, csütörtökön délben
Szondy Zoltán, a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia vezetője a helyi hivatalosságok és a sajtó képviselőinek
jelenlétében bemutatta az akadémia
épülő bázisát. Az eseményen jelen
volt többek között Péter Ferenc,
a megyei tanács elnöke, Soós Zoltán,
Marosvásárhely, Csibi Attila, Erdőszentgyörgy
polgármestere
és
dr. Zsigmond Barna Pál, a Magyar
Országgyűlés képviselője.

Vajda György

Szondy Zoltán elmondta: fontosnak tartotta
bemutatni mindazt, amit eddig a csíkszeredai
központú akadémia marosvásárhelyi kirendeltségén elértek, ugyanis a tervek szerint ide
négy edzőpályát létesítenek, öltözőkkel, orvosi és edzőközponttal együtt. A projekt félúthoz érkezett, ugyanis nemrég befejezték a
két világítótestekkel felszerelt műfüves pályát, aminek az egyik hófödte felületén tartották meg a rögtönzött tájékoztatót.
Két éve vásárolta meg az akadémia a magyar kormány támogatásával azt az 5 hektáros területet, amelyre elkészült a két pálya, a
munkálatokat az idén folytatják. A cél az volt,
hogy 2020 nyarára adják át az edzőközpontot. A járvány és a szükséges engedélyek beszerzésének bürokratikus akadálya miatt
elhúzódott a kivitelezés. Az elkészült pályákon – a méretéből és a műfű minőségéből
adódóan – hivatalos mérkőzéseket lehet szervezni a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. A tervezett két pálya füves játékterű lesz,
közülük az egyik, ún. centerpályához ugyanakkor öltözőt és egy kisebb kapacitású lelátót
is építenek azzal a céllal, hogy ifjúsági és felnőtt harmadosztály szintű hivatalos mérkőzéseket is tartsanak majd. A gond az, hogy a
marosszentgyörgyi önkormányzat, amelynek
a területén létesítették a pályákat, elvállalta,

hogy utat épít a telephelyre, és kiépíti az ivóvíz- és lefolyóhálózatot, ami viszont nem készült el. Szondy szerint valószínűleg a
járvány miatt maradtak el az infrastrukturális
munkálatok. És reményét fejezte ki, hogy tavasszal hozzáfognak a hátramaradt további
pályaépítéssel együtt, amire megvan a finanszírozás. Jelenleg tárgyalásokat folytattak a
tervezőkkel is. Év végére számítanak arra,
hogy a bázist átadják a vásárhelyieknek – fejtette ki az akadémia vezetője.
Dr. Zsigmond Barna Pál örömét fejezte ki,
hogy sikerült megfelelő pénzügyi támogatást
szerezni a munkálatok folytatására. A pénzt
az akadémia rendelkezésére bocsátották.
Megköszönte Szondy Zoltánnak a munkáját,
hogy nemcsak az akadémia, hanem az FK
Csíkszereda előmeneteléhez is hozzájárult az
utánpótlásbázis kiépítésével. Az akadémia
kapcsán jó viszonyt ápol egymással a román
és a magyar labdarúgó-szövetség, hiszen a létesítmény a nemzetek feletti sportot szolgálja
majd, és természetesen megköszönte a helyi
képviselőknek azt a lobbitevékenységet,
amelynek köszönhetően létrejöhetett a sportbázis.
– Reményeink szerint itt több száz magyar
és román gyerek fog sportolni, ugyanakkor
azt szeretnénk, hogy a gyerekek mellett a szülők is rendszeresen kilátogassanak majd, mert
akkor lehet csak megérteni igazán, hogy
miért kell egy ilyen létesítményt létrehozni,
amikor gyerekzsivajtól lesz zajos a mostani
puszta mező – mondta többek között a képviselő.
Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere elárulta, hogy ezúttal nemcsak városvezetőként jött el a rendezvényre, hanem azért
is, mert őt kérték fel arra, hogy az akadémia
Marosvásárhelyen létesítendő bázisának keressen megfelelő helyszínt. Majd ezt követte
a szervezés, a toborzás. Létrejött egy egyesület, amelynek égisze alatt jelenleg 360 gyerek
sportol 18 korosztályban. Egy felnőtt-labda-

Fotó: Vajda György

rúgócsapatot is létrehoztak, amely jelenleg
Erdőszentgyörgy képviseletében iratkozott be
a bajnokságba. Az a cél, hogy az akadémia
kihelyezett részlege hozzájáruljon a marosvásárhelyi és a megyei labdarúgás fellendítéséhez. Hátramaradt a munka dandárja, mind
az építkezés befejezése, mind a szakmai háttér megteremtése.
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke szerint
a pálya létesítése az egyik jelentős lépés a
2021-es újrakezdés évében. Vannak tervek,
amelyekkel szeretnének enyhíteni az előző év
okozta gazdasági és pszichikai nehézségeken.
A járvány ideje alatt is nagy segítséget nyújtott a
Maros megyei magyar közösségnek Magyarország kormánya. Ugyanígy a kormány sportpolitikája lehetőséget teremt nagyon sok székelyföldi
magyar fiatalnak az érvényesüléshez.

– A sport, a mozgás segít mentálisan is,
hogy a nehéz időszakokat könnyebben átvészeljük. Van remény az újrakezdéshez, és ezt
jelzi a létesítmény is – mondta többek között
a megye tanácselnöke, majd mindenkinek
megköszönte a munkáját, azt az erőfeszítést,
amit az akadémia bázisának kiépítéséért
eddig tett.
Soós Zoltán polgármester kifejtette, hogy
Marosvásárhelyen tavaly októbertől új időszámítás kezdődött. Sajnos az előző városvezetés a sportklubok működését is
ellehetetlenítette. Az, hogy a labdarúgó-akadémia Marosszentgyörgy területére épül, jelzi
azt is, hogy a város korábbi vezetői nem támogatták ezt a kezdeményezést.
– A polgármesteri hivatal a városi sportklub keretében újjászervezi a sportéletet.
Fontos, hogy az akadémia legyen az ernyő,
amely alá a kisebb klubok tömörülnek. Jelenleg Marosvásárhelyen több mint 1000
gyerek futballozik leigazoltan különböző
klubokban. Az az álmunk, hogy a városnak
újra legyen focicsapata az élvonalban, amelyet az akadémiával közösen tudunk majd
fenntartani. Remélhetőleg itt edzőpályák
lesznek, és a Bölöni László labdarúgó-stadion lesz majd az állandó bázisa az élvonalbeli csapatnak – árulta el terveit a város
polgármestere.
A sajtótájékoztató után Szondy Zoltán elmondta, hogy a partnerklubokkal együtt potenciálisan 800 gyerek veheti át majd a
központot. Csibi Attila hozzátette, hogy az
egy éve létesített Marosvásárhelyi SE 1898
nevű egyesület szakmai irányítását Fehér
Csaba vállalta el, aki 14 edzőt irányít. Az edzések már az előző évben elkezdődtek Marosvásárhely különböző pályáin. A nagyfokú
érdeklődés miatt nemcsak a marosszentgyörgyi bázison, hanem továbbra is több
marosvásárhelyi pályát igénybe vesz majd
az akadémia, a városi sportklubbal együttműködve. Jelenleg az említett klubon kívül
a sportiskolának és a szászrégeni Avântulnak van U19-es csapata az országos bajnokságban. Erre a jelenleg Erdőszentgyörgyön
levő fiatal csapatból – Vásárhelyre költöztetve – építenék fel azt az együttest, amely
valamikor igazi profiként benevez az első ligába.
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István, a király – székelyföldi nagyprodukció

Lezajlott a szereplőválogatás

Két körben tartottak szereplőválogatást az első székelyföldi
István, a király nagyprodukcióra.
A két fordulóban összesen 120
jelentkező volt – köztük ismert
könnyűzenei és rockénekesek,
valamint színészek –, közülük
kerültek ki azok, akik a fő- és
mellékszerepekben megmutathatják magukat a nyárra
tervezett bemutatón.

Már készülőben van Erdély legnagyobb és legegyedibb élő zenés produkciója, az István, a király
székelyföldi kiadása. A nívós darabra
tavaly októberben és novemberben
tartottak online szereplőválogatást,
amelyből három-három személy került ki a szerepekre. A kiválasztottakat jelenleg felkészítik, mozgás- és
énektechnikát tanulnak, ismerkednek
a karakterekkel, azok megformálására koncentrálnak. Az előzetes próbafolyamat után dől el, hogy a három
személyből ki az a kettő, aki bekerül a végső szereposztásba.
A produkciót dupla szereposztással mutatják majd be, az első
napon az első szereposztást, a másodikon a második szereposztást láthatja a közönség. A zenei alapot
játszó rockzenekar hónapok óta kitartóan próbál, tagjai: Pál Zakariás
(zongora, orgona); Sztakics István
Attila (szintetizátorok); Makkai Kálmán (szólógitár); Lőrincz Imre (ritmusgitár);
Szabó
Szabolcs
(ritmusgitár); Kerezsi Csongor (baszszusgitár); Pál Gábor (dobok).
A szereplőválogatáson nyolc zsűritag, különböző művészi területekről
érkező szakmabeli döntött a kiválasztandó személyekről. Ők egyben
a székelyföldi produkció alkotói is,
ők azok, akik a legnagyobb szerepet
vállalják a színpadra állításban.
A zsűri bemutatása
Orza Călin, a produkció
rendező-koreográfusa
Hivatásos táncos, tánckarvezető,
néptáncoktató, koreográfus, rendező.
Több erdélyi néptáncegyüttes koreográfusa és/vagy művészeti vezetője
(Udvarhely Táncműhely, Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes, budapesti Honvéd Táncszínház, Háromszék Állami Népi Együttes), és
dolgozott Román Sándorral és az ExperiDance együttessel, a Duna Művészegyüttessel, a Magyar Állami
Népi Együttessel, valamint valamennyi erdélyi színházzal. Felsorolni
is nehéz, hány erdélyi és határon túli
produkció
rendező-koreográfusa
volt. A Fölszállott a páva tévévetélkedő 2012-es, 2014-es és 2018-as kiadásának táncegyütteseket és táncos
szólistákat felkészítő mestere (pl.
Győri Rába együttes, a nyárádszeredai közönségdíjas Bekecs Táncegyüttes, Melles Endre és Majer

Tamás szólisták stb.). 2012-ben megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. A 2003-as csíksomlyói István, a
király rendezőasszisztense és a koreográfus asszisztense volt.
Dancs Árpád Zsolt producer
A Dancs Market Records lemezkiadó kereskedelmi igazgatója, számos
erdélyi énekes és együttes menedzsere volt, emellett magyarországi
és külföldi neves zenekarok erdélyi
koncertszervezője és turnémenedzsere. Tömegrendezvények gyakorlott
társszervezője,
hozzá
kapcsolható a Szent György Napok,
az Őszi Sokadalom, a Székely Vágta,
a Brassói Magyar Napok, a csíkszeredai, a szatmárnémeti, a borszéki és
a marosvásárhelyi városnapok, a Hunyad Megyei Magyar Napok, valamint a Marosszéki Lófuttatás
szervezése. Producerként dolgozott a
Csillagösvény népe produkcióban,
erdélyi producerként ő hozta el Sepsiszentgyörgyre a Mancs őrjárat gyerekmusicalt.
Zakariás Zalán
művészeti tanácsadó
Színházrendező. Színházi tanulmányait a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem
rendező szakán szerezte. Számos társulattal dolgozott együtt, román és magyar
anyanyelvű
közösségek
társulataival egyaránt. 2009 és 2017
között a sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház művészeti vezetője volt,
majd a 2016/2017-es és a 2018/2019es évadban a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészeti
igazgatójaként folytatta tevékenységét. Jelenleg a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház főrendezőjeként
dolgozik. Színházi tevékenységei mellett 8. éve a Székely Vágta szabadtéri
lovasrendezvény
főkoordinátora,
emellett a tavaly útjára indított Fapados KultúrCafét menedzseli.
Szilágyi Zsolt Herbert ötletgazda,
zenei vezető, énekkorrepetitor
A sepsiszentgyörgyi Művészeti
Népiskola könnyűzene, ének és zongora szakos tanára, valamint a Plugor
Sándor Művészeti Líceum korrepetitora. A sepsiszentgyörgyi Vox Humana kamarakórus karnagya, a
Session Jazz Band zongoristája. Az
Erdély Hangja és az Isztambuli Nemzetközi Kórusverseny zsűritagja volt.
A cappella és nagyszabású vokálszimfonikus koncertek szervezője.
Cserkész Emese énekkorrepetitor
Zenei tanulmányait Marosvásárhelyen, Brassóban és Kolozsváron
végezte, 2003-tól a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum
tanára. 2003-tól a dzsesszt és gospelt
játszó Snaps Vocal-Band vokalistája
és annak megalapítója, amellyel számos hazai és külföldi fesztiválon vett
részt, neves énekesekkel és zené-

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel, vagy
álmatlanság gyötri.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az üzlete;
Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította férjét az alkoholizmusból,
Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni,
hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből hálás az átok feloldásáért.
József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek hitt gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

szekkel. Hangszeresként, szervezőként és olykor karmesterként is részt
vállal a 2010-ben általa létrehozott
Sepsi Kamarazenekarban. A Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola
által működtetett, több műfajt is
felölelő Voces női kar alapítója és
művészeti vezetője 2014-től. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban számos előadásban korrepetitorként, előadóként vagy zenei
munkatársként működött közre.
Bordás Attila koreográfus,
tánckorrepetitor
Rendező, koreográfus, előadóművész, oktató. A CAMP – Contemporary Artistic Movement Platform
létrehozója és művészeti vezetője.
Szabadúszóként különböző állami és
független színházakkal kollaborál.
Koreografált már musicalt, operát,
lovasszínházat, szabadtéri előadást,
flashmobot és fotó-tánc projektet is.
A legtöbb romániai színházban megfordult már mint munkatárs, emellett
– különböző kulturális projektek
kapcsán – volt szerencséje művészként megmutatkozni Magyarországon,
Görögországban, Ausztriában, Bulgáriában, Szerbiában, Koszovóban,
Boszniában és Csehországban. A
2015-ös, királydombi István, a király
előadás koreográfusa és szólótáncosa.
Tőkés Csaba Zsolt koreográfus,
tánckarrepetítor
Táncos, néptáncoktató, koreográfus, a Háromszék Táncegyüttes volt
tánckarvezetője, szólótáncosa. A
Kincskeresők Néptáncegyüttes alapítója és művészeti vezetője, valamint a
Székely Mikó Kollégium néptáncegyüttesének művészeti vezetője. A IX.
Erdélyi Magyar Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóján 2013-ban a Magyar
Táncművészek Szövetsége a Legjobb
Férfitáncos különdíjjal jutalmazta. A
csíksomlyói István, a király produkcióban néptáncosként vett részt.
Pál Zakariás, a produkció
rockzenekarának vezetője
Zenész, több erdélyi zenekar alapítója és tagja. A 90-es évek elejétől
aktív résztvevője a hazai zenei életnek. Pályája kezdetén a vendéglátóés szórakoztatóiparban dolgozott,
majd különböző zenekarok tagjaként
ért el sikereket. Több sikeres hazai
produkciónak volt a megálmodója, a
nevéhez
fűződik
a
ProgOrgan, a Jazzkaláka és a Szentgyörgy Pink Floyd Tribute Band is.
Mindezek mellett a mai napig aktívan működő Back In Time zenekar
frontembere, mellyel rendszeresen
járják az országot.
Az előadás a Zikkurat Színpadi
Ügynökség és a Melody Kft. engedélyével jön létre. Az előadás szervezője:
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és
a Kónya Ádám Művelődési Ház.
(közlemény)

Online-ra nyílik
a kocsmaajtó

Ezúttal online folytatódik a Hagyományok Háza folkkocsmakvíz játékos vetélkedője. A regisztrált csapatok
január 21-én mérhetik össze tudásukat. Az előzményeket és a tudnivalókat Németh Nóra néprajzkutató, közművelődési szakember foglalja össze.

Az angol eredetű kocsmakvíz már jó ideje nagyon kedvelt szórakozássá vált itthon is: a szórakozni vágyó asztaltársaságok a mulatást a tudásbővítéssel kapcsolják össze. Az elmúlt év júliusának
végén indult Folkudvar programunk tematikájának összeállításakor
született az ötlet, hogy a Hagyományok Háza előtt egy bensőséges
’fröccsteraszt’ alakítsunk ki. A helyszínből fakadt a kocsmakvíz
gondolata, ami az intézmény identitásából kiindulva a ’folk’ szóval
bővült, s a játék után ínyenc népzenei koncerttel egészült ki.
A kezdeményezés július végén debütált, amit négy vetélkedőprogram követett. A kedvező fogadtatás s a hetvenfős stabil törzsközönség arra sarkallt minket, hogy évközben is folytassuk a
játékot: október elejétől havi rendszerességgel kívántuk megrendezni a kvízt. Az október-novemberi alkalmat még személyes részvétellel tartottuk, a decemberi megmérettetést viszont már online
szerveztük meg. Mint mindennek, e formának is a jó oldalát néztük, így a külhoni ’homo ludenseket’ is bevonhattuk a programba.
Ez decemberben sikerült is: angliai, erdélyi és felvidéki csapat is
rajthoz állt.
Az új évben is – egyelőre online formában – folytatni kívánjuk
a versengést, előzetes terveink szerint január 21-én mérhetik össze
tudásukat a csapatok. Eddig hat asztaltársaság jelentkezett, de az
utolsó percig várunk még játékos kedvű csoportokat. A már említett
népzenei koncertet ezúttal is megtartjuk.
Úgy érzem, eddig színvonalas csatákban harcoltak a jelentkezők.
Voltak olyan kérdések, amikor evidensnek éreztük a választ, de a
csapatoknak mégis fejtörést okozott, s voltak nehezebbnek szánt
feladványok, amelyeket könnyen teljesítettek a delikvensek. Egy
kérdéssor emlékezetes: a novemberi kvízben az újbor témaköre
vitte a prímet, az egyik feladathoz borkóstolás is társult. Egy szép
chardonnay-t töltöttünk a poharakba, aminek fajtaeredet-felismerése megizzasztotta a folkkocsma ’ivócimboráit’. Egészségükre,
ezzel a virtuális pohár borral kívánok boldog új évet minden korábbi játékosnak és jelentkezőnek!
Aktuális információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/oktatas/program/folk-kocsmakviz/20210114-1900

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL

MEGEMLÉKEZÉS

ELADÓK 10-18 kg közötti fehér húspulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016-os és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(65322-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
szerető testvérre, ifj. SZELES
ANDRÁSRA és a szerető férjre,
édesapára,
id.
SZELES
ANDRÁSRA haláluk 16. évfordulóján. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Szeretteik.
(10366-I)

ELADÓ kövér disznó (130 kg). Tel.
0752-030-394. (10412-I)
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„Az Úr a mennyekbe helyheztette
az ő székét és az ő uralkodása
mindenre kihat.”
(Zsolt. 103:19)
„Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai és minden
ösvényeit ő rendeli.”
(Péld.
5:21)
Kegyelettel, Isten akaratában
megnyugodva emlékezem szeretett
és
szerető
társamra,
HEGEDÜS EMÍLIA – PINTYŐRE,
aki négy éve, 2017. január 19-én
távozott az örök élet biztosságába.
Megemlékező ima holnap, 2021.
január 19-én reggel 7 órakor a
Keresztelő Szent János-plébániatemplomban.
Székely József. (10378-I)
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Könyv- és CD-eladásból finanszírozzák
a Csűrszínház székely kapujának felújítását

A Mikházi Csűrszínházi Egyesület újra kiadta a Székely Szabó Zoltán által összeállított és gondozott Szerencsés jó estét kívánok e háznak... című – Széllyes Sándor, a Székely Népi Együttes egykori,
közismert tagjáról, énekeséről, mókamesteréről szóló – kötetet, amelyhez az előadásokat tartalmazó CD-melléklet is tartozik. Ugyanakkor
újra megjelent a 15 évvel ezelőtt kiadott – Széllyes Sándor és Kerekes
Tóth Erzsébet népdalkettőseit rögzítő – CD-lemez is.
A kiadványok megvásárolhatók a Bookman kiadó Dózsa György utca
22. szám alatti könyvesboltjában naponta 9-18 óra között, valamint online
a www.antikvarius.ro honlapon.
Az egyesület a könyv és a lemezek eladásából származó bevételből szeretné finanszírozni a Csűrszínház bejáratánál felállított székely kapu felújítását. A renoválásra adományokat is elfogadnak. A
pénzt a RO11BRMA0999100067886513-as bankszámlaszámra
lehet átutalni.

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.

