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Öröm és gond is
a két iskola vezetőségének

Megújul a szecessziós főépület

Hárommillió euró
megtakarítás

A pénteki sajtótájékoztatón Soós Zoltán ismertette a lakossági véleményezésre bocsátott új szervezeti felépítés
tervezetét. A polgármester már a választási kampányban ígéretet tett arra,
hogy csökkenti az adminisztratív személyzetet, és lakosságbarát ügyintézést vezet be a hivatalban.

____________3.
Szénaverős
– falu Erdély
történelmi olvasztótégelyében

Balavásár igazi határközség. Nemcsak a vízválasztó miatt, hiszen a település fölötti domb választja el a Maros
és a Nyárádmentét a Kis-Küküllő vidékétől, hanem azért is, mert a hozzá
tartozó falvakban az évszázadok
során különböző nemzetiségű és vallású emberek éltek.

____________6.
Az ezeréves csoda
részese

A szecessziós főépület is megérett a felújításra

Régen remélt, régen várt hírről értesülhettünk a napokban: végre elkezdődhetett a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
és a Marosvásárhelyi Református Kollégium főépületének
a felújítása. A Református Egyházkerület megrendelésére
1909-re közadakozásból felépített szecessziós stílusú épületet Baumgarten Sándor budapesti műépítész tervei alapján Csiszár Lajos marosvásárhelyi építész vállalkozó
kivitelezte. A most kezdődött felújítást nagyobbrészt a

Fotó: Nagy Tibor

magyar állam által biztosított összegből és az egyházkerület forrásaiból származó támogatásból a székelyudvarhelyi Lukács Alpin’s cég végzi alvállalkozóival együtt, s bár
a terv 2023-ra szól, 2022-re szeretnék befejezni a munkálatokat.

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 4. oldalon)

A Magyar Állami Népi Együttes megalakulásának hetvenedik évfordulóját
ünnepli. Sorozatunkban felelevenítjük
a nagy múltú társulat történetének legemlékezetesebb momentumait, s bemutatjuk azokat a meghatározó
egyéniségeket, akik az elmúlt évtizedekben elért sikereinek kovácsai voltak. Az első írásban Mihályi Gábor
Harangozó Gyula-díjas, érdemes és
kiváló művész, az együttes vezetője
emlékezik.

____________10.

Forró vöröskereszt

Benedek István

Alig két hónap leforgása alatt a második, halálos áldozatokat követelő kórháztűz lobbant fel péntek hajnalban. Hogy az egészségügyi
rendszer a járványhelyzet következtében túlterhelt, és ebben biztonsági
kockázat is van, az eddig sem volt kérdés, de most már az sem az, hogy
a novemberi karácsonkői tragédiából a hatóságok nem vonták le a tanulságokat. És gyanús, hogy most is hamis nyomon indulnak tovább.
A novemberi ügy után nem sokkal az egyik román nyelvű hírportálon megjelent egy összefoglaló, amelyben szakértők fejtették ki, hogy
az egészségügyi intézményrendszer technikai elavultsága és túlterheltsége miatt bármikor bekövetkezhet hasonló eset. Tragikusan gyorsan
igazuk lett. Ráadásul nem egy sokadrangú intézményben lett baj,
hanem az ország első számú járványkórházában, egy olyan etalon intézményben, ahol nem voltak szűkében a fejlesztési forrásoknak.
Az ügyben zajló vizsgálat majd remélhetően kideríti, ki volt felelős
ebben az ügyben. Azonban a novemberi tragédia nyomán országosan
felülvizsgálták a kórházak tűzrendészeti felkészültségét. Kiderült, hogy
igen sok helyen hiányoztak engedélyek, papírok. Büntetéseket róttak
ki, biztosan menesztettek embereket is, aztán ment minden tovább úgy,
ahogyan azelőtt is. Ez világos az újabb tragédia láttán, mert már abból
is, amit eddig tudni lehet, egyértelmű, hogy ha lett volna felügyelet az
adott kórtermekben, akkor elejét lehetett volna venni a nagy bajnak.
Az emberi figyelmet nem lehet maradéktalanul helyettesíteni technikával. Bár kétségtelen, hogy biztonsági kamera, füstérzékelős riasztó,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 47 perckor,
lenyugszik
17 óra 26 perckor.
Az év 32. napja,
hátravan 333 nap.

Ma IGNÁC,
holnap KAROLINA napja.
IDŐJÁRÁS
Borúsidő

Összehangolt razzia öt megyében

Illegális fakitermeléssel gyanúsítottaknál

Hőmérséklet:
max.60C
min.120C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

5, 45, 44, 1, 4 + 9

28, 9, 21, 24, 40, 12

40, 11, 18, 33, 20, 14

NOROC PLUS: 3 9 4 7 3 8

SUPER NOROC: 5 5 9 7 5 9

Megyei hírek

NOROC: 2 6 3 6 8 1 1

Favágás a Jeddi úton

A Marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem (UMFST) Jeddi
úti létesítményébe vezető lépcsők melletti közterületen levő
nyárfák kivágását kezdik el a következő időszakban. A
munkálattal a városi kertészetet bízták meg. A tevékenység
zökkenőmentes lebonyolításáért és a javak biztonsága érdekében felkérik a polgárokat, hogy járműveikkel parkoljanak a munkálatokon kívül eső övezetekben – tájékoztatott
Dániel Lajos igazgató.

Helyszínigénylés márciuskaés virágárusításra

A márciuskavásár és a nőnapi virágvásár idei megszervezése alkalmából a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
a Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 15-ös terembe
várja február 12-éig azoknak a vállalkozásoknak a képviselőit és a magánszemélyeket, akik helyszínt igényelnek
márciuska- és virágértékesítés céljából. A szükséges iratokat a biroul.unic@tirgumures.ro címre e-mailben is el
lehet küldeni. A helyszínek kisorsolását február 18-án 12
órától tartják a Mihai Eminescu Kulturális Központban. Márciuska és vágott virág értékesítése: február 26. – március
1. között lesz, a nőnapi időszak, cserepes és vágott virágok
értékesítése: március 2–8. között.

Január 27-én öt megyében tartottak harminc
házkutatást erdőgazdálkodási törvény megsértésével gyanúsított személyeknél, akik tevékenységük révén kapcsolatban álltak egymással. A
Maros megyei rendőrök 830 köbméter eredetigazolás nélküli faanyagot azonosítottak, az államnak okozott kár értéke 137.600 lej.

Pálosy Piroska

További 58 köbméter olyan fűrészárut is elkoboztak,
amelyről tulajdonosaik nem tudtak igazoló iratot felmutatni. Az ügyészség vezetésével tartott akciók során könyvelési dokumentumokat és szállítóleveleket is lefoglaltak
az illegális tevékenységek kivizsgálásása érdekében.
A szerdai akció során olyan személyeknél tartottak ház-

Butikfesztiválból nomád fesztivál

2021-ben vándorol az Awake

Segítség a védőoltásra való
előjegyzéshez

Azok a 65 éven felüli, valamint krónikus betegségekkel
küzdő marosvásárhelyiek, akik fel szeretnének iratkozni a
COVID-19 elleni védőoltásra, de nem rendelkeznek az
ehhez szükséges eszközökkel, igénybe vehetik a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság segítségét. Az érdekeltek
az igazgatóság Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a földszinti 8-as irodában jelentkezhetnek, ahol kitöltik
a saját felelősségre írt igénylést, valamint a COVID-19 elleni oltási kampány keretében kiállított, hozzájáruláson alapuló beleegyezési űrlapot. A krónikus betegségekkel
nyilvántartásban szereplő személyek a családorvos által
kiállított, erre vonatkozó igazolást is fel kell mutassanak.
Ezt követően a személyzet az országos oltási platformon
a szabad helyek függvényében előjegyezteti az igénylőt,
majd sms-ben értesíti az oltás időpontjáról és helyszínéről.
Bővebb tájékoztatás a 0365/430-859-es telefonszámon
igényelhető.

Az Önök véleménye számít!
– szociológiai kérdőív

Február 3-áig tölthető ki online a Marosvásárhely védett
épített övezeteire vonatkozó kérdőív. Marosvásárhely 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 kérdőívet a
https://www.surveymonkey.com/r/PUZZCPTarguMures
honlapon. Marosvásárhely védett épített övezetét a parcellázás, az utcahálózat, az épületek építészeti-urbanisztikai
értéke, az övezet közterületeinek, valamint a meglévő rendeltetések szempontjából nagyfokú komplexitás jellemzi. A
PUZCP Marosvásárhely révén biztosítják ezen övezet integrált fejlesztésének koordinálását.

Mátyás király álruhái

Február 3-án, szerdán 19 órától újra látható a Mátyás király
álruhái, avagy három mese Mátyásról című mesejáték a
Maros Művészegyüttes előadásában, az együttes kövesdombi termében. Jegyek a helyszínen kaphatók, előzetes
helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon
hétköznaponként 9–13, valamint 17–19 óra között. Az előadást a járványügyi szabályok betartásával lehet megtekinteni, a helyek száma korlátozott.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

kutatást, akiket illegális fakivágással és faanyag-értékesítéssel gyanúsítanak, továbbá tíz olyan faanyag-lerakatnál,
amelyek a tettek elkövetésével gyanúsítható személyek tulajdonában vannak. Az összehangolt akciót a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság vezette a megyei ügyészség
koordinálásával, az akcióban részt vett a közrendészeti
igazgatóság erdővédelmi szolgálata, a csendőrség egységei
és a különleges bevetési alakulatok, Maros megyén kívül
a Tulcea, Konstanca, Bihar és Suceava megyei rendőrségek. A harminc házkutatás közül húszat Maros megyében
tartottak, hatot Tulcea megyében, kettőt Konstanca megyében, illetve egyet-egyet Bihar és Suceava megyében – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
sajtóosztálya. A gyanúsítottakat illegális fakivágással, falopással és a faanyag feldolgozásával, illetve értékesítésével vádolják.

Awake Nomad Edition

Románia első butikfesztiválja visszatér 2021ben, bár nem a megszokott formában. A rendezvénynek eddig a gernyeszegi Teleki-kastély adott
otthont, azonban idén vándorútra indul. Idén
nyáron több városban fog felbukkanni a fesztivál,
természetesen a résztvevők száma korlátozott
lesz. A tavalyi eseményre megvásárolt jegyek érvényesek lesznek a fesztivál bármelyik idei helyszínére.

Nagy-Bodó Szilárd
Tavaly az Awake volt az első, amelynek szervezői bejelentették, hogy a koronavírus-világjárvány miatt elmarad.
„Még tavaly nyáron elhatároztuk, hogy együtt tartjuk a
csapatot, és megpróbáljuk megszervezni az Awake fesztivált egy minél biztonságosabb módon. Természetesen reménykedtünk abban, hogy 2021-ben vissza tudunk térni a
megszokott formához, azonban nem alapozhatunk erre a
reményre. Mindjárt februárban vagyunk, és a szórakoztatóipar tevékenysége továbbra sincs engedélyezve, nem vagyunk benne biztosak, hogy nyáron lehet majd fesztivált
szervezni több tízezer ember számára, ahogy abban sem,
hogy korlátozott résztvevőszámmal szervezhetünk-e eseményeket” – nyilatkozta Laura Coroianu, az Awake fesztivál igazgatója.
Az Awake idén egy nomád fesztivál lesz, vagyis minden

Forrás: az Awake Facebook-oldala

hétvégén más városban fog felbukkanni. Ezen a listán jelenleg szerepel az eredeti helyszín, vagyis a gernyeszegi
Teleki-kastély és még legalább négy város: Konstanca,
Jászvásár, Bukarest és Kolozsvár. A szervezőknek feltett
szándéka, hogy az összes helyszínen megteremtsék az
Awake sajátos hangulatát, az éppen aktuális szabályok betartása mellett. A megszokott zenei, kulturális és a butikfesztiválra jellemző felhozatal mellett valami újdonsággal
is készülnek, ami tovább tudja fokozni az esemény hangulatát.
Az eseményekre csak korlátozott számú érdeklődőt fognak beengedni, a szervezők jelenleg úgy számolnak, hogy
egy-egy helyszínen naponta 1000-3000 fő vehet részt. Ezeken a hétvégi eseményeken kötelező lesz a maszkviselés,
a távolságtartás, az oltás, a gyorstesztelés, illetve mindent
megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a zsúfoltságot. Az első és legfontosabb cél, hogy megőrizzék mindenki egészségét, a résztvevőktől a szervező csapaton át a
fellépőkig.
Az Awake fesztivál a kulturális minisztériumtól, a ROCULTURA projekt keretén belül 937.562,65 lej (193.731
euró) vissza nem térítendő támogatást kapott.
A szervezők azt ígérik, hogy a későbbiekben a helyszínekre, a fellépőkre, a résztvevők maximális számára és a
jegyekre vonatkozó további információkat is közölni fogják.
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Személyzetcsökkentés a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban

Hárommillió euró megtakarítás

A pénteki sajtótájékoztatón Soós Zoltán ismertette a
lakossági véleményezésre bocsátott új szervezeti
felépítés tervezetét. A polgármester már a választási kampányban ígéretet tett arra, hogy csökkenti
az adminisztratív személyzetet, és lakosságbarát
ügyintézést vezet be a hivatalban.

Karácsonyi Zsigmond

Az előző városvezetés a legalitás határát súrolva 1317 alkalmazottra duzzasztotta a polgármesteri hivatal létszámát.
Mi több, pimaszul sok vezetői beosztást létrehozva (akiknek
havi bérezése 13–16 ezer lej közé tehető, amint a napokban
nyilvánosságra hozott bértáblából kiderül), ez indokolatlanul
magas terhet jelent a város költségvetésének. A közvitára terjesztett javaslat 980 személlyel számol, ami hárommillió euró
megtakarítást eredményezhet azon túl, hogy hatékonyabb működést ígér az átszervezések után. Ez 25 százalékos létszámleépítést jelent. Lesznek tevékenységek, amelyek az önálló
gazdálkodás adta lehetőséget kihasználva (ún. kiszervezettként) legális bevételre tehetnek szert. Pontosabban előre meghatározott költségvetéssel működnek, de saját bevétellel is kell
hogy rendelkezzenek. Az új szervezeti felépítés tervezete szerint jogi személyiséggel rendelkezik majd a Helyi Rendőrség,
a Helyi Adó- és Illetékosztály, a Szociális Igazgatóság, a Területrendezési Igazgatóság.
A tervezet készítői fölösleges, nem indokolt egységnek tekintették a hangzatos angol név mögé (SC The Science City
for Research and Medical Informatics SA) bújtatott, semmilyen érdemi tevékenységet fel nem mutató fantomkezdeményezést és a város büdzséjéből működtetett ún. Kulturális
Tudományegyetemet, amely évi egymillió lej veszteséget termelt.
A sajtótájékoztató végén Soós Zoltánt arról kérdeztük, mi
indokolja az átszervezést?
– A marosvásárhelyieknek évek óta gondot jelent a túlbürokratizált, korrupt városvezetés. Ezt szeretnénk kiküszöbölni,
és egy olyan új városvezetési struktúrát létrehozni, amely átláthatóbb és egyszerűbb döntéshozást eredményez. Az átalakítás két részből áll: egyik a struktúra átalakítása, a másik a
szabályozások egyszerűsítése, csökkentése. Példa erre, hogy
a legutóbbi tanácsülésen elfogadtuk, hogy az építkezések esetében az eddigi hat engedély helyett csak egyet kell kiváltani
a városházáról. A személyzeti struktúránál az a fontos, hogy
a túlméretezett vezetőapparátus csökkenjen. Jelenleg 58 vezető beosztású személy van. Tehát 15 személyre jutott egy
osztályvezető, aligazgató vagy igazgató, ami nyilvánvalóan
hatalmas pazarlás. Ezt 36-ra szeretnénk csökkenteni. Másrészt

A média szombati beszámolói szerint több beteg hozzátartozója is említést tett arról, hogy kénytelenek voltak hősugárzót bevinni a kórházba, ugyanis a távhő nem volt elegendő,
és fáztak a kórtermekben. Az egyik beteg lánya szerint az
egyik kigyulladt kórteremben is volt ilyen villanymelegítő,
amelyet elvileg tilos bevinni a kórházba.
A feltételezéseket táplálja, hogy a kórháznak nincs saját hőközpontja, és a bukaresti távhőrendszer az idén télen hatalmas
problémákkal küzd: az elavult vezetékek sokszor meghibásodnak, szolgáltatáskimaradást okozva, emellett a hálózaton
belül nagy a vízveszteség, így a fogyasztókhoz eljutó meleg
víz már nem képes kimelegíteni kellőképpen a lakások, intézmények helyiségeit.
Ugyanakkor a hatóságok cáfolták, hogy az elmúlt hetekben
gondok lettek volna a kórház fűtésével, s a kórház részéről

Kétezer alatt
az új fertőzések száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 1825 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 15
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az elvégzett tesztek közül 12.200 RT-PCR,
2935 pedig antigéngyorsteszt volt. A GCS szerint
olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem
volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel
728.743-ra nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek
száma az országban. 674.594 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 71, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett
jelentés, közülül 69 más betegségben is szenvedett.
Országszerte 7763 személyt kezelnek kórházban
Covid–19-cel, közülük 997 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 39.789 igazoltan
koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10.355
pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 57.242
személy van házi, 141 pedig intézményes karanténban. (Agerpres)

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

a nyugdíjas vagy egyéni vállalkozói engedéllyel kötött szerződéseket is átvizsgáljuk. A megüresedett és jelenleg be nem
töltött állásokat felszámoljuk. Így megközelítőleg 330-340
munkahely megszűnésével számolunk. Az átszervezés alatt
természetesen lehetőséget biztosítunk, hogy azokat az osztályokat, amelyek túlterheltek, de sokkal fontosabbak: például
az európaiprojekt-iroda, a könyvelési, a jogi osztály, erősítsük.
Más osztályokon, ahol személyzeti plusz van, és gyakorlatilag
nem voltak hatékonyak, csökkenteni fogjuk a létszámot. Természetesen mindenkinek lehetősége lesz az új szervezeti felépítés után meghirdetett versenyvizsgákon részt venni. Illetve
megnyílik a lehetőség minden marosvásárhelyi, Maros megyei előtt, aki szeretne az új csapatban a város jövőjéért dolgozni.
– Minek alapján dolgozták ki a tervezetet?
– Más, hozzánk hasonló nagyságrendű városok polgármesteri hivatalainak (például Nagybánya, Szatmárnémeti, Nagyszeben) a szervezeti felépítését tanulmányozva kiderül, hogy
sokkal karcsúbb, hatékonyabb struktúrával rendelkeznek. A
jó ötleteket átvéve és a saját elképzeléseinkkel kiegészítve egy
olyan modellt bocsátunk közvitára, amely véleményünk szerint a következő évtizedben a város fejlődésének garanciája
lehet.
– Milyen igazgatóságok átszervezését tervezik?
– Az összevonások mellett nagyon fontos szempont a nagy
igazgatóságok kiszervezése önálló intézményekként, mert ez
hatékonyabbá teszi a működést. A közterületkezelő osztálynak, az ún. ADP-nek, a városi kertészetnek, a városi rendőrségnek a kiszervezése a fontos, illetve az összevonásoknál az
volt a szempont, hogy a számtalan kis osztály helyett legyen
egy nagy gazdasági igazgatóság, egy nagy kulturális igazgatóság. Eddig ezek összevissza voltak szétszórva, hogy minél
több vezető beosztást tudjanak kiosztani jutalmazásképpen a
megfelelő személyeknek. Ezt leegyszerűsítjük. Össze lehet
hasonlítani a polgármesteri hivatal honlapján a régi struktúrát
és azt, amit most közvitára bocsátunk. Az észszerűsítésnek az
is része lesz, hogy a sportinfrastruktúra, amely eddig háromnégy igazgatóság alá tartozott, most egy igazgatóság alá fog
tartozni.
– Mikorra várható a végleges struktúra?
– A törvény értelmében 45 napig a városháza honlapján
mindenki megnézheti és véleményt mondhat a tervezetről, mielőtt az önkormányzat elé kerülne határozat formájában. Azt
szeretnénk, hogy a március végi, legkésőbb az áprilisi tanácsülésen elfogadásra kerüljön. Nyilván ez sokat módosulhat
az elkövetkező két hónapban. Akár bővülhet az állások száma,
akár az is előfordulhat, hogy az önkormányzati képviselők úgy
döntenek, hogy csökkentik a személyzetet.

Hősugárzó is okozhatta a bukaresti kórháztüzet

Egyes hozzátartozók vallomása szerint hősugárzókat vittek a pénteken kigyulladt bukaresti Matei
Balş járványtani kórház koronavírusos betegeket
ápoló részlegére, mert túl hideg volt a kórtermekben, a feltételezések szerint akár egy ilyen hősugárzó is okozhatta a több halálos áldozatot követelő
tüzet.

Ország – világ
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senki nem erősítette meg, hogy a hozzátartozók valóban vittek
volna hősugárzókat a kórtermekbe. A vizsgálat még folyamatban van, a hatóságok közölték, hogy ezt a lehetőséget is szem
előtt tartják. Az előzetes vizsgálatokat követően az ügyészek
úgy nyilatkoztak, hogy a jelek szerint a tűz kitörése után két
oxigénpalack is felrobbant.
Szombaton az egészségügyi minisztérium közölte, hogy
életét vesztette egy hatodik beteg is, akit a kigyulladt kórházból menekítettek ki, és égési sérüléseket nem szenvedett. A
tűz miatt evakuálni kellett több olyan koronavírusos pácienst
is, akik súlyos állapotuk miatt lélegeztetőgépen voltak.
Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár közlése szerint
a Matei Bals járványtani kórháznak nem volt végleges tűzvédelmi engedélye, csak a tűzoltók által kibocsátott ideiglenes
jóváhagyással rendelkezett.
A pénteken hajnalban keletkezett tűzben a helyszínen öt
beteg vesztette életét. Az elmúlt két és fél hónapban ez már a
második nagyobb romániai kórháztűz volt, de a kisebbekkel
együtt immár öt ilyen balesetet jegyeztek fel. Klaus Iohannis
államelnök pénteken az egészségügyi rendszer gyors és átfogó
reformját sürgette, Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter új
kórházak építését ígérte. (MTI)

Tovább halasztják a már
előjegyzett személyek beoltását

Tovább halasztják a társadalom számára kiemelten
fontos munkát végző foglalkoztatási csoportok már
előjegyzett tagjainak a beoltását – döntötte el pénteken a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló
országos bizottság. Amint a testület közölte: így próbálják biztosítani, hogy mindenki, aki az első oltást
megkapta, a megfelelő időben kaphassa meg a másodikat is. A módosítást az kényszerítette ki, hogy a
Moderna is a vártnál kevesebb oltóanyagot szállított.
Így csak február 16. után kapják meg a vakcina első
dózisát azok a 65 év alatti személyek, akik a január
30. és február 11. közötti időszakra voltak előjegyezve. A halasztás 66 884 személyt érint. A 65 év
fölöttiek az előjegyzett időpontban kapják meg a védőoltást. (MTI)

Engedélyezte az AstraZeneca
és az Oxfordi Egyetem vakcinájának forgalmazását az EB

Az Európai Bizottság pénteken feltételes engedélyt
adott az AstraZeneca brit–svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem új típusú koronavírus ellen
közösen kifejlesztett oltóanyagának forgalomba hozatalára. A Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinája
után ez a SARS-Cov-2 koronavírus által okozott betegség, a Covid-19 elleni harmadik oltóanyag, amelynek megkezdődhet a tömeges alkalmazása az
Európai Unió 27 tagországában. Az amszterdami
székhelyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteken adott ajánlást az AstraZeneca és az Oxfordi
Egyetem közös fejlesztésű vakcinájának egyéves feltételes forgalmazására, miután úgy ítélte meg, hogy
az oltóanyag hatékony az új típusú koronavírus ellen.
A brit egyetem és a gyógyszeripari vállalat január 12én nyújtotta be forgalmazási kérelmét az EMA-hoz.
(MTI)

A bíróság szerint jogos
Iohannis büntetése

A bukaresti ítélőtábla elutasította Klaus Iohannis óvását, és fenntartotta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) által az államfőre – a
székelyföldi autonómiával kapcsolatban tett kijelentései miatt – kiszabott ötezer lejes bírságot. Az ítélet
nem jogerős. Az államfőt a Székelyföld autonómiájával kapcsolatos projekt hallgatólagos elfogadásával
összefüggésben áprilisban tett kijelentése miatt marasztalta el a CNCD hátrányos megkülönböztetés és
a méltósághoz való jog etnikai/nemzetiségi alapon
való megsértése miatt. (Agerpres)

Forró vöröskereszt

(Folytatás az 1. oldalról)
poroltó és azt kezelni képes ember is jó, ha van kéznél
baj esetén, de ha az említett eszközök részben hiányoznak is a rendszerből, és egy válság esetén nem biztos,
hogy gyorsan lehet őket pótolni, az alapvető tényező
mégis az ember marad. És ez akkor sem változik, ha egy
tűzrendészeti szempontból nem kis kockázatokat rejtő
kórház tűzvédelmi engedélyének kétkilós papírhalmaza
minden lapján friss a pecsét és az aláírás. Ezt nem tanulták meg a novemberi tragédia nyomán, és ez ismét
emberéleteket követelt.
Most lehet, hogy ismét menesztenek embereket, és kirónak újabb büntetéseket, de az messziről sem elég, a
humán tényezőre is elengedhetetlenül szükség lesz az
újabb tragédiák megelőzéséhez. Persze majd, ha lejár
az egészségügyi válság, azért elő lehetne venni az öszszes jómadarat, aki az utóbbi néhány évtizedben modern kórházak építésével szédítette a választókat, mert
ezeknek a tragédiáknak a gyökere technikai szempontból ott van a politikusok betartatlan ígéreteiben.
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Öröm és gond is a két iskola vezetőségének

A felújított épület folyosója

(Folytatás az 1. oldalról)
Körülményes volt
ez engedélyek beszerzése
A száztíz év megtette a hatását, a
díszes főépület homlokzatán is helyenként megbomlott a vakolat, a
beázott mennyezetű díszteremről, a
belső nyílászárókról és a csempekályhákról nem is beszélve. Lévén
műemlék épületről szó, nagyon körülményes volt az engedélyek beszerzése, ezért csak 2021. január
25-től kezdődhetett a felújítás.
Mint már többször is megírtuk,
az Erdélyi Református Egyházkerület 2007-ben kapta vissza az épületegyüttest, de a város korábbi
vezetősége által a tulajdonjoggal
kapcsolatosan indított per elhúzódása miatt csak 2018-ban kezdődhetett meg a Sáros utcára néző, az
internátusnak is helyet adó épülettömb felújítása, amelyet 2020 őszén
adtak át. Az 1800-as évek elején
épült és az ötvenes években kibővített épülettömb folyosójára, huzatos
és sötét osztálytermeire, mellékhelyiségeire mára már rá sem lehet ismerni. A statikailag megerősített
épület tetőszerkezetét felújították,
átalakították a fűtésrendszert, a villanyhálózatot, az osztálytermeket
pedig a korszerűség követelményeinek megfelelően alakították át és
rendezték be. Az ajtókat és ablakokat újra legyártatták az eredetiek
mintájára zöldesszürke színben, és
feltehetően a főépületben is ezt a
színt kapják a nyílászárók, tájékoztatott a cég vezetője.
A felújításról, az előttük álló nehézségekről, a kigondolt ideiglenes
megoldásokról Mátéfi István iskolaigazgatót kérdeztük.
– Örvendetes dolog, hogy végre
megadták az engedélyt, és a kivitelező teljes gőzzel neki tudott fogni
a főépület felújításának. Régi álmunk, hogy az iskola új ruhába öltözzön, de ugyanakkor nagy
kihívást jelent nekünk, intézményvezetőknek és az iskolának is. A
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
ugyanis nagymértékben foglalja
ennek az épületnek a termeit, és a
felújítás alatt megoldást kell keresni
arra, hogy más épületbe, épületszárnyba helyezzük át az osztályokat abból a szárnyból, ahol a munka
folyik. Pozitív dolog, hogy tapasztalatunk van már ezen a téren. Az
internátusnak helyet adó B épület-

szárny, valamint a volt orvosi rendelő és lakások C épületének a
2018-ban kezdődött felújítása miatt
az utóbbiba járó I–IV. osztályokat
kénytelenek voltunk a 6-os és a 7es iskolában elhelyezni, hogy az oktatás menetét ne zavarjuk. Sajnos az
idén sem tudjuk visszaköltöztetni
őket.
Szakaszosan fognak dolgozni
Ami a főépületet illeti, a tervezőkkel és a kivitelezővel próbáltunk
megegyezni, hogy a munkálatok
szakaszosan történjenek. Első lépésben a Bolyai utca felőli szárny
felújítását kezdték el, és jelenleg
mind a termekben, mind az udvar
felőli külső homlokzaton dolgoznak. Mivel ez 14 teremmel kevesebbet jelent, az osztályközösségeket, amelyeknek ott volt a tantermük, áthelyezzük a B épület
második emeletére, ahol felújított
osztálytermek állnak líceumunk
rendelkezésére. Az építő egyelőre a
földszint és az első emelet kiürítését
kérte. Ha a második emeleten megmaradhatnak még egy ideig az osztályok, akkor meg tudjuk oldani a
diákok elhelyezését.
– Miért pont ezzel a szakasszal
kezdődött, ahol a legtöbb az osztályterem?
– A kivitelező és a tervező szerint
fontos volt ebből kiindulni, ugyanis
a Bolyai utca felőli szárny alagsorában fog helyet kapni a kazánház,
és gyakorlatilag így lehet megoldani ennek a résznek a fűtését, ha
átadásra kerül. A tervezőkkel abban
is megegyeztünk, hogy mindaddig,
amíg a Bolyai utca felőli rész elkészül, a középső, illetve a Sáros utca
felőli szárnyakban az oktatás tovább folytatódik, tehát biztosítják a
fűtést és a villanyárammal való ellátást. Természetesen, ha az idő kitavaszodik,
nekifognak
a
tetőszerkezetnek és a külső homlokzatnak is. A tetőcserepeket kicserélik, és a faszerkezetet felújítják.
Második lépésben kezdődik meg
a Bolyai parkra nyíló főépület termeinek és irodaépületeinek a felújítása. Ez nyolc osztálytermet jelent,
két informatika-szaktermet, a
könyvtárat, a tanárit és a dísztermet.
Ezután következik a Sáros utca felőli szárny, ahol hat osztályterem
működik, de itt találhatók az informatika-, kémia-, fizika-, idegennyelv-szaktermek, a titkárság, az
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igazgatói irodák, a levéltár és a kisegítő személyzet irodahelyisége.
Az alagsor felújítása is elindult.
Az ott lévő nyolc teremben már dolgoznak a munkások, ahol a földrajz-,
az
informatika-,
a
társadalomtudomány-, a történelem-, a matematika-szaktermek, két
terem, a diákszövetség székhelye és
a kicsi tornaterem található.
A felújítás során a főépület nyílászáróit tejesen kicserélik, a villanyhálózatot, a fűtésrendszert
hasonlóképpen. A csempekályhákból három, amelyek műemléknek
számítanak, megmarad, a többit lebontják. Ahol fekete faburkolat van,
mint például az igazgatói irodában
és a tanáriban, ott padlófűtésre gondoltak. Egyes termek rendeltetése is
megváltozik, a titkárság helyén levéltár lesz, a régi levéltárból pedig
osztályterem, a titkárság a
református kollégium titkárságának
a helyére költözik. Három
osztályteremnél új megoldást találtak, azaz kisebb részt leválasztanak,
ami csoportmunkára vagy kisebb
osztályok elhelyezésére nyújt lehe-

Egy felújított osztályterem

tőséget. Örvendünk, hogy a főépület felújítását megelőzően sikerült
hasznos megbeszélést folytatni a
kolozsvári tervezőkkel, mert a C
épületnél erre sajnos nem volt lehetőség.
Legnagyobb gondunk
a távolságtartás
– Közismert, hogy a Bolyaiban
népes osztályok vannak. Ha február 8-án valóban megkezdődik a
tantermi oktatás, ahogy a miniszter
többször is bejelentette, és az iskolában 14 osztályteremmel kevesebb
lesz, ha el is tudják helyezni az osztályokat, hogyan tudnak eleget
tenni a járványügyi előírásoknak?
– Jelenleg a legnagyobb gondunk, hogy a magas osztálylétszámok
miatt
hogyan
tudjuk
megoldani az előírt távolság betartását. Ugyanakkor kíváncsi vagyok
a minisztérium február 2-i döntésére. A végzős osztályoknak nagyon
jó volna a tantermi oktatás megkezdése, a többit illetően nem tudom,
hogy mire számíthatunk, talán fokozatosan vezetik be az iskolába járást. A friss sajtóhírek közül nagyon
elgondolkodtató a tanügyminiszter
kijelentése, miszerint a krónikus betegségben szenvedő tanároknak és
diákoknak nem kötelező a személyes jelenlét. Ez nagyon megnehezíti az iskola dolgát, mert ha egy
órára egy tanár online kapcsolódik
be, akkor a teljes osztályközösségnek biztosítani kell a napot, amikor
online órákon vesz részt, mert az
nem lehetséges, hogy behozunk 28
gyermeket, a tanár pedig otthonról
tanít.
A diákok száz százalékban
bekapcsolódtak
– Milyenek a tapasztalatok az
online oktatásról?
– A Bolyaiban zajló tevékenység
példaértékű. Hatékonyan dolgoznak
a tanárkollégák, az első félév során
az órákat megtartották. Nagyon pozitívnak tekinthetem, hogy a diákok
közel száz százalékban komolyan
vették az órára való felkészülést és
az órákon való részvételt is.
–Volt-e olyan diák, aki eszköz
vagy az összeköttetés hiánya miatt
nem tudott bekapcsolódni az online órákba?
– Nincsen. Az iskola vezetősége
több felmérést végzett, hogy vannak-e diákok, tanárkollégák, akik
eszközhiánnyal küzdenek. A célunk
az volt, hogy a problémájukra meg-

oldást találjunk. Volt rá példa, hogy
az iskola felszereléséből számítógépet adtunk kölcsön tanárnak vagy
diáknak ahhoz, hogy be tudjanak
kapcsolódni a távoktatásba. Iskolánk a polgármesteri hivataltól 456
táblagépet kapott, ezeknek a nagy
részét kiosztottuk azoknak a diákoknak és tanárkollégáknak, akik
igényelték. Tartalékban is van néhány táblagépünk, ha probléma
adódik, a kieséseket ezekkel tudjuk
pótolni. Az eredményes online tevékenység egyik alapja, hogy a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum már szeptembertől beindította a Microsoft
Teams platformot, amelyet az elektronikus naplót kezelő cég bérmenbocsátott
az
iskola
tesen
rendelkezésére. Szeptemberben az
informatikatanárok segítségével felkészítőt szerveztünk a tanárkollégák számára, a rendszergazda
kialakította a teljes hálózatot, és pedagógusaink nagyon hatékonyan
kapcsolódtak be a rendszerbe.
Az első félév folyamán tudomásom szerint zökkenőmentesen zajlott tanítás, így minden diákot
sikerült lezárni, sőt az utolsó rendelet megjelenése előtt a diákoknak
már elegendő jegyük volt. A lezárás
megtörtént az elektronikus naplóban és a hivatalos naplóban is, ezáltal az elért eredmények a szülők
tudomására jutnak. Reménykedünk,
hogy a második félévben a diákok
visszajönnek, és szemtől szemben
tudjuk folytatni a tevékenységet.
Bízom abban, hogy ezt a felújítás
mellett meg tudjuk oldani.
– Csökkentik az osztálylétszámot, új kerettantervek készülnek –
ez milyen hatással lesz a következő
tanévre?
– Mi már leadtuk a tanárok óraleosztását a következő tanévre, de a
kerettanterv tárgyalása még folyamatban van. Ha módosítani fogják,
az a teljes tervezést, szervezést fejre
állítja. Az osztálylétszámok csökkentése az iskoláknak az anyagi források csökkenését jelenti. Ha 26-os
tanulólétszámmal fognak működni
az osztályaink, akkor ez hét osztály
esetében 14 diákot jelent, ami a
fejkvótarendszerben egy elég komoly hiány. Ha a fejkvótát megemelik, és a 26-os létszám annyi
forrást jelent, mint a 28-as, akkor
egyensúlyban leszünk – reménykedik az igazgató.
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Nem hiszem, hogy valaha hazaköltözöm

Diákjaink külföldön (IV.)

Sokan nem tudják a líceum elvégzésekor, hogy mit is kezdjenek az életükkel. Van,
akinek szüksége van egy oktatásmentes évre, van, aki ki
akar próbálni több dolgot, van
olyan, aki semmit nem akar
csinálni egy évig, és vannak
olyanok is, akik fejest ugranak az ismeretlenbe, méghozzá félelem nélkül.

Nagy-Bodó Szilárd

Nyilka Patrik egy héttel az érettségi előtt döntötte el, hogy Skóciába
megy, ám az ottani egyetem nem
elégítette ki az igényeit, ezért a következő nyár vége már Hollandiában találta, ott már megtalálta a
számításait.
A Diákjaink külföldön negyedik
részében az ő történetét ismerhetik
meg.
– Hogyan jött az ötlet, hogy külföldön tanulj?
– Készültem érettségizni, és nem
tudtam, hogy mit kezdjek magammal azután. Azt tudtam, hogy akarok egyetemre járni, de otthon
melyek a lehetőségek? Vagy jog,
vagy orvosi. Körülbelül ez a két
nagy lehetőség van. Természetesen
vannak más szakok is, de semmi
olyan, ami engem érdekel. Engem a
kreativitáshoz köthető ipar érdekel,
ebben benne van a design, a játékfejlesztés, a zene és az ehhez hasonló
dolgok.
Romániában
tudomásom szerint egy ilyen van,
Nagyváradon. Igen, ott vannak még
a film-fotó szakok, de ez az ág anynyira nem érdekelt, hogy ezért én
otthon üljek. A líceum elvégzésekor
pedig nem akartam IT-val foglalkozni. Ezért elkezdtem nézegetni a
külföldi egyetemeket és lehetőségeket. Természetesen gondolkoztam,
hogy ha kimegyek külföldre, akkor
hol fogok lakni? Ez volt az első
nagy kérdés. Ebből kifolyólag oda
kerültünk, hogy Skóciába megyek,
mert eszembe jutott, hogy édesanyám testvére ott él, és ha oda megyek egyetemre, akkor ő tud
biztosítani nekem szállást. Kinéztem ott magamnak egy egyetemet,
az Edinburgh College-on a music
business szakot, és jelentkeztem.
– Hogyan képzelted el a külföldi
életet, és ehhez képest mi fogadott
ott?
– Az egész nagyon gyorsan történt. Én az érettségi előtt nagy jövőt
nem képzeltem el magamnak, érettségi előtt körülbelül egy héttel jelentkeztem, és júliusban már el is
mentem. A kettő között pedig kutattam, véleményeket olvasgattam. Elképzeltem, hogy ez nagyon jó lesz,
és az is lett, mert rájöttem, hogy angolul sokkal jobban szeretek tanulni, és minden sokkal jobban
érdekel, mint magyarul. Tehát teljes
mértékben „pozitív csalódás” volt a
külföldön való tanulás.
– Mi hiányzott a legjobban itthonról?
– Skóciában a család és a barátok. Ott egyetemi oktatás csak hétfőn, kedden és szerdán volt, és

Nyilka Patrik

nagyon kevés órában, ebből adódóan pedig nagyon sok volt a szabad időm, amit nem tudtam
kitölteni. Ilyenkor jöttek az emlékek, hogy milyen jó volt otthon, és
most milyen jól tudnék kávézni a
barátokkal, és milyen jó lenne a családdal. Ez hiányzott a legjobban.
– Volt olyan pillanat, amikor úgy
érezted, hogy nem bírod tovább,
nem tudod ezt csinálni, és inkább
hazajössz?
– Igen. Skóciában három hónapig
nagyon jó idő van, utána pedig
három hónapig nagyon rossz. Novembertől januárig minden egyes
nap esett az eső. Emlékszem, egy

A Saxion egyetem Enschedében

januári napon kinéztem az ablakon,
és azt láttam, hogy még mindig
zuhog az eső. Az eső pedig állandóan zuhog, nem áll meg egy percig
sem. Már bele voltam betegedve,
éreztem, hogy depressziós leszek a
sok esőtől, és akkor éreztem, hogy
haza kell mennem, mert nem bírom.
– Az Egyesült Királyságban
végül otthagytad az egyetemet, és
átmentél Hollandiába. Miért?
– Kezdem azzal, hogy Skóciában
nem olyan az egyetem, mint Romániában vagy Hollandiában. Tehát
nem úgy van, hogy be kell fejezni
három, négy vagy hat évet ahhoz,
hogy kapjon valaki egy oklevelet.

Ott úgy van, hogy az első év 7080%-ában leadják az anyagot, az
utolsó három hónapban pedig elvárják a diákoktól azt, hogy abból,
amit addig tanultak, hozzanak létre
valamit, és annak függvényében eldöntik, hogy tovább lehet-e menni
másodévre. De azzal, hogy megcsinálták ezt, ha valaki befejezi az első
évet, alapból kap egy oklevelet.
Ahogy az előbb is már említettem,
nagyon keveset ültünk az egyetemen, és nagyon könnyűnek tűnt
számomra, hiszen otthon jóval többet kell tanulni, és nagyobb az elvárás, mint Skóciában. Decemberjanuár tájékán már kezdett bennem
körvonalazódni, hogy nem feltétlenül ez kell nekem. Maga a szak nagyon érdekes volt, de ahhoz, hogy
azon területen meg tudj élni, nagyon sok pénzt bele kell fektetni,
mert el kellene költözni Londonba
vagy New Yorkba vagy Los Angelesbe, hiszen ezek azok a helyek,
ahol a zenei ipar erős. Február környékén az egyik barátom, aki Hollandiában tanul, elhívott látogatóba.
Elmentem, és ebben a városban,
ahol most is élek, járkáltam jobbrabalra. Nagyon megtetszett a város,
mert kicsi, egyáltalán nem zsúfolt,
mindenki nagyon nyugodt, és rengeteg zöldövezet van. Én akkor eldöntöttem, hogy ide fogok járni
egyetemre, keresgéltem szakokat,
megnéztem, hogy mi az, ami érdekel, és megtaláltam a Saxion egyetem játékfejlesztés szakát. Így
kerültem én ide.
– Milyen útravalót kaptál Marosvásárhelytől?
– Elsősorban, akiknek hálás vagyok, azok a líceumi tanárok, hiszen ők tanítottak meg tanulni. A
külföldi iskolákban teljesen másképpen tanulnak, kisebb hatékonysággal. Ezenkívül otthon megtanultam, hogy hogyan bánjak jobban a pénzzel, hiszen Romániában
kevesebb pénzből kell megélni,
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mint Hollandiában vagy éppen az
Egyesült Királyságban. Továbbá
otthon látja az ember a szüleit és a
nagyszüleit főzni, látja, hogy például mire használják a lisztet, hogy
egy banális példát mondjak. Ilyent
errefelé nem igazán szokás csinálni.
Én pedig magammal hoztam ezt a
tudást is, és elég sokat főzök. Még
szintén az útravalók közé tartozik a
talpraesettség. Tehát igaz, hogy teljesen más országból származom, és
nem az anyanyelvemen beszélnek,
sőt itt nem is angolul beszélnek az
emberek, hanem hollandul, de
mindezek ellenére mégis mindig
megtalálom a helyemet, és valahogy megoldom a dolgokat. Van
egy ilyen bennem, hogy ha valamit
nem tudok, akkor azt megkérdem,
senki sem fog megkövezni emiatt.
Ezt is otthon tanultam.
– Milyen terveid vannak? Az
egyetem elvégzése után hazaköltözöl, vagy kint maradsz?
– Több mint valószínű, hogy nem
fogok hazaköltözni, vagy ki tudja?
Az én szakterületemen nagyrészt
minden Nyugaton történik, Hollandia, Németország és Franciaország
körül vagy az Egyesült Államokban. Az összes játékfejlesztő cég ott
van. Ezért több mint valószínű,
hogy nem fogok hazaköltözni, mert
ha kapok egy állást például Hollandiában, akkor itt maradok egypár
évet. Ezen a területen minden rang
szerint történik, tehát először kezdő
(junior) fejlesztő lesz valaki, utána
normál, majd végül senior, és minél
több a tapasztalata valakinek, annál
könnyebben kap munkát. Tudomásom szerint otthon egyetlen nagy
cég van, ami francia eredetű, de van
egy kirendeltsége Romániában is,
Bukarestben. Az lenne az egyik lehetőség a hazaköltözésre, ha náluk
kapok munkát, vagy a másik az,
hogy szabadúszó legyek, hiszen ez
is nagyon megy ezen a területen.
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Szénaverős – falu Erdély történelmi olvasztótégelyében

hogy elhagyjuk a községA
központot, Egrestőn áthajtva dombok közé kerülünk.

Amolyan „zsákutca” ez, amelyik
Szénaverősre tart, de mielőtt beérnénk a faluba, az egyik útkereszteződésnél
letérve
Fületelkére
tarthatunk. Mindkét településen
egykor szászok laktak. Ez távolról
meglátszik a dombtetőkön egykor
büszkén álló evangélikus erődtemplomokon. A házak is szászosan, rendezetten épültek. Az aszfalt eljutott
Szénaverős határáig, innen a múltat
idéző sáros útban folytatódik. Az
erődtemplom alatt áll a háromemeletes egykori szász iskola. Még ha
kissé kopott is, de kitűnik a környék
házai közül. Ma is használják a
román tannyelvű osztályok számára. Mögötte, mintegy védőbástyaként áll a domboldalon a
templom. Lenyűgözően nagy épület. Megtudom, hogy a XV. századból származó egyhajós templomát
1870-ben lebontották, és a ma is
állót 1873-ban építették fel újgótikus stílusban. Kulcsát a Cadar család őrzi. A szülők és gyerekek
egymás mellett laknak, szépen
rendbe rakott egykori szász házban.
Készséggel mutatják meg a szászok
örökségét bárkinek. A templomkulcs őre 70 év fölötti falusi aszszony. Az iskola mellett építették ki
a 100 fokból álló lépcsőt, amely az
erődtemplomhoz vezet. A lépcsősor
mellett hatalmas homokkő tömbök
állnak ki a földből. Miután megépült az új templom, fennállt a csúszásveszély.
Az
idősebbek
mesélték, hogy ökrös szekerekkel
hozták ide a köveket, és mérnöki
pontossággal állították fel, hogy
megállítsák a földomlást. A történelem malomkerekét nem tudták.

A

háború egy csapásra megváltoztatott mindent. 1944.
augusztus 23-a után a német polgármestereket románokra kellett cserélni. Mivel a faluban ekkor csak
nagyon kevés román élt, a község
élére egy pásztort neveztek ki. A
szeptemberi német–magyar ellentámadáskor német felderítők érkeztek
a faluba. A cigány és román lakosság a környékbeli erdőbe menekült.
Szeptember 8-án délután bevonult
egy német egység, és azonnal elrendelte a szász lakosság evakuálását.
Pár óra múlva a falusiak saját szekereiken indultak Szászrégen felé,
ahonnan előbb teher-, majd marhavagonokban utaztak Sziléziáig.
Szeptember 9-én a menekülő menetoszlopot repülőgép-támadás érte
Marosvásárhely és Marosszentgyörgy határában. Tizenhárom
német felségjelű repülőgép bombákat dobott le. 40-en meghaltak, 100an megsebesültek. Az elhunytak
között volt 12 szénaverősi szász is.
A világháború után kevesen tértek
haza. Akik eljutottak szülőfalujukba, szomorúan tapasztalták,
hogy közvetlenül a háború után,
1945 márciusában idegeneket, románokat telepítettek be az Erdélyiközéphegységből,
ők
pedig
vendégek voltak saját házaikban.

V

alamikor a templom melletti
paplakban – külön számukra
fenntartott helyiségben – próbált a
fúvószenekar. Május elsején (Maifest) aztán felvonultak a közeli fenyőerdőbe, ahol az itt kialakított
téren ünnepeltek. Az egész völgyben lehetett hallani a zenét, a vigasságot. Aztán a világháború után
csend lett – mondja a templomkapu
kulcsának őrzője.
Nyikorogva gördül hátra a hatalmas kapu. Műanyag keréken mozog
az évszázados deszkalap. Nemrég
cserélték le a régi fakereket. Már az

Balavásár igazi határközség. Nem csak a vízválasztó miatt, hiszen
a település fölötti domb választja el a Maros és a Nyárádmentét a
Kis-Küküllő vidékétől, hanem azért is, mert a hozzá tartozó falvakban
az évszázadok során különböző nemzetiségű és vallású emberek éltek.
S ez némiképpen kicsiben akár Erdély képe is lehet. Voltak itt székelyek, magyarok, szászok, románok, cigányok, reformátusok, katolikusok, unitáriusok, ortodoxok, neoprotestánsok, akik a történelem
során jöttek, mentek, maradtak, és megpróbáltak a folyó közeli mezőgazdasági területeken gazdálkodni, a környékbeli dombokon szőlőt
gyümölcsöt termeszteni vagy állatokat tartani, s javaikkal ellátni a
sóvidéki, a szászföldi vagy a Maros-völgyi településeket. Ez ma sincs
másként. A táj ugyanaz, csak az emberek változnak a helyzethez igazodva.

kesztők 5000 fénykép közül válogatták ki azt a 830-at, amely a kötetbe került, s amelyek 1870-től
napjainkig mutatják be a szénaverősiek életét, valamint a második világháború falut érintő eseményeit.
Egy doktori dolgozat adta az alapot,
amely az 1978 és 1985 között „átalakulóban levő” erdélyi falut mutatta be. A kötetből jutott a Teleki
Tékába, a megyei könyvtárba, a segesvári esperesi hivatalba és a balavásári polgármesteri hivatalba. Az
eladásból származó bevételt az
erődtemplom feljavítására fordítanák. Ha nem sikerül felújítani a
templomot, legalább megmarad az
utazást. Sokan eltávoztak az élők album. Kötetbe sűrített történelmi
testamentum.
sorából.
Érdekes helyrajzot fedezek fel a
ezárul mögöttünk az erődtemplom falán. A temető – szászos
templom falán levő kapu,
pontossággal elkészített – helyrajza
a sírhelyekkel. A térképkészítés öt- majd a földmozgás miatti egyenetlete a németországi Northeimbe len lépcsőkön megyünk vissza a jeköltözött tanítónő, Waltraud és lenbe. – Amikor hazajönnek a
férje, Alfred Gross ötlete volt, az szászok, felkeresnek, és annak örülutóbbi a szénaverősi szászok egye- nek, hogy fiaimmal vigyázunk a
sületének alelnöke. Amikor többen templomra. Mindig olyan jól egyezhazatértek azok közül, akik az tünk, a kollektív gazdaságban is
1980-as években vándoroltak ki, együtt dolgoztunk. Míg itt voltak,
nem találták nagyszüleik sírját. A szép rendezett volt a falu, ahogy elGross házaspár nekiállt, és hosszú mentek, maradt a mizéria – mondja
időn át megpróbálta az elkopott sír- sóhajtva az idős nő, majd a vírusjárfeliratok alapján beazonosítani a ne- ványról s arról beszélgetünk, hogy
veket.
Ezeket
lefotózták, az új nemzedék keveset tesz ma a
dokumentálták, és elkészítették a közösségért.
Ahogy gépkocsival a községközhelyrajzot is. 164 sírt azonosítottak.
Ha az idő eltünteti a köveket is, a pont felé tartunk, Varga András
templomban álló rajz alapján a Adorján, nemrég megválasztott fianyughelyet meg lehet találni. Ennyi tal, kendi származású polgármester
szavai jutnak eszembe. Kiskend és
maradt az örökségből.
Nagykend többségében magyar
ielőtt elhagynánk az erőd- ajkú, mint ahogy nagyrészt a köztemplom falait, felkapasz- ségközpont is, Egrestőn a lakosság
kodom a toronyba. A szűk lépcső- alig 30%-a az. Fületelkén három
soron talán több száz évig jártak fel. magyar család lakik, Szénaverősön
A korlátot a harangok felé, majd le egy sem. Az utóbbi két faluban a
igyekvők keze fényesre csiszolta. második világháborúig szászok lakAz egyik szinten egy furcsa, egy- tak. Szénaverősön a háború után beszemélyes liftdobozhoz hasonló, kis költöztetett románok közül mintegy
ablakkal ellátott láda van. Ebben 200-an élnek és dolgoznak ma a favolt az óratorony szerkezete, amely luban. Ezért is szervezték úgy az
rozsdásan hever mellette. Örökre oktatást, hogy a községközpontban
elnémult. Messze ellátni a harangok levő vegyes oktatású általános ismellől. Az idős asszony anyósát kola mellett Szénaverősön kizáróidézi, aki elmondta neki, hogy ez a lag román, míg Kenden magyar
hely a második világháború idején nyelven oktatnak. Egrestőről és a
géppuskafészek volt, és innen ellőt- „kiöregedett” Szentdemeterről a
tek Zágorig, ahol felgyújtották az gyermekeket az említett oktatási inőrállást. Bár az említett település tézményekbe szállítják iskolabuszlégvonalban közel van ugyan, a két szal. A község jövőképét tükröző
falut egy dombgerinc választja el. A oktatási adat releváns: az idei tantoronyhoz azonban ennél békésebb évben 650 gyereket írattak be, 60%esemény is kötődött. Karácsonykor uk roma, 150-en nem jelentkeztek
szenteste előtt rőzsét hordtak a kör- az iskolába. Jövőkép? Egrestőn új
nyékbeli dombokra, és éjfél előtt óvoda épül, mert ott van szaporulat.
egy órával harangszó kíséretében Máshol nincs. A fületelki evangélimeggyújtották. Volt, amikor a kus templomot és iskolát a műemCsendes éj kezdősorai is egybefo- lék-restaurálással foglalkozó Arcus
nódtak a tűzcsóvákkal. A toronyból Egyesület vette át, amely örökségpedig karácsonyi dalok hangzottak védelmi oktatótáborokat szervez. A
fel, és ettől visszhangzott az egész szénaverősi egyelőre üresen áll. A
szászok helyébe költözött románok
völgy. Ez ma már emlék.
leszármazottai őrzik az örökséget.
egtudjuk, hogy 2018-ban a Példaértékű. Az 1989-es rendszerszénaverősiek Németor- váltást követően nagy a lemorzsoszágban 327 oldalas fotóalbumot ál- lódás. Fogyatkozunk. A szászok
lítottak össze, hogy a képekkel után is sokan elmentek.
Ki készít majd nekünk temetőfelelevenítsék, milyen volt a falu a
közösség kivándorlása előtt. A szer- térképet?
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sem gurult úgy, ahogy korábban. A
kapu mögött nagyméretű kockakő
van. „Ezzel barikádozták el a kaput
ostromkor” – mondja kísérőnk. Ez
még a középkorból maradt itt. A
szűkebb udvart benőtte a gaz. Kevesen lépnek ide be. A szalonnatorony vakablakában üzenet a
múltból, benne évszám: 1641. Már
lépcső sem vezet a magas bejárathoz. Felkapaszkodom és benyitok.
A tetőzet elmozdult cserepei között
besüt a nap, bokáig járok szalmában, galambürülékben. A gerendákból még kiállnak a szegek, ahova a
szalonnatáblákat akasztották. Kalauzunk meséli: „Mindenkinek saját
pecsétje volt, és amint leszelt egy
darabot a szalonnájából, újból lepecsételte. Senki nem nyúlt a máséhoz. Ilyen világ volt. Civilizált
emberek voltak.

B

elépünk a templomba. A hatalmas beltérben hiányos
padsorok fogadnak. Hetven pad
volt valamikor, ezeket hajdanában
istentiszteletkor mind megtöltötték
a szászok. Aztán az évtizedek során
lassan kiürültek. 1990 előtt az üresen maradt templomból elhordták
őket. Csupán kettő maradt a XV.
századi régi templomból, a segesvári evangélikus esperesi hivatalba
kerültek. Házigazdánk látta is a segesvári vár konzisztórium melletti
bástyájának árkádja alatt őket. Jó
helyre kerültek. Az orgonát Kolozsvárra vitték. A karzat felett a plafonon hosszú, mély repedés
éktelenkedik. Kísérőnk tájékoztat:
az 1977-es nagy földrengéskor hasadt meg a fal. Azóta így áll. Elmozdult ugyan, de még nem dőlt
össze. Rendesen megépítették a
templomot a szászok – teszi hozzá.
Értékesnek tűnik a kopott keresztelő kőmedence. Nem tudni, melyik
évben készítették, hiszen nincs rajta
felirat. Az biztos, hogy nagyon rég
nem használták. Nincs is, akinek. A
papi szék a legrégebbi, 1540-ből

való. Az oltár is újabb keletű, főképén Jézus alakját mintha naiv festő
alkotta volna.
Közel az oldalbejárathoz egy olvasóállványon emlékkönyv. Idegenvezetőnk arra kér, néhány
gondolat lejegyzésével hagyjuk ott
kézjegyünket. Hogy legyen, amit
megmutatni a hazatérő szászoknak.
Mert, bár senki nincs a faluban, ötévente találkozót rendeznek. Erről
tanúskodik több, táblára helyezett
fénykép, újságkivágás. Legutóbb
2015-ben szervezték meg az elszármazottak találkozóját. (Sz.m.: Erről
tudósított lapunk munkatársa, Bodolai Gyöngyi is.) Az idén lett volna
a következő, de a világjárvány miatt
elmaradt. Nem tudni, jönnek-e
még?

N

émetországban rendszeresen
találkoznak. Dinckelsbühl
központjában, templomudvarában
készült csoportképekről köszönnek
vissza. Az idősebb asszonyok még
varrtak népviseleti ruhát. Regina
Bell volt az utolsó, aki ismerte
ennek fortélyát. 2020-ban elhunyt.
Mindazok, akik még éreznek némi
vonzódást egykori szülőfalujukhoz, már alig vállalják a hosszú

M

Fotó: Vajda György
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A németekkel és
a lengyelekkel egy csoportban
a magyar válogatott

Németországgal és Lengyelországgal is azonos csoportba került a
2023-as, román–grúz közös rendezésű U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezősorozatában a korosztályos magyar csapat. Románia a
házigazda jogán hivatalból részt vehet a tornán.
Gera Zoltán együttese az első kalapból Németországot, a másodikból
Lengyelországot, a harmadikból Izraelt, az ötödikből Lettországot, a hatodikból pedig San Marinót kapta ellenfélnek. „Nagyon nehéz dolgunk
lesz, hiszen a németek mindig erősek, 2011 óta nem hiányoztak egyetlen
Eb-ről sem, és a lengyelek, valamint az izraeliek is komoly játékerőt képviselnek” – mondta a magyarok vezetőedzője az mlsz.hu-nak.
A kvalifikációs sorozat márciusban indul, de az idei Eb-n részt vevő
válogatottak, így a társházigazda magyar csapat is csak ősszel kezdi meg
szereplését. A 2023-as kiíráson a 2000. január 1. után született játékosok
vehetnek részt, ami azt jelenti, hogy az idei Eb-n szereplők jelentős része
a selejtezők során is a szakmai stáb rendelkezésére állhat.
A 2023-as kontinensviadalra a két rendezőhöz csatlakozik a selejtező
kilenc csoportjának győztese, a legjobb csoportmásodik, valamint a maradék nyolc csoportmásodik négy rájátszásos párharcának győztese.
Acsoportokösszetétele
* A csoport: Horvátország,Ausztria,Norvégia,Finnország,Azerbajdzsán,Észtország
* B csoport: Németország,Lengyelország,Izrael,MAGYARORSZÁG,Lettország,SanMarino
* C csoport: Spanyolország,Oroszország,Szlovákia,Észak-Írország,Litvánia,Málta
* D csoport: Portugália,Görögország,Izland,Fehéroroszország,
Ciprus,Liechtenstein
* E csoport: Hollandia,Svájc,Bulgária,Wales,Moldova,Gibraltár
* F csoport: Olaszország,Svédország,Írország,Bosznia-Hercegovina,Montenegró,Luxemburg
* G csoport: Anglia,Csehország,Szlovénia,Albánia,Koszovó,
Andorra
* H csoport: Franciaország,Szerbia,Ukrajna,Észak-Macedónia,
Feröerszigetek,Örményország
* I csoport: Dánia,Belgium,Törökország,Skócia,Kazahsztán

Szerkeszti:FarczádiAttila 1172.

Hosszabbításban szerzett góllal győzött a PAFC

Bálint Zsombor

A Puskás Akadémia hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra nyert az
MTK Budapest vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának
szombati nyitómérkőzésén. A győztes
gólt a 95. percben a felcsútiak új szerzeménye, Géresi Krisztián szerezte,
aki így három pontot érő találattal debütált új csapatában.
Az első perctől a felcsútiak irányították a játékot, többet birtokolták a
labdát, és támadóbb szellemben futballoztak riválisuknál. A mérkőzést
sok technikai hiba tarkította, így kevés
helyzet volt, de azok rendre az MTK
kapuja előtt alakultak ki. A kék-fehérek jószerével el sem jutottak az ellenfél kapujáig, Mijatovicnak viszont
két-három alkalommal hárítania kellett.
A folytatásban sem változott a játék
képe, a második félidő is a Puskás
Akadémia helyzetével és Mijatovic védésével kezdődött. A montenegrói
kapus megsérült, de a helyére beálló
Somodi bravúros hárítással mutatkozott be. Az idő múlásával egyre többet
hibáztak a PAFC játékosai, így mezőnyfölényük meddővé vált. Miután
az MTK kihasználta ötödik cserelehetőségét, Pintér Ádám csapatkapitány
megsérült, emiatt a hazai csapat emberhátrányban fejezte be a találkozót.
A vendégek ezt kihasználva ismét fokozták a nyomást, és a hajrában Géresi
egy jó lövéssel eldöntötte a mérkőzést.

Eltátották a szájukat a második félidőben

Bálint Zsombor

Kétgólos előnyt herdált el a második félidőben a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 1. ligás labdarúgó-csapata az FC Voluntari elleni mérkőzésen, a 20. bajnoki fordulóban.
Ezen a meccsen látszott meg leginkább a karanténra kényszerített játékosok hiánya.
Talán soha nem volt olyan „stabil” a kerete a Sepsi OSK-nak, mint
az utóbbi két-három meccsen, hiszen gyakorlatilag ugyanazok játszanak folyamatosan, miután egy
csapatra való hiányzó miatt mások
nemigen jöhetnek szóba. Mi több,
ahhoz, hogy kapusa is legyen a csapatnak, három mérkőzés erejéig
kölcsönvették Fejér Bélát a Nyíregyházától, amelyhez a nyáron távozott.
Az első félidőben úgy tűnt, ez az
összetétel is elég lesz a sikerhez, hiszen az 5. percben Mitrea végzett el
védhetetlenül szabadrúgást 18 méterről (1-0), majd Fofana fejelt a hálóba Eder szabadrúgásából (2-0).
Eközben, noha az OSK rögtönzött
középpályája átengedte a játékszert,
Voluntari nem tudta igazán veszélybe sodorni Fejér kapuját.
A második félidőben azonban a
vendégek cseréi megváltoztatták a
meccset. Az OSK túlságosan megnyugodva jött vissza a szünetről, és
emiatt játékosai túl könnyen veszítették el a labdákat a középpályáján.
Mindjárt a 46. percben jött a figyelmeztetés, hiszen Stoica keresztlö-
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Fotó: Pro Sport

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 20. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC
Voluntari 2-2 (2-0)
Sepsiszentgyörgy,városistadion,nézőknélkül.Vezette:Iulian
Călin(Ștefănești)–VladimirUrzică(Karácsonkő),DanielMitruți
(Craiova). Tartalék: Ionuț Coza (Cernica). Ellenőr: Constantin
Ștefan(Bukarest).
Gólszerzők:Mitrea(5.),Fofana(32.),illetveIvanov(58.),Stoica
(68.).
Sárga lap: Fofana (57.), Mitrea (90+2.), illetve Balaur (43.),
Borțoneanu(79.).
Sepsi OSK: Fejér–Dimitrov(71.Dumitrescu),Bouhenna,B.Mitrea,Csiszér,TamásNándor,Fofana,Tincu,Kovács(71.Bajrović),
Eder,Šafranko.
FC Voluntari: Lavin–Ricardinho,Balaur,Armaș,A.Vlad(46.
Achim),HelderTavares,Droppa(46.Stoica),Ivanov,Costin,Angelov,IonGheorghe(46.Borțoneanu).

Jegyzőkönyv
LabdarúgóOTPBankLiga,18.forduló:MTKBudapest–
PuskásAkadémiaFC0-1(0-0)
Budapest,ÚjHidegkutiNándorStadion,zártkapus,vezette:
Erdős.
Gólszerző:Géresi(95.).
Sárgalap:Dimitrov(48.),Herrera(62.),PintérÁ.(75.),illetveKnezevic(77.),Spandler(94.).
MTK Budapest: Mijatovic(56.Somodi)–Alho,NagyZsombor,PintérÁ.,Varju,Herrera(75.Ikenne-King)–Kata(56.Palincsár), Mezei (56. Cseke), Dimitrov (75. Bíró) –Varga R.,
Prosser.
Puskás Akadémia FC: TóthB.–Szolnoki,Nunes,Spandler,
NagyZsolt–Urblík,Corbu(75.Plsek)–KissT.(85.Băluță),
Knezevic,Slagveer–Mance(71.Géresi).

AFerencvárosésaFehérvárFCisleszerepelt
AcímvédőéséllovasFerencvárosegyponttalnövelteelőnyét
amásodikMOLFehérvárralszembenalabdarúgóOTPBank
Liga18.fordulójánakszombatijátéknapján,miután1-1-esdöntetlentjátszottaharmadikKisvárdával,míglegfőbbüldözője
2-1-realulmaradtavendégBudapestHonvéddalszemben.
NB I., 18. forduló: MTK Budapest – Puskás Akadémia
FC0-1,MezőkövesdZsóryFC–ÚjpestFC3-2,Ferencvárosi
TC–KisvárdaMasterGood1-1,MOLFehérvárFC–Budapest
Honvéd1-2.

1.Ferencváros
2.FehérvárFC
3.Kisvárda
4.PuskásAFC
5.MTK
6.Paks
7.Mezőkövesd
8.ZTE
9.Honvéd
10.Újpest
11.Budafok
12.Diósgyőr

18
18
18
18
18
17
18
17
18
18
17
17

Atabella
13
4
9
5
7
7
8
3
7
5
7
3
7
3
6
3
5
6
5
4
4
4
4
1

vése a kapufáról pattant ki, Ivanov
duplázása pedig fölészállt. A vészcsengő azonban még ekkor sem indult be a házigazdáknál, akik nem
tudták felvenni az ellenfél magasabbra pörgetett ritmusát. Így a
gólok nem maradtak el. Az 58.
percben Ivanov másolta le Mitrea
szabadrúgását (2-1), míg tíz perccel
később, Stoica használta ki a védők
laza emberfogását, és tolt hat méterről a kapu sarkába egy bal oldali beadást (2-2).
Innen pedig az OSK már nem tudott újítani. Bajrović beküldése sem

1
4
4
7
6
7
8
8
7
9
9
12

36-10
42-21
20-20
22-25
26-24
31-31
19-24
30-30
28-26
22-40
19-31
20-33

43
32
28
27
26
24
24
21
21
19
16
13

változtatott a meccsen, csak a feszültség és idegeskedés nőtt a
meccs végéig, jelentősebb lehetőség nélkül. A szentgyörgyi kispadnak pedig nem volt akivel
változtatnia, mint ahogyan Voluntari cserejátékosai a szünet után
megtették.
A bajnokság ritmusa nem kedvez az OSK-nak, hiszen kedden
Pitești-en a negyedik meccset
játsszák úgy, hogy a keret fele karanténban van. Ráadásul Mitrea és
Fofana eltiltás alatt lesz a negyedik
sárga miatt.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 19. forduló: AcademicaClinceni–BotosániFC
2-1,JászvásáriCSMPolitehnica–AradiUTA1-2,BukarestiDinamo–MedgyesiGazMetan2-1,NagyszebeniHermannstadt–
ChindiaTârgoviște1-1,KolozsváriCFR–GyurgyevóiAstra1-1;
20. forduló: CSUCraiova–FCArgeșPitești1-1,MedgyesiGaz
Metan–AcademicaClinceni1-1,SepsiszentgyörgyiSepsiOSK–
FCVoluntari2-2,BukarestiFCSB–JászvásáriCSMPolitehnica
3-1,BotosániFC–NagyszebeniHermannstadt1-0.
1.FCSB
2.CFR
3.CSUCraiova
4.SepsiOSK
5.Clinceni
6.Târgoviște
7.Botosán
8.Viitorul
9.Medgyes
10.UTA
11.Dinamo
12.FCArgeș
13.Astra
14.Voluntari
15.Nagyszeben
16.Jászvásár

20
19
20
20
20
19
20
19
20
19
19
20
19
20
20
20

Abajnokságállása
14
3
3
12
5
2
10
7
3
8
9
3
7
9
4
7
7
5
7
6
7
5
9
5
7
3
10
6
6
7
6
4
9
4
8
8
4
6
9
4
5
11
3
8
9
4
3
13

47-19
26-9
23-13
33-20
21-17
17-15
28-25
27-26
26-31
17-28
22-24
19-27
24-30
24-33
19-30
18-44

45
41
37
33
30
28
27
24
24
24
22
20
18
17
17
15
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Kisorsolták
a női focibajnokság
programját

A vásárhelyi „kisember” újra bizonyít

Czimbalmos Ferenc Attila

Elfogadta a lengyel teremlabdarúgó-másodosztályban szereplő RTS Widzew Lódz
ajánlatát Tamás Róbert. A marosvásárhelyi játékos a klubbal fél
évre szóló megállapodást írt alá,
amely közös megegyezéssel további egy évre meghosszabbítható.
Tamás Róbert a helyi Juniornál, majd a Kindernél, később az
FCM ifjúsági együttesénél futballozott, végül az MSE ifjúsági-, majd felnőttcsapatában teljesedett ki mint labdarúgó, az
utóbbi félévben pedig a lengyel
4. ligás LKS Orzel Nieborów labdarúgó-együttes középpályásaként szerepelt. Robika az őszi
idény végén a Skierniewicka

Liga Futsalu amatőr lengyel teremlabdarúgó-bajnokságban is
részt vett, ahol csapata, a Pawko
Bodex egy legjobbjának bizonyult.
A 164 centiméteres magasságú
tehetséges vásárhelyi labdarúgót
ezek után megkereste az élvonalbeli Zdunska Wola, de a csapat
anyagi támogatójának visszavonulása miatt Robika nem fogadta
el az ajánlatot. Ehelyett az RTS
Widzew Lódznak mondott igent,
és azt tervezi, hogy párhuzamosan játszik majd nagypályán is.
Tamás Róbert évekig a Marosvásárhelyi City’us ifjúsági teremlabdarúgó-csapatának is tagja
volt Kacsó Endre edzősége alatt,
időközben pedig román korosztályos válogatottként is bizonyított.

A román ifjúsági válogatottban is megfordult Tamás Róbert

Megrongálták a melbourne-i Puskás-szobor talapzatát

Ellopták a 2017-ben állított melbourne-i Puskás-szobor fel- magyar emigrációnak fontos környék, mivel az 1956-os olimiratát. A tábla eltűnése miatt az Olimpiai park igazgatója saj- pia legtöbb versenye ott zajlott, így a többi között a híres manálatát fejezte ki, és elnézést kért Magyarország canberrai gyar–szovjet vízilabda-mérkőzés is, továbbá közel van az a
nagykövetétől, és azt ígérte, hogy két héten belül eredeti álla- stadion, ahol Puskás Ferenc – már edzőként – ausztrál bajnoki
potába helyreállítják az emlékművet.
címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a South Melbourne HelMinderről a Puskás-ügyek hivatalos nagykövete, Szöllősi las együttesével.
György szombaton tájékoztatta
az MTI-t.
A labdarúgóról mintázott
szobrot 2017-ben Bélteky Róbert
üzletember kezdeményezésére és
finanszírozásával állították.
„Az Olimpiai park igazgatója,
John Harnden tisztában van Puskás Ferenc sportolói nagyságával, és Victoria állam kormánya,
valamint az Olimpiai park abban
is partner, hogy idén megemlékezést szervezzenek a szobornál,
amelynél egyébként a melbourne-i konzulátus minden évben
koszorúzást rendez” – fogalmazott a Puskás-ügyek nagykövete,
aki örül, hogy ilyen gyorsan pozitív fordulatot vett az ügy.
Szöllősi György elmondta, az
Fotó: Mark Bosnich közösségi oldala
olimpiai negyed az ausztráliai A szobor négy évvel ezelőtti (b) és mostani állapotában

Nem játszik hazai pályán
a futsalcsapat

A hét végén, február 5-7.
között rendezik a 2. ligás teremlabdarúgó-bajnokság második csoportjában a negyedik (és ebben az idényben
utolsó) tornát. Az előző hármat
a Gyergyószentmiklósi Inter
otthonának számító Gyergyószárhegyen, Korondon és
Gyergyóremetén rendezték,
így logikus lett volna, hogy a
negyediknek Marosvásárhely
adjon otthont, tekintve, hogy a
négyes csoportnak a CSM a

Fotó: Nagy Tibor

negyedik tagja. A sportági szövetség tájékoztatása szerint
azonban a mérkőzéseket a
gyergyóremetei sportcsarnokban játsszák le. Vélelmezhetően anyagi és szervezési
okokból, hiszen tudjuk, hogy
jelenleg a klub átszervezés
alatt áll.
A döntésnek sok jelentősége nincs, hiszen a marosvásárhelyi csapatnak nincs reális
esélye a felsőházba jutásra.
(bálint)

Elkészült a női labdarúgó 2. liga III. csoportjának
programtervezete. Ebben a csoportban az a hét klub szerepel, amely az őszi idényben nem kívánt játszani a járvány miatt, így a sportági szövetség a teljes idényt a
tavaszra halasztotta. A csoportban találjuk a Marosvásárhelyi CSM együttesét is, amely a keret kialakításának
az időszakában van. Bár a klub még átszervezés alatt
áll, és az adósságok kifizetését tekintik jelenleg a legfontosabb teendőnek, a bajnoki részvételhez biztosítják
a forrásokat, Székes Károly edző pedig egy viszonylag
ütőképes keret kialakításán fáradozik.
Tekintve, hogy a tavaszi idényben kell lejátszani
mind a 14 fordulót, illetve a rájátszást is, a program sűrűnek ígérkezik, bár a dátumokat még nem tűzték ki.
Azt azonban tudjuk, hogy a CSM az első mérkőzést
hazai pályán a Bihar United ellen játssza, amely az
egész Bihar megyét hivatott képviselni, de hazai mérkőzéseit Telegden rendezik. Ezt követően a Temesvári
Polihoz utazik a CSM, míg a harmadik fordulóban szabadnapos. A további mérkőzések sorrendje: Bukaresti
Dream Team (hazai pályán), Luceafărul Filiași (idegenben), Onix Rm. Sărat (hazai pályán), Bákói Măgura
(idegenben). Ezt a visszavágók követik. A csoport első
két helyezettbe bejut a rájátszásba, kieső csapat az idén
nem lesz.
Emlékeztetőül: a Marosvásárhelyi Ladies a II. csoportban szerepel, eddig három mérkőzésből két győzelme és egy döntetlenje van, a tavaszi idényt pedig a
csoport rangadójával kezdi a listavezető Kolozsvári
Olimpia II ellen, az 5. fordulóban. (bálint)

Jakabfi Zsanett a szezon végén visszavonul

A szezon végén befejezi pályafutását Jakabfi Zsanett, a német VfL Wolfsburg csatára, akit Magyarországon tavaly kilencedszer választottak meg az év női
labdarúgójának.
Az egyetlen Bajnokok Ligája-győztes magyar futballista, aki február 18-án ünnepli 31. születésnapját,
decemberben bejelentette, hogy elköszön a magyar
válogatottól, amelyben 2007 és 2020 között 62 mérkőzésen lépett pályára és 31 gólt szerzett.
Jakabfi Zsanett Somogyváron, majd 14 éves korától az MTK Hungária FC-ben játszott. Öt szezon alatt
több mint száz gólt lőtt, és magyar bajnok lett, majd
2009-ben Wolfsburgba igazolt. Csapatával hatszor
nyerte meg a német bajnokságot és hatszor a Német
Kupát, illetve kétszer a Bajnokok Ligájában is diadalmaskodott (az előző kiírásban is döntős volt).

Vereséggel tért vissza Dárdai Pál

Vereséggel tért vissza a Hertha
BSC kispadjára Dárdai Pál: a 44 éves
szakember együttese a német labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának
szombati játéknapján 3-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában.
Pedig a fővárosiak Krzysztof Piatek
révén a 66. percben vezetést szereztek,
de mindössze két percig örülhettek,
ugyanis a 11. forduló óta veretlen
frankfurtiak André Silva bólintásával
egyenlítettek, majd Martin Hinteregger fejesével a 85. percben fordítottak.
A végeredményt André Silva állította
be büntetőből.
A korábbi magyar szövetségi kapitány, aki játékosként klubcsúcsot jelentő 297 mérkőzésen szerepelt a
berlini együttesben, edzőként pedig

172 meccsen ült a kispadon, 623 nap szurkolók szerint nincs alkalmasabb a
után irányította újra a Herthát a Bun- gyengén szereplő csapat talpra állítádesligában. Elvileg 2022-ig szól a sára, mint két korábbi Hertha-legenda,
szerződése, de a Kicker magazin úgy Dárdai és pályaedzője, a szurkolók kötudja, hogy a megállapodásban van rében szintén közkedvelt Andreas
egy záradék, amely szerint a jelen- „Zecke” Neuendorf. „Köszönöm a
legi Bundesliga-idényből hátralévő 16 kedves fogadtatást” – írta a kép mellé
fordulóban mérkőzésenként másfél Dárdai a közösségi oldalán.
pontos átlagot kell teljesítenie
ahhoz, hogy a 2021/2022-es szeMeghatározó szerepben a Bundeszonban is ő irányíthassa a fővároligában focizó magyar játékosok
siakat.
Több
magyar futballista bekerült az elA Hertha-drukkerek bíznak
múlt
fél
év legjobbjai közé a német labbenne, hogy ez a kitétel teljesül
darúgó
Bundesligában:
a Lipcsei RB-ben
majd, hiszen Dárdaiban a legmeglégióskodó Gulácsi Péter és Willi Orbán,
felelőbb edzőt látják csapatuk szá- valamint a Freiburgban futballozó Sallai
mára.
Berlinben
molinót Roland is helyet követelt magának a kiehelyeztek ki, a következő üzenet- meltek jegyzékén. A magyar válogatott
tel: „Pál és Zecke – Kik, ha nem Gulácsit Manuel Neuer, a címvédő és
ti?”. A felirat arra utal, hogy a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München kapusa mögé sorolták a második
helyre a poszt rangsorában. A védők között Willi Orbán új belépőként rögtön a
negyedik helyre került, a szélsők között
Sallai a 12. helyen végzett.

Lőw Zsolt lett
a Chelsea másodedzője

Benfica–Berettyóújfalu és Almati–Galac a BL-ben

A magyar bajnok Berettyóújfalu a kiemelt csapatok közül
a Benficát kapta ellenfélnek a futsal Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének sorsolásán, a United Galac pedig a kazah Kajrat Almatival került össze. Az egymérkőzéses párharcot
mindkét csapat idegen környezetben játssza február 16. és
21. között, a továbbjutók pedig ott lehetnek a sorozat nyolcas
döntőjében, amelyet április 28-a és május 3-a között Minszkben rendeznek.

Fotó: DPA

Lőw Zsolt lett Thomas Tuchel vezetőedző egyik segítője a Chelsea labdarúgócsapatánál. A magyar szakemberen
kívül Arno Michels pályaedző és a szintén német Benjamin Weber statisztikai
elemző is csatlakozott a szakmai stábhoz.
Korábban mindhárman Tuchellel dolgoztak a Paris Saint-Germainnél.
A német vezetőedzőt december 29-én
menesztették a PSG-től, és kedden nevezték ki a Chelsea-nél az elbocsátott
Frank Lampard utódjaként.
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Budapesten lesz
a 2024-es ritmikus gimnasztika
Európa-bajnokság

Fotó: PhotoShelter

Bálint Zsombor

Az Európai Tornaszövetség (EG)
pénteken Budapestnek ítélte a 2024-es
olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság rendezési
jogát.
Ez lesz a szakág hatodik világversenye, amelynek a magyar főváros ad otthont. Az első, 1963-as, valamint az
1996-os és a 2003-as világbajnokságnak, illetve az 1999-es és a 2017-es Európa-bajnokságnak volt házigazdája
Budapest.
A Magyar Ritmikus Gimnasztika
Szövetség (MRGSZ) társelnöke,
Bencze György elmondta, hogy Tari
András, az MRGSZ nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársával együtt
pénteken tartották online prezentációjukat az EG végrehajtó bizottságának. A
bemutató során felidézték a 2017-es,
óriási sikerrel lezajlott budapesti kontinensviadalt, amelynek előkészületeiről
bemutattak egy videót, illetve a legszebb pillanatokról is készült egy össze-

foglaló, felelevenítve a négy évvel ezelőtti fergeteges hangulatot.
„Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült elnyernünk a rendezés jogát, az
elmúlt időszakban nagyon sokat dolgoztunk érte, hétfőtől (mától – a szerk.)
pedig újabb fejezet kezdődik, hiszen
már a konkrét versenyért tehetjük meg
az előkészületeket” – nyilatkozta az
MRGSZ sajtóközleményében Bencze
György. Hozzátette, először az idei világbajnokságot akarták megpályázni tavalyelőtt, de kevés volt az idő, ezért úgy
döntöttek, olyan kontinensviadalt szeretnének elnyerni, amely olimpiai kvalifikációs is egyben.
„Tudtuk, hogy ezt nehezebb lesz
megkapni, viszont azt is, hogy egy ilyen
Európa-bajnokság sokkal inkább fókuszba kerül, nem beszélve arról, hogy
a magyar versenyzőknek is sokat jelent,
hiszen itthon küzdhetnek majd az olimpiai kvótáért” – magyarázta a társelnök.
Az EG pénteken arról is döntött, hogy
a 2023-as torna-Európa-bajnokságot
Várnában rendezik.

Bálint Zsombor

Nem hagyja magát a Sirius
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kőzésenkénti átlagban 31 pontot szerzett és 105
pontot kapott).
A menedzser arról is beszélt, hogy egyre erőteljesebb a lobbi a klubok részéről, hogy töröljék
el a kötelező U23-as játékos használatát, a szabály ugyanis a szándékkal ellentétes eredményhez vezetett. A legtöbben, amint elérik a
korhatárt, már nem férnek be a csapatba, ezért abbahagyják a sportolást, az utóbbi néhány évben
alig volt egy-két kivétel. Előtte azonban kétszer
akkora fizetésért lehet megszerezni egy korhatár
alatti játékost, mint egy sokkal képzettebb és látványosabb amerikait. Kiss István úgy vélte, a férfiak bajnoksága is azok után lett erősebb és
látványosabb, valamint vonzott több fiatalt a kosárlabdasport irányába, miután megjelentek
a Cooley és McCullough típusú látványos játékosok, és ez a közönség érdeklődését is felkeltette.
Most viszont alig tudnak 10-12 csapatot összegyűjteni a bajnokság rajtjánál, nincs minőségi
utánpótlás, és ezt az említett szabály nem ösztönzi, ellenkezőleg...
Nem titok, hogy mindez attól is függ, hogy ki
lesz a májusi tisztújítás után a kosárlabda-szövetség új elnöke, miután Horia Păun bejelentette,
hogy nem indul újabb mandátumért. A föderáció
elnöki tisztségére négyen pályáznak: Virgil Stănescu, Adrian Voinescu, Ștefan Săndulache és
Alexandru Iacobescu szeretné elnyerni a tisztséget.

Közösségi oldalán tette közhírré a női kosárlabdával foglalkozó Marosvásárhelyi Sirius
Sportklub, hogy 2021-ben vissza akarják építeni
mindazt, amit a járvány lerombolt. Céljuk, hogy
az idei bajnokságból kimaradt felnőttcsapat az
ősszel ismét beiratkozzon az országos ligába, de
az ifjúsági csoportokat is gyakorlatilag újjá kell
szervezni, miután a járvány miatt egy egész esztendő, szinte egy egész generáció kiesett a felkészülésből.
A klub menedzsere, Kiss István elmondta,
fennmaradásuk továbbra is a támogatóktól függ,
mint ahogy az idei bajnokságból is azért maradtak ki, mert a járvány beköszönte után a klubot
fenntartó gazdasági vállalkozások kénytelenek
voltak összehúzni a nadrágszíjat, és elfogyott a
pénz.
2021-ben azonban már jobban látszik, hogy
mire számíthatnak a vírusjárványt túlélő magánvállalkozók részéről, az iskola újraindulása után
a munka talán az ifjúsági csoportokban is megkezdődhet, ahol a költségeket a sportoló gyerekek
szülei fedezik.
A felnőttcsapat újraindítása kapcsán az is optimizmusra ad okot, hogy a korábban teljesen elfogyott városi támogatás is megjelenhet, hiszen
maga Soós Zoltán polgármester nyilatkozta,
hogy a női kosárlabdát is támogatni szeretnék. Természetesen nem arról
van szó, hogy
minden költségét
fedezzék a klubnak, azonban a
magántámogatókkal
együtt
össze lehet hozni
egy olyan csapatot, amely –
ahogy fogalmazott Kiss István –
Nagyváradnál
jobban szerepelhet a bajnokságban (sz. megj.:
Nagyvárad minden eddigi mérkőzését
el- A meccsnek nincs vége, a női kosárcsapat csak időt kért, állítja a klub elnöke, Kiss István (álló – j1).
Fotó: Nagy Tibor
veszítette, mér-

A spanyol válogatott nyerte a bronzérmet a kézilabda-vb-n

Az Európa-bajnok spanyol válogatott nyerte az egyiptomi kézilabda-világbajnokság bronzérmét,
miután 35-29-re legyőzte Franciaországot a vasárnapi, kairói helyosztón.
Az Európa-bajnok remekül kezdett, öt perc után már 4-0-ra vezetett. A hatszoros világbajnok
franciák csak ezután lendültek játékba, de a folytatásban is a spanyoloké volt a jobb védekezés és
kapusteljesítmény, így a meccs harmadánál 13-8-as előnyben voltak.
Ezt követően egy 4-1-es sorozattal
felzárkózott az ellenfél, amely
ennek ellenére 16-13-as hátrányban
volt a szünetben.
A játék képe a második félidőben
sem változott, a spanyolok a 42.
percben már hat, az 53. percben
pedig hét találattal jobban álltak. A
hajrában egy 4-1-es szériával még
felzárkóztak a franciák, de a meccs
utolsó két gólját a spanyol váloga-

tott szerezte, amely végig vezetve
győzött.
A mezőny legeredményesebb játékosa Alex Dujshebaev volt nyolc
góllal, öccse, Daniel Dujshebaev
hatszor talált be, a túloldalon Hugo
Descat hét gólt dobott. A meccs legjobbjának a veszprémi kapust, Rod-

rigo Corralest választották, aki 18
védéssel járult hozzá a sikerhez.
A spanyol együttes második alkalommal szerzett világbajnoki
bronzérmet.
A lapzárta után befejeződött döntőben Dánia és Svédország mérte
össze erejét.

Ranglista
Akézilabda-vbvégeredménye(332.):3.Spanyolország,4.Franciaország, 5. MAGYARORSZÁG, 6. Norvégia, 7. Egyiptom, 8.
Katar,9.Szlovénia,Portugália,11.Argentína,12.Németország,
13.Lengyelország,14.Oroszcsapat,15.Horvátország,16.Svájc,
17.Fehéroroszország,18.Brazília,19.Japán,20.Izland,21.Bahrein,22.Algéria,23.Észak-Macedónia,24.Uruguay,25.Tunézia,
26.Ausztria,27.Chile,28.KongóiDK,29.Marokkó,30.Angola,
31.Dél-Korea.
AZöld-foki-szigetekvisszalépett.

A spanyolok nyolc év után szereztek újra vb-érmet.

Fotó: AFP

Asvédekafranciákat,adánokaspanyolokatverték
azelődöntőben
Svédországjutottelsőkéntdöntőbeazegyiptomiférfikézilabda-világbajnokságon,miutánszinte
végigvezetve32-26-ralegyőzteFranciaországotapéntekielsőelődöntőben.Ahatszorosvilágbajnok
franciáka14.percbenvezettekelőszörésutoljára(7-6),ámerreasvédekegynégyesgólsorozattal
reagáltak,szünetbenpedig16-13-ravezettek.Ajátékképeamásodikfélidőbensemváltozott,asvéd
válogatottöttalálattalelhúzott,agóllövésikényszerbenlévőfranciákegyretöbbethibáztak,ígynem
voltesélyükafelzárkózásra.
AmásikágonacímvédőésolimpiaibajnokDániavégigvezetve35-33-ralegyőzteSpanyolországot.
AzEurópa-bajnoknyitottvédekezésselkezdteameccset,errereagálvaadánokrendrelevittékakapusukattámadásban,hogylétszámfölénytteremtsenek.Ataktikaicsatátfélidőbenadánoknyerték
kétgóllal.Szünetutánegyideigfelváltvaestekagólok,majdaspanyolokazegyenlítésértistámadhattak,denemjártaksikerrel.Azutolsópercbenismétazegyenlítésvoltatétszámukra,deRubén
Marchánakeresztlécettaláltael.

Eredményjelző
Kézilabda-vb, elődöntő: Franciaország – Svédország 26-32
(13-16),Spanyolország–Dánia33-35(16-18).
A3.helyért:Spanyolország–Franciaország35-29(16-13).
ElnökKupa:
*1.csoport,1.forduló:Zöld-fokiKöztársaság–Tunézia0-10,
Angola–KongóiDK31-32;2.forduló:Zöld-fokiKöztársaság–
Angola0-10,Tunézia–KongóiDK38-22;3.forduló:KongóiDK
–Zöld-fokiKöztársaság10-0,Tunézia–Angola34-29.Acsoport
végeredménye:1.Tunézia6pont,2.KongóiDK4,3.Angola2,4.
Zöld-fokiKöztársaság.
*2.csoport,1.forduló:Ausztria–Marokkó36-22,Chile–DélKorea44-33;2.forduló:Ausztria–Chile33-31,Marokkó–DélKorea32-25;3.forduló:Dél-Korea–Ausztria29-36,Marokkó–
Chile17-28.Acsoportvégeredménye:1.Ausztria6pont,2.Chile
4,3.Marokkó2,4.Dél-Korea0.
A25.helyért:Tunézia–Ausztria37-33.
A27.helyért:KongóiDK–Chile30-35.
A29.helyért:Angola–Marokkó29-30.
A31.helyért:Zöld-fokiKöztársaság–Dél-Korea0-10.
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Az ezeréves csoda részese

A Magyar Állami Népi Együttes megalakulásának hetvenedik évfordulóját
ünnepli. Sorozatunkban felelevenítjük
a nagy múltú társulat történetének
legemlékezetesebb momentumait, s
bemutatjuk azokat a meghatározó
egyéniségeket, akik az elmúlt évtizedekben elért sikereinek kovácsai voltak. Az első írásban Mihályi Gábor
Harangozó Gyula-díjas, érdemes és
kiváló művész, az együttes vezetője
emlékezik.

Csermák Zoltán

Visszatekintésemet a ’80-as évek második
felétől kell kezdenem, amikor a néptánccal
kapcsolatba kerültem. Családomban semmiféle előzménye nem volt a hagyományos kultúrának, az éneknek vagy a népzenének.
Természetesen, édesapámék a jászberényi
disznóvágásokon, keresztelőkön és nagyobb
családi ünnepeken dalra fakadtak, és a minden magyar férfi repertoárján szereplő népdalokat, népies műdalokat énekelték.
Egy május elsején a család kinn majálisozott a város melletti kiserdőben, s felállva a
leterített plédre kitett finomságok mellől, kicsit sétáltam a tömegben. A színpadon a néhány hónappal korábban alakult Jászsági
Népi Együttes fellépésére készültek, ott ragadtam, s villámcsapásszerűen ért az előadás.
Erre az élményre emlékeztem, amikor ősszel
belépett a gimnáziumi osztályterembe későbbi mesterem, Papp Imre, aki az ifjúsági
csoportot szervezte. Nem kellett sokat agitálnia, s a néptánccal való életre szóló kapcsolatomat alapozta meg.
Peregtek az évek, Tímár Sándor koreográfus, táncpedagógus gyakran járt a városban,
s egészen más szemléletre tanított, mint amit
mi megszoktunk az együttesben: a hagyományos kultúra emberközeli bemutatását hozta
el. Ez időben egy felkészítő tábort is szerveztek a Balaton környékén, ahol a vezetőnk elvitt minket a Magyar Állami Népi Együttes
egyik műsorára. Csalódtam, akkori világképemmel manírosnak bélyegeztem, érzelmileg
nem tudtam kötődni a látottakhoz.
Tovább haladok az időben, a szépen fejlődő, a legjobb együttesek között számontartott Jászsági Népi Együttessel fesztiválokra
jutottunk el, ahol megismerhettük Novák Ferenc, Kricskovics Antal és Györgyfalvay Katalin koreográfiáit. Itt is az Állami Népi
Együttesnél tapasztalt érzések kerítettek hatalmukba: mi a Tímár „istállónak” voltunk a
betöretlen csikói, s lenéztük az attól eltérő stílust. Ez a negatív hozzáállás némileg a csordaszellemből is fakadt, de azért valami – a
megszokottól eltérővel való azonosulás – motoszkált bennem, különösen, amikor a kiváló
táncművész-koreográfus Foltin Jolán egyik
összeállítására, talán a Mondókára ültem be.
Az előadás a reveláció erejével hatott rám,
változtattam nézeteimen, s immár másként
tekintettem az említett koreográfusokra is.
Tímár Sándor egyébként nemcsak hatalmas átütő erővel tudta közösségi szórakozási
formává tenni a táncházmozgalmat, hanem
annak szellemiségét a színpadon is megvalósította. A világ is hozzá idomult, a konzervatív koreográfusok, akik igencsak lenézték az
„újhullám” követőit, hamar belátták, hogy
nincs más út a jövőben; a fiatalság közízlése
is ezt várja el. Ez egyébként nemzetközi trend
volt: az értelmiség elkezdte kutatni a paraszti
hagyományait, s ez a tendencia hazánkban
különösen erősen jutott érvényre. Tímár sikerei az amatőr együtteseknél, mint például a
Bartók Táncegyüttesnél, a Pozsgay Imre vezette kultúrpolitikát is arra sarkallta, hogy a
neves koreográfust nevezze ki a Magyar Állami Népi Együttes élére.

Mihályi Gábor

A sors fintorának tekintettem, hogy az ő
hívó szavára csatlakoztam 1982-ben a társulathoz. Az első időszakban még két repertoár
működött párhuzamosan, a Rábai-féle hagyományok is élénken éltek, Tímár „Mesti”
pedig a saját koncepcióját valósította meg.
Ahogy az ember a próbateremben szembesült
a Rábai-féle szellemiséggel, a korábbi, negatív
érzéseim is a helyükre kerültek. Nem kérhettem számon jelen világunkat egy több évtizedes produkción, hiszen akkortájt egészen más
szemlélet uralkodott: a mára közismert nagy
gyűjtések akkor még gyerekcipőben jártak. Az
alapító, Rábai Miklós zsenialitására is felfigyeltem, milyen mesterien bánt s világsikert
is elért a rendelkezésére álló kevés anyaggal.
Rábai halála után Létai Dezső állt rövid ideig
az együttes élén.
Tímár nagy elánnal látott munkához, vidéki bázisaiból s az akkori Balettintézetből
hozott tehetséges fiatalokat, s néhány év alatt
a generációváltás is befejeződött.
A kilencvenes években már nevet szereztem a szolnoki Tisza Táncegyüttes vezetésével, ahol a koreográfusi jövőmet megalapozó

műhelyt alakítottam ki. Az elismeréseim és díjaim híre az
együtteshez is eljutott, melynek nyomán lehetőséget kaptam egy koreográfia elkészítésére, amit Régen volt,
soká lesz címmel mutattak be.
Az 1996-os amerikai turnét
követően Tímár Sándor úgy
döntött, hogy megválik a társulattól, s Serfőző Sándor
igazgató felkért, hogy vállaljam el a megbízott művészeti
vezetői posztot. A felkérésre
igent mondtam; bizakodó
voltam, hiszen némi vezetői
gyakorlattal, koreográfusi tapasztalattal rendelkeztem, de
a nehézségekkel is számoltam. Az igazgatóval egyetemben egy tapasztalt segítség
mellett döntöttünk, így került
Sebő Ferenc művészeti vezetőként az együtteshez, én
pedig a karigazgatói posztot
tölthettem be. Egy nagyon
Fotó: Csibi Szilvia harmonikus fél évtizedes
közös munkának néztünk elébe, így, amikor
az új koncepcióról beszélünk, ez közös eredményt takar. Egy műfaji nyitással határozottan elkülönített műsortípusokat valósítottunk
meg, Ferenc szellemi támaszom volt, a gyakorlati megvalósítást pedig én vállaltam. Az
akkor lefektetett alapelvek mind a mai napig
jellemzik a munkámat: nemcsak az elmúlt
másfél évszázad ránk hagyott paraszti kultúráját állítottuk „kisszokásokba” ágyazva a
színpadra, hanem történeti szempontból is
vizsgáltuk a hagyományos kultúrát. Így született a Táncos magyarok, ami szinte a honfoglalástól – a nagy korszakokon keresztül –
mutatja be a tánc fejlődését. Ide számítom, a
Verbunkos – nemzeti tánc születése összeállítást, ami egy szűkebb időszakot vesz górcső
alá. Az akkori művészeti vezetés támogatta
elképzeléseimet, s felhatalmazott arra, hogy
ha látok a világban olyan követendőt, ami
hasznára válhat a magyar színpadi néptáncművészetnek, akkor azt adaptáljam munkámba. Így a londoni – immár klasszikusnak
számító – Riverdance előadásra is odafigyeltem. Ez nem volt azonos azzal az irányzattal,

amelynek képviselője, Michael Flatley Magyarországon „végigkopácsolta” a színpadot,
a Riverdance magasabb szintet jelentett művészileg, s az én világomhoz is közelebb állt.
Ráadásul az ottani grupp zenekarában egy –
magyar és bolgár felmenőkkel rendelkező
művész – Nikola Parov is játszott. Nála laktam, s meggyőződésem volt, ha az írek ilyet
tudnak alkotni, akkor ezt mi is megvalósíthatjuk. Folytatásként, a világzenei ihletésű
Naplegenda zenéjét Nikola szerezte.
Külön műfajnak tekintettük a tradíciókat
idéző előadásokat, mint például a Kincses
Felvidék és Az örök Kalotaszeg. A kortárs
zene felé is figyeltünk, így készült a Labirintus, a Liszt-mozaikok és a Tánckánon. Filozófiánk alappillérének tartottuk, hogy
kinyissuk a műfaji határokat, másrészt jól elhatárolt, markáns színeket hozzunk létre, így
szélesebb műfaji spektrumot is tudtunk kínálni a közönségnek.
A pozicionálás divatos szó, de jómagam is
sokat gondolkodom az együttesnek a magyar
kulturális életben elfoglalt helyzetéről. Mindig van bennem egy visszatartó erő, amikor
önmagunk művészetét fogalmazom meg, így
mások véleményére is odafigyelek. Hiszem,
hogy a Magyar Állami Népi Együttes mindig
a magyar kulturális élet különleges és igazi
minőséget képviselő együttesének számított,
voltak korok, mikor a politikai elvárások manírjai rárakódtak, de akkortájt a művészet
más ágai sem lehettek függetlenek. Hullámvölgyek kísérik minden művészeti együttes
és művész életét, de két évtizedes vezetői
munkám alatt csak kevés krízist éltünk át.
Annak ellenére, hogy mindig újabb és újabb
utakra lépek, mindig tudjuk tartani a magas
színvonalat, napjainkban is kitüntetett figyelem övezi munkánkat.
Büszke vagyok arra, hogy már legalább háromszor el akart vinni képletesen a „folklórrendőrség”: a szakma konzervatív részénél
bizonyos, már említett előadásaink megütközést váltottak ki, pedig az új utakra való lépések sohasem voltak öncélúak. Évezredes
hagyományainkban – elképesztő csoda folytán – százezrek tehetsége és hozzáadott szellemi java csodálatos egységgé állt össze. Az
örök érvényű művészi momentumok jelen
világunkban is hatásosak és követendők. Feladatunk, hogy megtaláljuk az újabb és újabb
formákat, hogy önmagam szűrőjén keresztül
a nagyközönség is részese és továbbvivője
lehessen ennek az ezeréves csodának.

Fotó: Bege Nóra
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Nagy-Britannia felvételét kéri
a csendes-óceáni szabadkereskedelmi partnerségbe
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Nagy-Britannia felvételét kéri az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség (CPTPP) elnevezésű szabadkereskedelmi szerveződésbe –
közölte vasárnap a brit külkereskedelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint Liz Truss külkereskedelmi miniszter
hétfőn – éppen egy évvel a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után – terjeszti be hivatalosan London csatlakozási folyamodványát.
A felvételi tárgyalások a tervek szerint még az idén elkezdődnek.
A megállapodás eredeti, Csendes-óceáni Partnerség (TPP)
nevű változatát hosszú évekig tartó tárgyalások után 2016.
február 4-én, az új-zélandi Aucklandben írta alá az ázsiaicsendes-óceáni térség 12 állama.
Az aláírók között volt az Egyesült Államok is, de Donald
Trump akkori amerikai elnök választási ígéretéhez híven
2017 januárjában, első munkahetének első napján aláírta azt
a rendeletet, amelynek alapján az Egyesült Államok kilépett
az egyezményből.
A maradék 11 ország képviselői 2018. március 8-án parafálták az Egyesült Államok nélküli csendes-óceáni szabadkereskedelmi övezet fenntartásáról szóló megállapodást. Az
Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség névvel újraformált megállapodásnak Ausztrália, Brunei, Kanada,
Chile, Japán, Malajzia, Mexikó, Új-Zéland, Peru, Szingapúr
és Vietnam a tagja.
Az 500 millió lakosú CPTPP-csoport a világgazdasági
szintű hazai össztermék (GDP) 13 százalékát állítja elő.
Nagy-Britannia kereskedelmi forgalmának értéke ezzel az
országcsoporttal tavaly 111 milliárd font volt.
A brit külkereskedelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint az egyezmény tagországaival folytatott brit
kereskedelem 2016 óta évente átlagosan 8 százalékkal bővült.
Nagy-Britannia és az Európai Unió kétoldalú kereskedelmi forgalmának értéke ugyanakkor a brit EU-tagság
utolsó évében megközelítette a 660 milliárd fontot, vagyis
csaknem pontosan a hatszorosa volt a CPTPP-országokkal
folytatott kereskedelem tavalyi értékének.

A brit export nem egészen 10 százaléka a CPTPP-piacokra,
43 százaléka viszont az Európai Unióba irányult. Nagy-Britannia az Európai Unió tagjaként 40 szabadkereskedelmi
szerződés részese volt, és ezek 70 országra terjedtek ki. A brit
külkereskedelem 12 százaléka ezeknek a külső országokkal
kötött EU-szerződéseknek a hatálya alapján zajlott.
Nagy-Britannia december 31-én, a brit EU-tagság megszűnése utáni 11 hónapos átmeneti időszak lejártával az eredeti
terveknek megfelelően kilépett az Európai Unió vámuniójá-

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)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK

tetőjavítást,

Sosem szűnik meg a hiányérzet,

csak megtanulunk élni a tátongó
űrrel, amit maguk után hagynak,
akik elmennek.

Fájó szívvel emlékezünk február

1-jén a nyárádremetei születésű

FOGARASI MAGDOLNÁRA halábádogos-

munkát, szigetelést, csatornakészítést
és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

MEGEMLÉKEZÉS
Mély fájdalommal emlékezünk id.
CODOI JÓZSEFRE halálának 3.

évfordulóján.

lának 3. évfordulóján.

Úgy mentél el, csendesen, szeré-

unokái

és

dédunokái.

Ugyanakkor fájó szívvel emlékezünk ifj. CODOI JÓZSEFRE, aki

immár 12 éve távozott tőlünk.

Édesanyja, Katalin, testvérei:

Judit és Zoltán, valamint unoka-

húgai és unokaöccsei.

Nyugodjanak békében! (10601-I)

(10593)

ruár 1-jén LÁSZLÓ BÁLINTRA halálának 9. évfordulóján. Emléke

ELHALÁLOZÁS

legyen áldott, nyugalma csendes!

Emlékét őrzi felesége, Ilonka,

lányai: Emese és Otti, vejei: Tibi

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, após, sógor, nagybácsi,
barát,
CSIFÓ MIKLÓS
életének 79. évében január 27-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése február 1-jén 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (10580-I)

és Attila, unokái: Tibike és Petike. (10553-I)
Lám, ennyi az élet, gondoltad-e?

Egy pillanat, és mindennek vége.
Szólni sem tudtál,

egy csendes sírhalom,

Maradt a nagy bánat,

szerető szívekben örök gyász és

Fájó szívvel emlékezem február

1-jére,

évfordulóján. A gyászoló család.

Szomorú szívvel emlékezünk feb-

(10506-I)

szerettei.

Szomorú szívvel emlékezünk id.

PALOTÁS ATTILA halálának 4.

csak egy él örökké: az emlékezés.

hogy indulsz a messzeségbe.

Gyászoló

drága

jó

feleségem

OROSZ BIRÓ MÁRIA halálának

XI. évfordulójára. Bánatos férje,
Laci. (10441-I)

Özvegye, Katalin, lánya, Judit és

családja, fia, Zoltán és családja,

Minden elmúlik, minden elvész,

nyen, drága lelked nyugodjon bé-

kében!

Forrás: cdn.ymaws.com

ból is, és így immár saját hatáskörében dönthet az EU-n kívüli országokkal szemben alkalmazott vámpolitikájáról, illetve arról, hogy mely globális kereskedelmi társulásokhoz
kíván önállóan csatlakozni.
Ez volt a feltétele annak is, hogy London kérhesse felvételét a CPTPP-csoportba.
A felvételi tárgyalások sikere esetén Nagy-Britannia a
csoport második legnagyobb gazdasága lenne Japán után.
(MTI)

Feledni valakit lehetetlen csoda,

mert akit szeretünk, azt nem feledjük soha!

fájdalom.

Fájó szívvel emlékezünk február 1-jén

első évfordulóján.

Drága emlékét őrzik szerettei. (10603-I)

Szomorúan, fájó szívvel emlékezünk a mezőpaniti GAÁL JOLÁN

nyugalmazott tanítónőre, aki egy
éve hagyott itt bennünket, és

fiára, dr. GAÁL CSABÁRA, aki

Szomorúan emlékezünk február

három éve távozott szerettei kö-

MÁTYÁSRA halálának 14. évfor-

Nyugodjanak békében, emlékü-

1-jén a berekeresztúri MARTON

dulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!

Bánatos szerettei. (10597)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

LOHR JÁNOSRA (Dodó) halálának

réből.

ket szívünkben őrizzük. A család.
(-I)

Szemünkben könnyekkel, szo-

morú szívvel és soha el nem

múló fájdalommal emlékezünk a

szerető anyára, nagymamára,

MAGOS

KAROLINÁRA

szül.

Máthé, február 1-jén, halálának

25. évfordulóján. Emlékét őrzi két
fia, két menye, két unokája és

azok családja. Emléke legyen ál-

dott,

(10583-I)

nyugalma

csendes!

Megtört
szívvel
vettem
tudomásul
barátom,
CSIFÓ
MIKLÓS hirtelen elhunytát. Isten
nyugtassa békében barátomat.
Szerető családjának vigasztalást
kívánok! Sok szeretettel Veress
Loránd és családja Amerikából.
(–I)
Fájdalommal búcsúzunk lelkes
támogatónktól, CSIFÓ MIKLÓSTÓL,
és őszinte részvétünket fejezzük
ki
a
gyászoló
családnak.
Nyugodjék békében! A Maros
Hokiklub vezetősége. (-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.

