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Nyilvános vitán a módosult roncsautóprogram

A feltételeken változtattak
Hétvége a jégen
Műjégen száguldva, barátokkal csatangolva vagy szobájukba „bekuckózva” is eltölthették a tanév két
szemesztere közötti hétvégét a kisiskolások és – az év első hétfőjétől két
héten át állandó „hajrában” tartott –
felsőbb tagozatosok.

____________4.
Jótékonysági
kezdeményezés

Négytagú, marosvásárhelyi üzletemberekből álló csapat készül a 2022.
március 18-án rajtoló Budapest–Bamako jótékonysági ralira. Az autót és
embert próbáló, 12.000 km-es verseny célállomásán a marosvásárhelyiek a Rotary Téka Klubon keresztül
iskolás gyerekeknek adományoznak
majd tanfelszerelést, ugyanakkor hozzájárulnak az iskolaépületek napelemrendszerének, víztisztító
berendezéseinek a felszereléséhez,
és 200 gyümölcsfát is ajándékoznak.

____________6.
Egyedi lelkipásztori
életút időben
és térben
Fotó: Nagy Tibor (archív)

Csütörtökön délután Bukarestben a Környezetvédelmi, Vízés Erdőgazdálkodási Minisztériumban Tánczos Barna miniszter és Fülöp Lóránd, a Környezetvédelmi Alap elnöke sajtótájékoztatón jelentette be a 18 évvel ezelőtt indított
roncsautóprogram 2022-es kiírásának módosításait, amelyek közül a legfontosabb, hogy idéntől az igénylők két idő-

sebb járművet is kivonhatnak a forgalomból. A módosításokkal együtt az új szabályt közvitára bocsátják, várhatóan február elejétől hirdetik meg.

Vajda György

Sajátos életút, mint minden emberé,
de olyan szépen cseng: a Mezőségszéli Pókától a székelyföldi főváros
vártemplomi szószékéig. Így már nagyon egyedi, sajátságos, talán még
mulatságos is: egyedi lelkipásztori
életút időben és térben egyaránt.

____________10.

(Folytatás a 4. oldalon)

Tavaly nem, idén igen
Antalfi Imola
Marosvásárhely volt polgármesterének egykori tanácsadója – jelenleg a Pro Romania helyi tanácsosa – Facebook-oldalán jelentette
be kampányát. Nem választásit (bár akár annak részeként sem elképzelhetetlen, hisz sosem lehet elég korán elkezdeni a kampányt), hanem
aláírásgyűjtési kampány kezdeményezését a köztisztasági illeték 50
százalékának csökkentésére. A képviselő indokként a nehéz gazdasági
helyzetet hozza fel, amikor „az emberek élete gyökeresen megváltozott,
és egyesek érdekei fontosabbak, mint a polgár”, illetve az elszabaduló
energiaárak és általános drágulások miatt tartja fontosnak a „gondoskodást”. Hozzáteszi: helyi tanácsosként javasolni és támogatni
fogja, hogy a város idei költségvetéséből fedezzék a különbözetet, így
a polgárok csupán a köztisztasági illeték felét fizessék.
Az aláírásgyűjtéshez a polgármesteri hivataltól közterületen igényel
majd helyet a város néhány nagyon forgalmas pontján – írja posztjában.
A jelenlegi, valóban nehéz gazdasági helyzetben nem kétséges, hogy
az ilyen és esetleg hasonló kezdeményezéseknek nagy sikerük lehet,
hiszen az emberek zsebében hagynak bent pénzt. Jelenleg éppen havi
7 lej körül személyenként, ez lenne ugyanis a köztisztasági illeték fele.
Ami – relatíve – nem egy hatalmas összeg egy polgárnak, ellenben évi
milliós nagyságrendű összeget jelent, amit az önkormányzat helyi
szubvencióként (támogatásként) a lakosság helyett fizetne ki a szolgáltatónak. És ez is hamis kép, hiszen a támogatást ugyancsak
(Folytatás a 3. oldalon)
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Infrastruktúra-fejlesztés Marosszentannán

Késik a csatornahálózat átadása

Ma ANTAL és ANTÓNIA,

17., hétfő

A Nap kel
8 óra 1 perckor,
lenyugszik
17 óra 4 perckor.
Az év 17. napja,
hátravan 348 nap.

holnap PIROSKA napja.
IDŐJÁRÁS
Havazás lehetséges
Hőmérséklet:
max. 1 0C
min. -5 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
45, 6, 10, 8, 29 + 6

NOROC PLUS: 2 1 5 0 0 3

8, 1, 36, 17, 23, 38

SUPER NOROC: 0 2 3 0 0 9

13, 42, 40, 14, 37, 23

NOROC: 8 3 1 7 7 7 9

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Mától szelektív hulladékgyűjtés
Marosvásárhelyen
Marosvásárhelyen január 17-én, ma elkezdődik a szelektív
hulladékgyűjtés. Első lépésben a magánházak lakóinak
lesz lehetőségük különválasztva gyűjteni a hulladékot, majd
fokozatosan kiterjesztik a programot a tömbháznegyedekre
is. A Sylevy Salubriserv hulladékszállító vállalat alkalmazottai január első hetében elkezdték kiosztani a szelektív gyűjtéshez szükséges zsákokat, egyelőre minden színűből
egyet, majd jövő héten, amikor viszik el a hulladékot, a magánházak lakói megkapják a következő adag zsákot. A zsákok mellé szórólapot is kaptak, amelyen fel van tüntetve,
hogy melyik zsákba mit kell gyűjteni, illetve az is, hogy melyik nap érkeznek a vállalat járművei, hogy elszállítsák a
külön gyűjtött szemetet. Kérdésekkel a diszpécserszolgálathoz a 0799-858-892-es telefonszámon lehet fordulni.

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

Terápiás program Magyarózdon
A Bonus Pastor Alapítvány január 31. – február 11. között
terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban
(Marosludastól 15 km-re). Jelentkezni január 26-ig lehet. A
marosvásárhelyiek és környékbeliek McAlister Magdolnánál érdeklődhetnek a 0752-246-814-es telefonszámon.
Mindazok jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének
alkohol-, játék-, drog- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon – közölte Deé Lukács Éva irodavezető.

Mobilitási felmérés
A Marosszéki Közösségi Alapítvány a muresMobil projekt
keretében január 10–30. között egy mobilitásról szóló közvélemény-kutatásra hívja a város közösségét. A kérdőív
Marosvásárhely tömegközlekedésére vonatkozik, a lakosság véleményét olyan lehetséges új intézkedések bevezetéséről kéri, amelyek a városi tömegközlekedés
hatékonyságát növelik. Az 5–7 percet igénybe vevő kérdőívet magyar nyelven a https://forms.gle/cxKn2e4sajMBeqw99,
román
nyelven
a
https://forms.gle/
38sv6fjJbVESvc4r6 linken lehet elérni.

Hagyományos ételrecepteket várnak
Az RMGE Maros olyan, Maros megyei településekhez és
jeles napokhoz (húsvét, karácsony, egyéb ünnepek és alkalmak) kötődő hagyományos ételrecepteket keres, amelyeket kiadványban jelentetne meg, népszerűsítve
megyénk gasztronómiai kínálatát. Érdeklődni, jelentkezni
az RMGE-Maros 0787-723-733 telefonszámán lehet. A recepteket január 25-ig lehet eljuttatni – Wordban vagy beszkennelve PDF, JPG formátumban – az egyesület
office@rmgemaros.ro e-mail-címére, megjelölve a helységet, ahonnan a recept származik, és az adatközlő elérhetőségét (név, cím, telefonszám, e-mail-cím).
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Marosszentannán tavaly májusban a szennyvízhálózat kiépítésén dolgoztak

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Marosszentannán 95 százalékban befejezték a vállalat villanyórák hiányával küzd, a tavaly befejezett
csatornahálózat kiépítését, hátravan még a videó- csatornahálózatokat ezért nem lehetett a főgerincre csatkamerás csatornavizsgálat és a műszaki átadás. lakoztatni és használatba adni. Mindaddig, amíg a mű-

Szer Pálosy Piroska
Az utóbbi években egyre többen költöztek a község településeire városról, gombamód szaporodtak a családi
házak, lakóparkok, megnőtt az utcák hossza. Ez infrastruktúra-fejlesztési gondokkal jár, ugyanakkor biztosítani
kell a község fenntartásához, működtetéséhez szükséges
költségek fedezését is – hangsúlyozta Dumitru Moldovan
polgármester.
Idénre a jelek szerint révbe ér az ivóvíz- és csatornahálózat bővítése, amelyre Bárdoson, Marosszentannán, Udvarfalván és Várhegyen egyaránt egyre nagyobb igény
mutatkozott. A községben egyre több család megélhetését
a virágtermesztés biztosítja, ennek egyik hátránya a melegházak öntözésére használt nagy mennyiségű ivóvíz elfogyasztása, ami időnként fennakadásokat okozott a
vízszolgáltatásban. Ezért is vált szükségessé egy olyan
rendszer beszerzése, amely révén a víz- és szennyvízhálózat működését lehessen követni. Marosszentannán a tavaly május végén a szennyvízhálózat kiépítésén
dolgoztak a Csillagvirág (Viorelelor) és a Hóvirág (Ghioceilor) utcákban (felvételünkön). Sajnos a műszaki átadás azóta is késik, mivel az Electrica áramszolgáltató

RENDEZVÉNYEK
A kultúra napjai a Studium–Prospero Alapítvány szervezésében
Egyhetes programsorozattal ünnepli negyedik alkalommal a Studium–Prospero Alapítvány a román és a magyar kultúra napját Marosvásárhelyen. Január 17-én
(ma) 17 órától dr. Kiss Csekme Márta A marosvásárhelyi
Nyár utcai zsidó temető orvos-sírjai című kötetét mutatja
be a látványkávézóban Sebestyén Mihály és Kiss Zsuzsánna. Ugyanitt 18-án, kedden szintén 17 órától a
Novák Mária által összeállított Baby szakácskönyve
című kiadványt ismerteti Demeter László és Jancsó Katalin. A Marosvásárhelyi Örmény – Magyar Kulturális
Egyesülettel és a Tortoma Kiadóval közösen szervezett
könyvbemutatón örmény ételeket is meg lehet kóstolni.
19-én, szerdán 10 és 16 óra között gyermekfoglalkozások lesznek a Bolyai utcai kávézó alagsorában.

Szombaton a Kultúrpalotában
a Tündöklő Jeromos
A magyar kultúra napi ünnepi előadásra, a Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa és a budapesti Ma-

szaki átadás nem valósul meg, az aszfaltozás is késik.
Gondot okoznak az új lakónegyedek beruházói, akik a
tervezések során nem számolnak a víz- és csatornahálózatra utólag csatlakozó ingatlanok egyre növekvő számával, a vezetékek műszaki teljesítménye alulmarad, az új
lakók pedig elégedetlenek a víznyomással, illetve a közműszolgáltatással.
Tizenhét utcát községszinten leaszfaltoztak, tizenegyet
saját költségvetésből, akárcsak a 13 km-nyi járda kialakítását, további négy utca aszfaltozását tervezik. Természetesen vannak még aszfaltburkolat nélküli utcák, főként az
új lakóházak tulajdonosai elégedetlenek, és azokban az utcákban, ahol a csatornahálózat munkálatait nemrég fejezték be. A polgármester hangsúlyozta, hogy a
szennyvízhálózat elsőbbséget élvezett, ezért is a lakosság
megértését kéri, mert azt a beruházást sikerült pályázati finanszírozásból megvalósítani, nem kellett a lakosok saját
pénzből elvégezzék.
A jövőbeli tervek között a Marosszentanna és Várhegy
közötti út és a Horgosa lakótelep aszfaltozását említette,
ugyanakkor egy bölcsőde tervét, amelyet a községközpont
sportbázisa mellett megvásárolt területre építenének –
mondta a községvezető.
gyarság Háza kezdeményezte Tamási Áron-emlékév
első rendezvényére kerül sor január 22-én, szombaton
18 órától a Kultúrpalota nagytermében. A Tündöklő Jeromos című Tamási-mű Török Viola rendezésében kerül
színpadra, a főbb szerepekben Pál Hunor, Györffy András, György Károly, Farkas Sándor Csaba és Márton
Emőke-Katinka látható. Zene: Kelemen László, koreográfia: Horváth Zsófia és Varga János. Az előadás a járványügyi szabályok betartásával tekinthető meg,
belépés oltási igazolással. A belépő ára 20 lej, jegyek
korlátozott számban kaphatók a Kultúrpalota jegypénztáránál.

Vokálszimfonikus hangverseny
a román kultúra napja alkalmából
Január 20-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli vokálszimfonikus hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében a román kultúra napja alkalmából. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a Marosvásárhelyi
TVR együttműködésében zajló koncerten a filharmónia
szimfonikus zenekarát és vegyes karát Vlad Maistorovici vezényli, szólista: Daniel Rowland angliai hegedűművész. Műsoron: Vlad Maistorovici-, M. A. Turnage-,
Bartók Béla- és George Enescu-művek.
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Csaknem duplájára emelkedett a fertőzések száma
Romániában csaknem kétszer annyi új koronavírus- többet, mint egy héttel korábban. Az intenzív terápián ápolt
fertőzést diagnosztizáltak a múlt héten, mint az elő- súlyos esetek száma egy hét alatt 16 százalékkal (408-ról)
zőn, a járvány gyorsulásának üteme azonban felére 474-re emelkedett.
Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint jelenleg a
csökkent az egy héttel korábbihoz képest.

A stratégiai kommunikációs törzs vasárnapi jelentése szerint az utóbbi 24 órában (a hétköznap szokásosnál jóval kevesebb teszt kiértékelése alapján) 7595-tel emelkedett a
hivatalosan bejegyzett fertőzöttek száma, amely azt jelenti,
hogy ezen a héten 58 891 új fertőzést jegyeztek fel. Ez kevesebb mint kétszerese a január első hetében feljegyzett 33 237
esetnek, amikor egy hét alatt (a szilveszter hetében diagnosztizált 8555-höz képest) csaknem négyszeresére nőtt az esetszám.
A vasárnap záruló héten a napi fertőződések száma megközelítette, majd át is lépte a tízezres küszöböt. Legutóbb két
hónapja, november elején, a delta vírusvariáns okozta negyedik hullám tetőzését követően volt ötszámjegyű a napi fertőzések száma. Akkor csaknem ötszáz fertőzött halt meg
naponta, Románia pedig külföldi segítségre szorult, mert az
ország Covid-kórházaiban rendelkezésre álló 1900 intenzív
terápiás ágy nem volt elegendő a súlyos betegek ellátására.
A mostani ötödik hullámban, amelyben az omikron mutáció
vált meghatározóvá, egyelőre nem emelkedett számottevően
az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás: vasárnap 3647
koronavírusos beteget kezeltek a kórházakban, 42 százalékkal

koronavírusos betegek kezelésére rendelkezésre álló kórházi
kapacitás mintegy 16 százaléka foglalt. Erre alapozva a hatóságok úgy döntöttek, hogy ott sem kell bezárni az iskolákat,
ahol alacsony a tanári kar átoltottsága. Romániában mindenütt
visszatértek a jelenléti oktatásra, ezentúl csak azokban a megyékben kell online folytatni a tanévet, ahol a Covid-kórházak
leterheltsége 75 százalék fölé emelkedik.
Rafila egy televíziós interjúban úgy vélekedett: nem tartja
már sürgősnek törvényt hozni a Covid-igazolványok – kormánypártokat megosztó – munkahelyi megköveteléséről,
mivel a jogszabály hatályba léptetésére több hétre lenne szükség, addig pedig Románia remélhetőleg túljut az ötödik hullám tetőzésén.
Az egészségügyi miniszter megjegyezte: a vakcina az
omikron esetében nem nyújt akkora védelmet magával a fertőzéssel szemben, mint az előző vírusvariánsok esetében.
Ugyanakkor leszögezte: továbbra is erősen ajánlott a vakcina
felvétele, hiszen a súlyos megbetegedés és elhalálozás sokkal
magasabb arányban fordul elő a beoltatlanoknál. A hivatalos
adatok szerint az intenzív terápián ápolt koronavírusos betegek 10 százaléka rendelkezik oltási igazolással. (MTI)

Erősödik a nyomás a brit Konzervatív Párton belül
Johnson lemondatása végett
Egybehangzó vasárnapi brit sajtóbeszámolók szerint egyre többen követelik a kormányzó brit Konzervatív
Párton
belül
is
Boris
Johnson
miniszterelnök távozását.

Johnson körül az elmúlt napokban egymás után robbantak
ki a botrányok, miután kiderült, hogy a korábbi hónapokban
több házibuliszerű összejövetelt rendeztek a Downing
Street-i miniszterelnöki hivatalban a koronavírus-járvány
megfékezésére elrendelt szigorú korlátozások megsértésével,
miközben az akkori szabályok értelmében a nem egy fedél
alatt élő családtagok sem találkozhattak egymással.
A legutóbb ismertté vált hasonló ügy nyilvánosságra kerülése után a Downing Street – a brit belpolitikában szinte példátlan gesztussal – II. Erzsébet királynőtől is elnézést kért,
miután a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap
megírta, hogy tavaly április 16-án hajnalba nyúló, alkoholfo-

gyasztással egybekötött búcsúbulit tartottak a miniszterelnöki
hivatalban, az egyiket Johnson kommunikációs igazgatója,
James Slack távozása, a másikat a kormányfő egyik személyi
fotósának utolsó munkanapja alkalmából. A két bulit a királynő férje, Fülöp edinburghi herceg halála utáni nemzeti
gyász idején, ráadásul ugyancsak az akkoriban még érvényben
volt távolságtartási előírások megsértésével tartották. A The
Sunday Times című, konzervatív vasárnapi brit lap értesülése
szerint a Konzervatív Párt alsóházi frakciójának 35 tagja kezdeményezte eddig hivatalosan a kormányfő elleni bizalmi szavazást. A Konzervatív Párt szabályzata szerint a frakciótagság
minimum 15 százalékának kell kezdeményeznie a mindenkori
miniszterelnökkel szembeni bizalmi szavazást ahhoz, hogy a
tory frakció befolyásos 1922 Bizottsága elrendelje a voksolást.
A Johnsonra nehezedő nyomást erősítik a friss támogatottsági
felmérések is. (MTI)

Egy év alatt több mint 50%-kal drágult meg a földgáz
A földgáz, az étolaj és a burgonya drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben, míg az
egyetlen árcsökkenés a légiközlekedést biztosító
szolgáltatásban következett be – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett
adataiból.

Ezek szerint 2020 decembere és 2021 decembere között a
földgáz ára 51,57, az étolajé 27,17, a krumplié pedig 24,89
százalékkal drágult.
Múlt év decemberéhez képest az élelmiszerek közül az étolajon és a burgonyán kívül a legnagyobb mértékben a máléliszt drágult (14,90 százalékkal), és egyetlen termék ára sem
csökkent. Novemberhez mérten 4,42 százalékkal drágult a
burgonya és 2,69 százalékkal a gyümölcsök ára. A citrusfélék
és más déligyümölcsök ára viszont 3,1 százalékkal csökkent.
Múlt év decemberéhez képest a nem élelmiszer jellegű termékek közül a földgáz mellett az üzemanyagok drágultak a

legjelentősebben, 22,45 százalékkal. Egyetlen termék ára sem
csökkent. Az előző hónaphoz képest az áram 6,27, a hőenergia
2,14, a földgáz 1,44 százalékkal lett drágább. Az üzemanyagok ára viszont 0,78 százalékkal csökkent novemberhez képest.
A szolgáltatások terén a legnagyobb drágulás (22,50 százalék) a postai szolgáltatásokban következett be, ugyanakkor a
víz- és csatornázási díj 8,05 százalékkal nőtt. A repülőjegyek
ára 6,38 százalékkal csökkent.
Novemberhez viszonyítva a legnagyobb mértékben
(19,79%) a légi közlekedés, illetve a postai szolgáltatás
(16,08%) drágult.
Az INS adatai szerint a novemberi 7,8 százalékról 8,19 százalékra nőtt az éves infláció 2021 decemberében, amihez főként a nem élelmiszertermékek 10,73 százalékos drágulása
járult hozzá. Az élelmiszerek ára 6,69 százalékkal, a szolgáltatásoké pedig 4,49 százalékkal nőtt. (Agerpres)

A kormányzó elutasította Robert F. Kennedy
gyilkosának feltételes szabadlábra helyezését
Gavin Newsom kaliforniai kormányzó helyi idő szerint csütörtökön elutasította Robert F. Kennedy egykori igazságügyi miniszter gyilkosa, Sirhan B. Sirhan
feltételes szabadlábra helyezését.

A Los Angeles Times című lapban közzétett véleménycikkében a kormányzó – aki politikai példaképének nevezte a
meggyilkolt politikust – leszögezte: a 77 éves Sirhan még mindig nem érzi át tette súlyát, továbbra is igyekszik elhárítani
magáról a felelősséget, és emiatt veszélyt jelentene, ha visszaengednék a közösségbe.
A demokrata párti kormányzó hangsúlyozta: a merénylő az
Egyesült Államok történetének egyik legszörnyűbb bűncselekményét követte el.
Newsom döntése megosztotta a Kennedy-családot is: a
meggyilkolt politikus özvegye, a 94. évében járó Ethel Kennedy mély megkönnyebbülését fejezte ki, a pár kilenc gyermeke közül viszont ketten – ifjabb Robert F. Kennedy és
Douglas Kennedy – támogatták Sirhan B. Sirhan kérelmét. Ifjabb Robert Kennedy tavaly decemberben, a San Francisco
Chronicle című lapban közölt véleménycikkében azt állította,
nem Sirhan ölte meg az apját.
Az elítélt férfi ügyvédje, Angela Berry közleményében azt
vetette Newsom szemére, hogy döntésének politikai okai voltak. „Biztosak vagyunk benne, a bírósági felülvizsgálat bebi-

zonyítja, hogy a kormányzó tévedett” – tette hozzá. Newsom
azt követően döntött így, hogy Kalifornia feltételes szabadlábra helyezésekről döntő bizottsága augusztusban beleegyezett, hogy a palesztin származású Sirhan B. Sirhan
elhagyhassa a börtönt. A törvény értelmében a döntés 90 napos
felülvizsgálati időszak után került a kormányzó elé.
Sirhant 1969-ben ítélték halálra a demokraták elnökjelöltségéért induló Robert Kennedy meggyilkolásáért. Az ítéletet
később – miután Kaliforniában eltörölték a halálbüntetést –
életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták.
A szabadlábra helyezésről döntő bizottság korábban 15 alkalommal utasította el Sirhan szabadlábra helyezés iránti kérelmét.
Robert Kennedy a demokraták egyik elnökjelölt-aspiránsa
volt, amikor a 24 éves Sirhan 1968. június 6-án a Los Angeles-i Ambassador Hotelben lelőtte őt, néhány perccel azután,
hogy győzelmi beszédet mondott a kulcsfontosságú kaliforniai
előválasztáson. A palesztin születésű Sirhan családja 1956-ban
települt át az Egyesült Államokba. Egykori vallomása szerint
Sirhan Kennedynek az 1967-es, hatnapos arab–izraeli háború
során tett kijelentései miatt határozta el magát a merényletre.
Később viszont többször is azt vallotta, hogy nem emlékszik
a gyilkosságra, csak az azt megelőző történéseket tudja felidézni. (MTI)
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Ország – világ
Kezdődik a második félév
Hétfőn, ma kezdődik és 20 hétig tart a 2021–2022es iskolai év második féléve. Az első félév január 14én ért véget, a második január 17-én kezdődik. A
középiskolai tanulók, illetve a szakoktatás és a posztliceális képzés diákjai számára a téli szünidő után,
január 3-án kezdődött el az oktatás, az óvodások, az
elemisták és az 5-8. osztályosok január 10-től folytatták a tanévet. A második félév június 10-én ér
véget. A következő vakáció a tavaszi (húsvéti) szünidő lesz, amelyik április 15-től, péntektől május elsejéig, vasárnapig tart. (Agerpres)

Nincs új épület elektromos autótöltő nélkül
Egy január 1-jétől hatályos rendelet alapján kötelező
elektromos-töltőt telepíteni, vagy a későbbi töltőtelepítést előkészíteni minden új építésű vagy jelentős
felújítás alá vont épületben. Tíznél több parkolóhellyel
rendelkező lakóépületek esetében minden parkolóhelyen elektromos fogadócsatlakozást kell kiépíteni,
a tíznél több parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú épületek esetében pedig legalább egy elektromos töltőpontot, illetve minden ötödik parkolóhelyen
elektromos csatlakozást biztosító szerkezetet kell kialakítani, ha a parkoló az épületen belül vagy közvetlenül amellett helyezkedik el. Meglévő, nem
lakáscélú, legalább 20 parkolóhellyel rendelkező
épületek esetén 2025. január 1-től legalább egy
elektromos töltőpontot kell telepíteni, ha a parkoló az
épületen belül vagy közvetlenül mellette helyezkedik
el. A már meglévő társasházak parkolóira viszont
semmilyen kötelezettség nem vonatkozik. (Agerpres)

Nagyobb földgázbehozatal
Románia 2,503 millió tonna kőolaj-egyenértékű
(tonne of oil equivalent – toe) földgázt importált 2021
első 11 hónapjában, ami 67,4 százalékkal (1,008 millió toe) több a tavalyi év azonos időszakában behozott mennyiségnél – közölte vasárnap az Országos
Statisztikai Intézet (INS). Az országban kitermelt földgázmennyiség közel 6,6 millió tonna kőolaj-egyenértékre nőtt, ami 0,4 százalékkal (28.900 toe) haladja
meg a tavaly január és november között kitermelt
mennyiséget. Az országos előrejelzési bizottság a
múlt évi földgázkitermelést 7,4 millió, az importált
mennyiséget pedig 2,32 millió tonna kőolaj-egyenértékre becsüli, ami 1,5, illetve 38 százalékos növekedést jelentene 2020-hoz viszonyítva. Az intézmény
az idei évre 7,475 millió toe-termelést (plusz 1 százalék) és 2,795 millió toe-behozatalt (plusz 20,5 százalék) prognosztizál. Románia 2019–2030 közötti
időszakra vonatkozó energetikai stratégiája értelmében az ország földgáztermelése 2025-ben éri el a
132 terawattórás (TWh) csúcsot a fekete-tengeri kitermelésnek köszönhetően, utóbb 2030-ra 96 TWhra, 2050-re pedig 65 TWh-ra csökken. (Agerpres)

Sokan jutottak bajba
a hegyekben
Vasárnapi tájékoztatás szerint 24 órán belül 125 segélyhívás érkezett a hegyimentő szolgálathoz (Salvamont), amelynek munkatársai 125 személyt
helyeztek biztonságba, közülük 47-et kellett kórházba
szállítani. A Salvamont vasárnapi tájékoztatása szerint az elmúlt napban a legtöbb alkalommal, 15-ször
a brassói hegyimentőket riasztották. A lupényiak 11,
a Fehér megyeiek 10, a borsabányiak, a Gorj és a
Suceava megyeiek 9-9 segélyhívást kaptak. Az elmúlt 24 órában ugyanakkor 63 hívás érkezett, amelyekben
a
hegyvidéki
síterepekkel
és
turistaösvényekkel kapcsolatos tanácsokat és információkat kértek az emberek. (Agerpres)

Tavaly nem, idén igen
(Folytatás az 1. oldalról)
az adófizetők pénzéből irányítaná át a köztisztasági cégnek, ráadásul elvonva egyéb fejlesztésektől. Mert honnan máshonnan?
Aztán az is érdekes, hogy a tavalyi nehéz gazdasági
helyzetben ez a szóban forgó képviselőnek nem jutott
eszébe (persze azt se felejtsük el, hogy az önkormányzat
saját költségvetésből már egy jókora summát kifizetett
arra a fél évre, amit a régi tanácsosi testület elmulasztott megszavazni, ami alatt a lakosok nem fizettek szemételhordási díjat. Ha ebből indulunk ki, akkor jogilag
rendben levőnek találjuk a köztisztasági illeték helyi
költségvetésből való szubvencionálását, erre erősít rá
a helyi köztisztasági szabályzat, ugyanakkor egyéb jogszabályokat is figyelembe kell venni, lévén szó különleges illetékről.
És nem utolsósorban: a helyi testületnek jóvá kell
hagynia az illeték csökkentését és helyi forrásból való
kiutalását a szolgáltatónak, márpedig nehezen elképzelhető, hogy a szóban forgó javaslat többséget szerezzen a tanácsban. Azt se felejtsük el, hogy a jelenlegi
szolgáltatóval a szerződés csak addig van érvényben,
amíg a megyei „nagy” hulladékezelési közbeszerzési eljárás lezárul. Mert egyszer, annyi év után csak sor kerül
erre is. És érhetnek még meglepetések…
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A feltételeken változtattak
(Folytatás az 1. oldalról)
A miniszter elmondta, a program
keretében benyújtott tavalyi kéréseket január végéig ellenőrzik, és a
feltételeket teljesítőknek jóváhagyják a finanszírozást. A közel két évtizedes programban ez évben
hatékonyabbá teszik az eljárást,
ugyanis havonta meghatározott időben lehet benyújtani a kérvényeket,
amelyeket 30 nap alatt elbírálnak,
így nem lesz késés. Az egyik újdonság az, hogy az idéntől az igénylők
(magán- és jogi személyek) két idősebb járművet is kivonhatnak
a forgalomból. A program idei költségvetése 1,24 milliárd lej, amelyet
az elkövetkezendő években 1010%-kal növelnek majd. Arra számítanak, hogy 2024-ben a Plusz
program (Rabla plus), – amelynek
keretében új elektromos és/vagy
hibrid autókat vehetnek az igénylők
– költségvetése meghaladja az 1
milliárd lejt, és a klasszikus (Rabla
clasic), azaz az új benzines és gázolaj-meghajtású autókra sem csökken az eredeti 2021-es szint alá.
2022-től átlátható feltételekkel és
kiszámíthatóbb naptári beosztás
szerint lehet majd feliratkozni a
programra. Az eddigi roncsautóprogram mellett az idéntől kizárólag
közintézményeknek,
a
minisztériumok dekoncentrált intézményeinek és helyi közigazga-

tási egységeknek szánt programcsomagot is meghirdetnek. Az intézményeknek új, környezetkímélő
gépkocsi vásárlásakor hozzávetőlegesen 80%-ban megtérítik a jármű
értékét. Az intézményeknek szánt
roncsautóprogramra három év alatt
600 millió lejt szánnak majd.
Fülöp Lóránd a pályázati feltételekkel kapcsolatosan megjegyezte,
hogy a jogi személyek egy számítógépes rendszeren keresztül nyújthatják be a Környezetvédelmi
Alaphoz támogatás iránti igényüket, ezeknek 10 hónap alatt, beütemezve
havonta,
míg
a
magánszemélyeknek egy év (300
nap) leforgása alatt lehet pályázni.
A magánszemélyeknek negyedévenként hirdetik meg a programot.
A program hatékonyságával kapcsolatosan az igazgató megjegyezte,
hogy
2021-ben
a
magánszemélyek 51.665, míg a jogi
személyiséggel rendelkező intézmények 16.515 roncsautóval jelentkeztek a programba, az utóbbiak
közül 12.993-nak jóváhagyták a finanszírozását. A Plusz programban
a magánszemélyek 8483, míg a jogi
személyek 9138 autóval jelentkeztek, ezek közül 7728-at hagytak
jóvá. Még ellenőrzés alatt áll
mintegy 700 dokumentáció, így
2021-ben összesen mintegy 10.000
dossziét adtak le a klasszikus és

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Félévközi villámpihenő

Hétvége a jégen
Műjégen száguldva, barátokkal csatangolva vagy szobájukba
„bekuckózva”
is
eltölthették a tanév két szemesztere közötti hétvégét a
kisiskolások és – az év első
hétfőjétől két héten át állandó „hajrában” tartott – felsőbb tagozatosok. Főként az
5–8. osztályosok és a középiskolások esetében nem lenne
meglepő, ha átaludták volna
minden idők legrövidebb félévközi pihenőjét, ami mind a
gyermekek, fiatalok, mind a
pedagógusok szempontjából
félresikerült miniszteri poénnak tekinthető.

Nagy Székely Ildikó
Az októberi kényszervakáció kihirdetésekor már tudni lehetett,
hogy az online oktatás helyett értelmetlenül elrendelt szabadságnak
nagy ára lesz: lerövidül a téli szünidő, így a szilveszteri bódulatból
felébredni sem lesz mikor, a két iskolai félév között pedig szinte elmosódik a határ. Sorin Cîmpeanu, a
tanügyi tárca egyre szélesebb körben bírált vezetője alighanem elfelejtette a líceumi pszichológiaórákon tanultakat, azt, hogy
egy-egy folyamatnak nemcsak nyitánya, hanem lezárása is kell legyen
a következő fejezet sikeres megkezdéséhez. Igaz, két évvel korábban,

közvetlenül a világjárvány romániai
elterjedése előtt szintén elmaradt a
félévi szünidő, de a két szemeszter
között ott volt a kéthetes karácsonyi
vakáció. A jelenlegi tanügyminiszter szerint a járványhelyzet okozta
lemaradást kizárólag a mostani,
szusszanásmentes ritmusban lehet
behozni, pedig az amúgy is logikátlanul zsúfolt, minőség helyett
mennyiségen alapuló tananyaghoz
már az internetes iskola előtt sem
fűződött sok sikertörténet, hatékonyságáról a végzős évfolyamok
vizsgaeredményei vallottak évről
évre félreérthetetlenül.
Bizonyára nem egy családban
okozott megrökönyödést a tanév
szerkezetének váratlan átszervezése, hiszen vannak, akik a tanítási
időszak eredeti forgatókönyvét figyelembe véve még a nyári hónapokban befizettek egy kedvezményesen kínált téli üdülésre. A merészebb szülők valószínűleg nem
hagyták kárba veszni a foglalást, és
persze a gyereket, gyerekeket sem
fosztották meg a közös élménytől.
Ezek a diákok a kivételes szerencsések közé sorolhatók, a tanulók többsége azonban január 3-án visszatért
az iskolapadba. Ők – akárcsak a pedagógusok – sokszorosan megérdemelnék az igazi félévközi pihenőt,
amit egy eszelős pillanatban két és
fél napba szorított be a tanügyi tárca
élén „díszelgő” politikus.

még 5750-et a Plusz program keretében.
A módosításnak köszönhetően az
idén 12 ezer lej támogatásban részesülhet az, aki két tizenöt évnél régebbi autót von ki a forgalomból,
amelyek legalább hat évet közlekedtek Romániában. Eddig nyolc
év volt ez utóbbi követelmény, így
most bővül a kedvezményezettek
köre. Két, tizenöt évnél nem öregebb autó esetén 9 ezer lej a támogatás. Gyakorlatilag arról van szó,
hogy 2021-hez képest két autót is le
lehet adni mindkét programcsomagban, így a klasszikus program
esetén egy járműre 7500 lej támogatás jár. Ha fiatalabb az autó,
akkor csak 6000 lej a támogatás.
Marad tehát az előző feltételek
szerint az alacsony szén-dioxid-kibocsátásért nyújtott 1500 lejes ökobónusz, ami 3000 lej a hibrid autók
esetében. Így a klasszikus program
által legtöbb 16.500, míg a Roncsautó pluszra feliratkozottak legtöbb 51.000 lejhez juthatnak. A
változások között van az is, hogy
míg korábban az elektromos és
tölthető hibrid autók vásárlásakor
nem volt kötelező leadni egy régi
járművet, 2022-től legalább egyet
ki kell íratni a forgalomból a támogatásért. Továbbá csökkentették az
új jármű szén-dioxid-kibocsátásának értékét; míg 2021-ben kilométerenként az érték 165 gramm volt,
addig 2022-től legtöbb 160 grammot engednek meg. (Ez az érték
szerepel a jármű műszaki adataiban.)
Feltétel az is, hogy csak olyan
járművel lehet jelentkezni a programra, amelyet legalább hat éve
írtak be Romániában forgalomba,
azaz legkevesebb ennyi időt közlekedett vele az országban a jármű
gazdája. Nem kötelező a naprakész
időszakos műszaki vizsgálat (ITP),
de a jármű forgalomba kell legyen
írva, adókötelezettség alatt kell álljon.
Tánczos Barna hangsúlyozta: a
cél továbbra is változatlan: minél
több elöregedett autót kivonni a for-

galomból. Azzal, hogy két használt
autó leadását teszik lehetővé egy
személynek, illetve az, hogy az
elektromos autót vásárlókat kötelezik egy öreg jármű leadására, mind
azt a célt szolgálja, hogy hatékonyabb legyen a program. Románia
az Európai Bizottságnál vállalta,
hogy 2026-ig legkevesebb 250 ezer
régi, szennyező autót von ki forgalomból. Az ország 18 évvel ezelőtt
indította a roncsautóprogramot,
amelynek keretében több mint 790
ezer új járművet vásároltak.
A tájékoztatót követően a miniszter és a Környezetvédelmi Alap vezetője válaszolt az újságírók
kérdéseire. Megtudtuk, hogy csökkentették a kötelező használati időt
nyolcról hat évre, ezzel lehetőséget
teremtve arra, hogy még több használt autót írjanak ki a forgalomból.
Azt is pontosították, hogy fontos ez
a kitétel, ugyanis nem az a cél, hogy
a más országokból olcsón vásárolt
és behozott autókra fordítsák a minisztérium pénzét, hiszen ezáltal az
autókereskedőket segítenék, hanem
valójában azoknak szánják, akik
használják a járművet. Ezért nem
fogadják el a több éve nem használt, forgalomból kiírt autókat sem.
Mint ismeretes, az új járművek eladási tilalma is fennáll, így biztosítva azt, hogy valóban nem élnek
vissza a program lehetőségeivel a
haszonlesők. A támogatás értékével
kapcsolatosan a miniszter elmondta: tájékozódtak a piacról, és
így a leírásra szánt használt járművek piaci értékéhez mérték ezt. A 15
évesnél fiatalabb járműveket jóval
drágábban tudják értékesíteni, így
nem is számítanak arra, hogy ilyeneket írnának ki a forgalomból, cserében a támogatásért. A használt
autók behozatala 2017 után nőtt
meg robbanásszerűen, amikor megszüntették a korábbi első bejegyzési, későbbiekben a környezetvédelmi illetéket (timbru de mediu).
Így ezt is figyelembe vették, amikor
megállapították a járművek korhatárát.
Tánczos Barna egy másik felvetésre válaszolva kifejtette: bár több
alkalommal tárgyaltak a gépkocsi-

gyártókkal, -forgalmazókkal, a
szaktárcának nincs semmilyen jogi
vagy más eszköze, hogy csökkentse
az új járművek vásárlási határidejét.
A szaktárca is már 9 hónapja vár
egy új elektromos járműre. Fülöp
Lóránd hozzátette: ezt a helyzetet
figyelembe véve a támogatási útmutatóban az értesítés utáni kötelező vásárlási határidőt 240-ről 300
napra tolták ki. Korábban 60 napon
belül kellett kiírni a régi járművet a
forgalomból, ezt törölték, így gyakorlatilag az új jármű számlázásáig
várhatnak a régi autó leadásával.
A használtautó-parkra vonatkozó
adatokat is megosztottak a sajtóval:
2021-ben a Romániában beírt és
közlekedő járművek átlagéletkora
16,7 év volt, ez 2010-ben 10 év
alatti. Jelenleg mintegy 9 millió régi
járműnek minősített gépkocsi van
az országban. A programnak köszönhetően tavaly (sz.m.: a tavalyelőtt benyújtott kérvények alapján)
65.000 roncsautót töröltek a forgalomból. Számítások szerint 2022-re
a módosított feltételek szerint meghirdetett program nyomán (egy autóval számolva) legalább 75.000
régi autóval kevesebb járhat majd a
hazai utakon, azonban ha lesz, aki
kettőt is lead, akkor ez a szám akár
több is lehet.
A sajtótájékoztatót követően a
minisztérium, illetve a Környezetvédelmi Alap honlapján és Facebook-elérhetőségén
nyilvános
vitára bocsátották a tervezett programot, amely a meghirdetéstől számítva 10 napig lesz elérhető.
Ezután, a javaslatok figyelembe vételével, az esetleges módosításokkal
együtt néhány napon belül közlik a
Hivatalos Közlönyben, ezt követően lép érvénybe, ezért számításaik
szerint február közepétől igényelhető a támogatás. A magánszemélyek
először
a
gépkocsiforgalmazóknál kell jelentkezzenek
az új jármű vásárlására, míg a jogi
személyek a Környezetvédelmi
Alap által nemsokára rendelkezésükre bocsátott elektronikus platformon tölthetik fel dossziéjukat, majd
a jóváhagyást követőn fordulhatnak
az eladókhoz.

Hamarosan bezárnak
a korcsolyapályák
Rövid sétánkon megnéztük,
mennyire töltik aktívan a péntek
délutántól vasárnap estig tartó villámpihenőt a kisiskolások és a tinédzserek. Az időjárás sokféle téli
programra nem adott lehetőséget,
korcsolyázáson kívül ilyen jellegű
tevékenységek talán csak a hegyekben kínálkoztak.
Miután Váry Florentinától, a polgármesteri hivatal illetékesétől
megtudtuk, hogy a két műjégpálya
nem a város tulajdona, mindkettőt
ugyanaz a karácsonykői (Piatra
Neamţ) magáncég hozta Marosvásárhelyre, amelyik a korábbi teleken a Színház téren „telepedett le”,
az illető cég adminisztrátorával vet-

tük fel a kapcsolatot. A pályák működtetője elmondta, hogy a mostani
szezonban sokkal gyengébb volt a
forgalom, mint a városközpontban
a világjárvány előtt, a Ligetben például – ahol nagyobb a pálya mérete,
és a jég minősége is jobb – alig
egypáran fordultak meg naponta.
Az egyhetes vakációban sem fizettek be többen egy-egy turnusra, az
időjárás ugyanis nem volt megfelelő, a bérletekre pedig végképp
nem volt kereslet. Az utóbbi időben iskolás csoportok vették
igénybe a várbeli műjégpályát, de
így is ötven százalékkal csökkent
a látogatottság a pandémia előtti
időszakhoz viszonyítva. Éppen
ezért hétfőn (ma) elkezdik lebontani a Ligetben lévő pályát, és a

várbeli létesítmény is legfeljebb
még egy hétig üzemel – tájékoztatott a cég illetékese.
Pénteken, a kora délutáni órákban valóban nem tolongtak a Ligetben a jégre szállók, és a várban
13.30-kor induló turnusra is mindössze tizenvalahányan érkeztek.
Aki viszont elment, az jól érezte
magát, két kamaszlány még a kisgyermekeknek fenntartott csúsztatható, „meglovagolható” játékdelfint
is kipróbálta, egy fiúcsapat pedig a
pálya mögött műhógolyózott nagyokat kacagva. Estére aztán megtelt a várudvaron felállított pálya,
szombaton pedig sok fiatal már délután jégre szállt. Szürkület után –
amint az várható volt – tovább nőtt
a korcsolyázók tömege.

Fotó: Antalfi Imola
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Kelemen Atilla halálára
Próbálgatom a jelzőket, hogy
vajon melyik illik a legjobban
Kelemen Atillához. Nehezen megy,
sőt, nem is megy igazán. Mert hát
mondhatnám, hogy szembejövő
ember volt, ahogy Benedek Eleket
is nevezte valaki. Vagy hazatérő
ember, mint Bánffy Miklós. Hazatért Amerikából, amikor úgy érezte,
hogy szükség van rá. Szembejött az
innen kifelé igyekvőkkel. Mondhatnám azt is, hogy szabad ember volt.
Tudott szabad maradni a diktatúrában is, mert maga alakította az
életét, és szabad maradt később is,
hiszen dönthetett, mit vállal, mit
nem, nem lett karrierpolitikus, nem
ezért választotta, amit választott.
Kínált neki elégtételt bőven az eredeti szakmája, és mifelénk sokszor
talán könnyebb is szót érteni a madarakkal vagy erdő-mező állataival,
mint az emberekkel. De ő nem
aszerint választott, hogy mi a könynyebb, mi a nehezebb, hanem mi a
hasznosabb. Divatjamúlt szóval
szolgálatnak nevezik ezt, közösségszolgálatnak. Talán mégis azt a jelzőt kellene választanom, hogy:
erdélyi. Igen, erdélyi ember volt,
akinél az élet és a mű, az élet és a
mesterség, az élet és a hivatás sohasem választható szét. Szembejövő
ember, hazatérő ember, szabad
ember, erdélyi ember. Mindez igaz.
De valójában Kelemen Atilla egyszerűen Kelemen Atilla volt. Sőt, ő
volt Ata. Réges-rég, még a kezdet
kezdetén kivívta magának a jogot,

hogy nem kell jelző a neve mellé.
Nem kellett máshoz, másokhoz igazodnia, hanem mások igazodtak
hozzá, ha tudtak. Ez a hazatérés is
csak életrajzi tény, semmi egyéb,
mert a lelke mélyén, azt hiszem, itthon volt mindvégig. Vagy ha mégsem, akkor elvitt magával
valamennyit Marosvásárhelyből is.
Mert bárhol járt is, Kelemen Atilla
ízig-vérig marosvásárhelyi volt.
Ennek a városnak az önállósága, kitartása, büszkesége, küzdeni tudása,
hagyományhoz való ragaszkodása
jellemezte őt is.
Sok a halál mostanában körülöttünk. Idő előtt mennek el annak a
nemzedéknek a tagjai, amelyhez
tartozott. Több élet és több halál is
jutott ennek a rendszerváltó nemzedéknek, diktatúra, remény, kiábrándulás, aztán ismét remény,
demokrácia, és végül a szorongás,
hogy kezdik lebontani, amit építettünk. Ötven éven át ismertük egymást, barátok voltunk, úgy vélem,
de ennél is fontosabb, hogy évtizedeken át közös volt az utunk a politikában. Szakmai teljesítménye is
egyedülálló, sokat köszönhetnek
neki az erdélyi ló- vagy ebtenyésztők, hatalmas munkát végzett, de
ezt nálam jobban tudják mások. Viszont azt nekem kell elmondanom,
hogy higgadtsága, egyensúlyérzéke, tisztessége, tárgyalókészsége
mennyit segített a politikában. Nem
kellene elfelejteni, vagy akár úgy is
fogalmazhatnék: nem kellett volna

elfelejteni, ennek a politikusgenerációnak – és ezen belül személy szerint Kelemen Atillának – mekkora
érdemei voltak abban, hogy a kilencvenes évek második felében
megszületett a földtörvény, és hogy
földek, erdők visszakerültek a volt
tulajdonosokhoz. Beleértve sok
százezer hektárnyi közbirtokossági
erdőt a Székelyföldön. Vitathatatlan
tekintélye volt a parlamenti szakbizottságban, és hosszú időn át úgy
vezette az RMDSZ parlamenti frakcióját is, hogy minden pillanatban
számítani lehetett rá. Akárcsak a
Maros megyei szervezet elnökeként. Kevesen tudják, hogy Ata teljes neve így hangzott: Kelemen
Atilla Béla László. Néha azzal tréfálkozott, hogy azért van az Atillán
kívül még két keresztneve, a Béla
és a László, hogy az RMDSZ akkori két tábora között fenntartsa a
párbeszédet. Lehet, mástól zokon
vettem volna ezt az élcelődést, tőle
nem, hiszen tényleg azok közé tartozott, akik rá mertek szólni a
pártütőkre, és akiknek integráló
szerepük volt az erdélyi magyar politikában.
Barátunk volt, de nem vagyok
biztos benne, hogy a szó szoros értelmében kortársunk akart-e lenni.
Mintha inkább a régi erdélyiek,
Bethlen Gábor, Wesselényi Miklós,
Kós Károly kortársa lett volna a
legszívesebben. Valamilyen különös időutasként az ő erkölcsi mércéjükkel mérte a mai zavaros,
irányvesztett időket, és ez egyre keserűbbé tette. Úgy érezte, nem kell
már a tudása, tapasztalata, és hogy
a következő nemzedékek nem fi-

A fehér köpeny mögött

Gyógyítók művészi világa
Szemet gyönyörködtető természetfotók, izgalmas akrilés olajfestmények, a lélek
csendjét visszhangzó ikonok,
agyagból és gyökérből született világok, gyurma ékszerek
– erdélyi gyógyítók művészetének villanásai. Egy különleges univerzum, amelynek
megannyi hangulatába Dincolo
de halatul alb – A fehér köpeny
mögött című digitális kiállítás
szombat délutáni megnyitóján nyerhettek betekintést az
érdeklődők.

Nagy Székely Ildikó
A Studium Prospero Alapítvány
szervezte Kultúra hete programsorozat nyitórendezvényén, a marosvásárhelyi Bolyai téri Studium Hub
látványkávézóban 17 egészségügyi
dolgozó – Ábrám Zoltán közegészségtanász, Adriana Neghirlă gyermekgyógyász, Barabás Dénes
családorvos, Echim Tudor gyógyszerész, Fodor István fül-orr-gégész, Gábos Szilárd patológus, Jung
János patológus, Kántor Tibor sebész, Kovács Zsolt orvosi genetikus, Leiher Leonóra fogorvos,
Mezei Tibor patológus, Munzlinger
Attila családorvos, Munzlinger
Noémi rezidens orvos, Sin Anca
orvos-biológus, Şoldan Ana-Voichiţa orvosi asszisztens, pszichológus, Székely János ortopéd
traumatológus és Vass Tünde
gyógyszerész – alkotásait vetítették
ki egyszerre több képernyőn.
A szépszámú egybegyűltet a hagyományteremtő szándékkal létrehozott tárlat kurátorai – Vass Tünde
és Radu Nicoleta gyógyszerészek –
köszöntötték. Mindkét kurátor kiemelte, mekkora meglepetést jelentett számukra, hogy az alig két hét
alatt szervezett kiállításra ennyi kol-

léga jelentkezett munkáival, mi
több, egyesekről közülük nem is
tudták, hogy művészi tevékenységet is folytatnak. Vass Tünde elárulta, hogy régi álma válik valóra
azzal, hogy az orvos, gyógyszerész,
fogorvos, asszisztens munkatársak
a betegek előtt ismeretlen, szakmán
kívüli oldalukról mutatkozhatnak
be közösen a nyilvánosság előtt.
– Ebben a magányos, covidos világban a kiállítás üzenete az, hogy
mi együtt lehetünk, örülhetünk a
szépnek, és bármennyire nehéz legyen ez az időszak, szép is, mert
mi, a barátaink, kollégáink, betegeink szépnek látjuk – tette hozzá a
gyógyszerésznő. Vass Tünde és
Radu Nicoleta köszönetet mondott
a helyszínt biztosító Studium Prospero Alapítványnak, majd Nagy
Miklós Kund művészeti írónak
adták át a szót.
A felújított hagyomány
A kiállításszervezők hagyományteremtő szándéka kapcsán Nagy
Miklós Kund arra hívta fel a figyelmet, hogy tulajdonképpen egy hagyomány felújításáról van szó,
hiszen évtizedekkel ezelőtt az
egészségügyi alkalmazottaknak
rendszeresen voltak kiállításai Marosvásárhelyen, és a csoport teljesítménye a hivatásos művészekével
vetekedett. A méltató bevallotta,
nem gondolta volna, hogy a mostani, rövid idő alatt megszervezett
tárlatra öt-hatnál többen jelentkeznek, annál is inkább, mivel az egykori hagyomány feledésbe merült,
így számára is kellemes meglepetés
volt a nagyfokú érdeklődés. Az ország számos vidékéről – Marosvásárhely
mellett
Jeddről,
Marosvécsről, Nagydisznódról,
Brassóból, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Gyergyószárhegyről és Szatmárnémetiből –
küldtek be összesen 140 munkát az

orvosok, gyógyszerészek, fogorvosok, asszisztensek, akiknek fehér
köpenye alatt a világ rezdüléseire
érzékeny művészi lélek rejtőzik.
A továbbiakban Nagy Miklós
Kund egységében és alkotónként is
értékelte a rendhagyó kiállítást.
– A válogatott anyag súlyát,
rangját, vonzerejét elsősorban a
fotók adják meg. A munkák több
mint fele a természetjárást, utazást,
a kikapcsolódás és értékmegőrző
szenvedély fotóművészeti kivetülését tükrözi. A nyolc kiállító között
nemzetközileg is jelzett nevek tanúsítják, milyen emelkedett a színvonal. Fodor István varázsos légi
felvételeit, Munzlinger Attila mágikus éjszakai égboltjait már sokan
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gyelnek rá, pedig lenne még mondandója. Nekem is panaszolta sokszor, kellene egy fórum, ahol
megszólalhatnak azok is, akik a
napi politikától visszavonultak.
Igen, lett volna még mondandója, és
ezt már más nem fogja elmondani
helyette, de nem ártana legalább a
tanulságot megfogalmazni: kedves
barátaim, ne engedjétek el az előttetek járók kezét, mert szükségük
van rátok, és ami ennél sokkal fontosabb, nektek is szükségetek lenne
a tapasztalatukra, sok harcot könynyebben vívhatnátok meg, és sok
hibát elkerülhetnétek. Minden látszat ellenére Erdély nem olyan gazdag, hogy elpazarolhatnánk az
elődeink által felhalmozott tudást.
Azon kellene lennünk, hogy az erdélyi szolidaritás ne csak ideológiák, ne csak régiók, hanem
nemzedékek összefogását is jelentse.
Kedves Ata, alig másfél hete még
nálunk voltatok szilveszterezni,
akárcsak hosszú ideje minden
évben. Nem mulatság volt ez, már
rég nem mulattál te sem bor mellett,
nótaszóval, csak együtt köszöntöttük az újévet. Mindkettőt. Az ittenit
is, a magyarországit is. Meghallgattuk a himnuszt, aztán már készülődtetek. A verandáról levezető lépcső
tetején megtorpantál a gyér világításban, mintha tartanál valamitől.
Utána elindultál mégis. Kikísértünk
titeket a kapuig. Azelőtt nem sokkal
Petőfi haláláról beszélgettünk, hogy
vajon mi lett vele. Te most már hamarosan megtudod, úgy képzelem.
Búcsúzóul egy rövid verset olvasok fel, nem én írtam, hanem te.

Egy 1980-as antológiában jelent
meg három rövid költeményed,
mindegyik a halálról szól. Milyen
különös ez is, hiszen akkor még
harminckét éves voltál, én meg az
antológia egyik szerkesztőjeként
huszonkilenc. Újraolvasva, úgy
vélem, költő is lehettél volna. És
még mennyi minden. De ami lettél,
annál fontosabb nincsen: az övéit
eredményesen szolgáló, változó
időkben is változatlan erkölcsű férfiú. Aki a kukázó medvék világában
is tudta, milyen az igazi erdő, és milyen az igazi Erdély.
Íme, a versed, amelyet a tragikus
hirtelenséggel
elhunyt
Nagy
Zsuzsának ajánlottál annak idején,
de én most neked küldöm odaátra:

megcsodálták az interneten, Munzlinger Noémi fotós víziói, Ábrám
Zoltán örményországi egzotikumai,
Gábos Szilárd hegyi tájai, Kántor
Tibor és Székely János mesés vadvilága, Mezei Tibor felnagyított
mikrouniverzuma mind megérdemlik a figyelmet. (...) Az orvosok
egyik nélkülözhetetlen erénye a jó
emberismeret. Barabás Dénes
agyagból mintázott kisszobrai jellemábrázolásban
jeleskednek,
Echim Tudor akrillal, ceruzával,
tussal teremti meg a maga változatos képi világát. Adriana Neghirlă
festményein lebegő reális tárgyak
emelik meg a valóságot. Jung János
gyökérfaragványai „talált tárgyból”
válnak jelképes emberi, állati
alakká. Kovács Zsolt véletlenszerűnek tűnő, játékosan vidám, vonalas,
színfoltos
grafikái
stresszoldónak is beválnak. Leiher
Leonóra számára a festészet, az

olajban, pasztellben hagyományosan megörökített tájak, csendéletek
feledtetik a napi feladatok súlyát.
Anca Sin természetbeli emlékeit álmodja újra emberek nélküli, mégis
életet sejtető festményein. Şoldan
Ana-Voichiţa az ikonfestészetben
talál megnyugvást, annak kötött
szabályai szerint is ihletetten fest
fára, üvegre. Vass Tünde a díszítőművészetben rejlő szépségeket mutatja fel, bátran szárnyaló
fantáziával tanúsítva, mennyi lehetőséget kínál a süthető gyurma az
ékszerkészítésben.
Beszéde végén a méltató felüdülést és művészi elégtételt kívánt a
szépteremtő gyógyítóknak.
A fehér köpeny mögött című tárlat a kultúra hete minden napján
megtekinthető a Bolyai téri látványkávézóban, munkanapokon 9 és 19
óra között, január 22-én, szombaton
9 órától 13 óráig.

Öröklét
Örök réteken
bandukolsz már.
Hozzád simulnak
füvek
s az esti homály.
A sármány
vonalkás
apró tojása
iránytűd,
cinkos mosolyod
nyomán
őzlábgombák lépegetnek.
Kísérjenek utadon őzlábgombák,
Ata, nyugodj békében! Mi nem felejtünk.
Marosvásárhely, 2022. január 12.

Forrás: A Studium Prospero Alapítvány Facebook-oldala
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Marosvásárhelyi résztvevők a Budapest–Bamako ralin

Jótékonysági kezdeményezés
Négytagú, marosvásárhelyi
üzletemberekből álló csapat
készül a 2022. március 18-án
rajtoló Budapest–Bamako jótékonysági ralira. Az autót és
embert próbáló, 12.000 kmes verseny célállomásán a
marosvásárhelyiek a Rotary
Téka Klubon keresztül iskolás
gyerekeknek adományoznak
majd tanfelszerelést, ugyanakkor hozzájárulnak az iskolaépületek
napelemrendszerének, víztisztító berendezéseinek a felszereléséhez, és
200 gyümölcsfát is ajándékoznak. Az előkészületekről
Jeszenszky Attila optikus tájékoztatott.

Vajda György

Fotó: Deák Albert (Kolozsvár)

Jeszenszky Attilán kívül a csapat
tagja még Bíró Csaba, dr. György
Fazakas István és Horváth Árpád. A
jótékonysági versenyen való részvétel ötlete Jeszenszky Attila kolozsvári üzlettársától, a Blitz
ingatlanügynökség ügyvezető igazgatójától, Cătălin Priscornitától
származik, aki 2019-ben részt vett
a versenyen, és átküldte az ott ké-

szült filmet. A kolozsvári vállalkozó
csapatával összegyűjtött Romániában 5500 iskolástáskát teljes felszereléssel,
tanszerrel,
kisebb
játékokkal, és elvitték Sierra Leonéba, a rali célállomására, és átadták a gyerekeknek.
– Akkora hatással volt rám ez a
kisfilm, hogy feldobtam az ötletet a
marosvásárhelyi Rotary klubban

levő kollégáknak is. Bíró Csaba elmondta, hogy tíz évvel ezelőtt részt
vett már a ralin, de akkor az autó
műszaki hibája miatt nem tudta befejezni a versenyt, és újra szívesen
benevezne. Így született meg a gondolat, hogy készítsünk tervet. Felvettük a kapcsolatot a rali
főszervezőjével és a freetowni (Sierra Leone fővárosa) Rotary klub-

bal. Társultak a projektünkhöz, az
utóbbiak pedig elmondták, hogy
mire lenne leginkább szüksége az
ottani iskoláknak – mondta el Jeszenszky Attila.
Az igények szerint a marosvásárhelyi csapat úgy tervezi, hogy teljes
felszereléssel ellátott 2000 iskolatáskát vásárolnak kisebb játékokkal.
Az egyik Rotary klub javaslatára
pedig 50 laptopot is beszereznek.
Társultak a ralit szervezők projektjéhez is, és ennek megfelelően négy
iskola napelemrendszerének és víztisztító berendezésének a felszerelését is segítik, ugyanakkor
elvállalták, hogy hozzájárulnak 200
gyümölcsfa elültetéséhez. Az
utóbbi terveket a Freetownban levő
Rotary klub tagjai és a verseny
helyi szervezői koordinálják. A klubon keresztül a marosvásárhelyiek
követhetik a beruházás menetét.
Mivel bonyolult a szállítás és a
vámolás, ezúttal az ajándékokat
nem viszik magukkal, hanem Freetownban vásárolják meg, ha mégis
kapnának tárgybeli adományokat,
azokat postázzák, hogy a küldemény idejében megérkezzen.
A verseny március 18-án rajtol
Budapestről. A csapat egy nappal
azelőtt a start helyszínére utazik. A
tervek szerint Európát átszelve a
Gibraltári-szoroson komppal jutnak
majd Afrikába, ahol a nyugati partvonal országain (Marokkó, Mauri-

tánia, Guinea és Sierra Leone) keresztül mintegy 12.000 kilométer
megtétele után érkeznének meg
március 30-án Sierra Leone fővárosába.
Bíró Csaba előzetes tapasztalatára alapozva a csapat tagjai néhány
hónappal ezelőtt egy Landrover
Discovery 2-es terepjárót vásároltak, amelyet a sivatagi terepviszonyoknak megfelelően készítenek
elő, így remélik, hogy biztonságosan célba érnek. A szándék az,
hogy a járművet is valamelyik iskolának vagy a helyi Rotary klubnak ajándékozzák, hogy ezzel
szállítsák majd ki az adományokat,
és más jótékonysági akcióban is legyen járműve a klubnak. A verseny
után a csapat még néhány napig a
helyszínen marad, ameddig a kisebb ajándékokat eljuttatják az iskolákba, majd repülővel térnek
haza.
– Azért kezdeményeztük ezt az
akciót, mert igazi kihívás részt
venni a ralin, ugyanakkor szeretnénk adni mi is azoknak, akik
sokkal szegényebbek, rosszabb körülmények között élnek, mint mi.
Természetesen itthoni projekteket is
támogatunk a Rotary klubon keresztül, de most a nemzetközi porondra is felkerültünk ezáltal –
mondta Jeszenszky Attila, a Rotary
Téka Klub volt elnöke, projektvezető.

„…jó szóval oktasd, játszani is engedd”*

Szlovákiai magyar gyerekjátékok és szokásdallamok adatbázisa

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia kiemelt feladatának tekinti a
gyerekek hagyományszeretetre való
nevelését. E szellemben január 3-án
vált hozzáférhetővé a Szlovákiai magyar
gyerekjátékok és szokásdallamok adatbázisa. Az egyedülálló anyagot minden
pedagógus eredményesen használhatja az egész Kárpát-medencében
és a diaszpórában egyaránt. A kezdeményezést Illés Gábor kulturális szervező, a Hálózat munkatársa foglalja
össze.

illő játékokra kereshet rá, vagy az ünnepkörhöz köthető gyerekjátékok és népszokásokhoz tartozó dallamok közül választhat. Így a
pedagógus nemcsak játékokban, hanem
énektanításban is gondolkodhat.
Munkánk gyümölcseként 370 feletti adatsor áll rendelkezésre az adatbázisban, amit a
jövőben folyamatosan bővítünk. Törekszünk

az arányosságra, hogy minden tájegységet
képviselhessünk. A gyűjtemény értéke, hogy
a közelmúltban már közzétett játékokon kívül
a mára szinte hozzáférhetetlen kiadványokban, illetve eddig publikálatlan, magángyűjteményekben található játékokat és
népszokásokhoz kötődő dallamokat is közöl.
Az adattár január 3-ától elérhető, így kí-

Dr. Csermák Zoltán
„A gyerekjátékok és szokásdallamok adatbázisának létrehozásával régi tervünk valósult meg, az elmúlt év végére készült el a
gyűjtemény. Négy oktatónk – akik jelentős
tapasztalatot szereztek a pedagógusok továbbképzésében – vállalta az elkészítését.
Felhasználói célcsoportunkba a pedagógusok
tartoznak, de szülők is hasznosan tudják alkalmazni az anyagot gyermekeik nevelésében, ennek megfelelően az osztályozásnál
nemcsak néprajzi, hanem nevelési és oktatási
szempontokat is figyelembe vettünk. Egy
példával illusztrálnám: egy óvónő – koncepciója szerint – évszakhoz és korosztályhoz

váncsian várjuk fogadtatását. A korábbi jelzések szerint a pedagógusok – akik részt vettek különböző szintű képzéseinken – igénylik
különösen a regisztert. Az adatbázis – struktúrájának köszönhetően – mélyebb néprajzi
ismeretekkel nem rendelkező pedagógusok
számára is könnyen használható. A Kárpátmedencében egy ezeréves kultúra részesei
vagyunk, amely a dalok és játékok esetében
is számos helyi változatot hozott létre, ezért
a gyűjtemény minden magyarországi, külhoni és diaszpórában élő magyar számára újszerű és érdekes lehet. Külön ajánlhatom a
Kőrösi Csoma Sándor Programban dolgozó
fiataloknak, hiszen a gyökerekhez való viszszatalálás lehetőségét hordozzák magukban.

Végezetül egy gímesi újévi köszöntővel
szeretnék kedvet csinálni a gyűjteményhez:
Adjon Isten füvet, fát,
Tele pincét, kamurát,
Sok örömét a házban,
Boldogságot hazánkban
Ebben az új évben!”
Információ: https://elohagyomany.sk/adatbazisok/nepi-jatekok-adatbazisa/
Népijáték-adatbázis: pedagógus-továbbképzés Rimaszombatban

Fotó: Illés Gábor

* József Attila: Levegőt
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1217.

A magyar bajnokság
az eredeti menetrend
szerint folytatódik
A magyar bajnokság folytatásának halasztását nem támogatta a klubok többsége, így az eredeti kiírás szerint folytatódnak
az
OTP Liga
küzdelmei
a
Magyar
Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közlése szerint.
Az MLSZ a honlapján pénteken arról számolt be, hogy „a
mérkőzések rendezésének feltételei továbbra is összhangban
vannak a kormányzat egészségügyi intézkedéseivel, szigorú
járványügyi protokollok, folyamatos tesztelés és körültekintő
szervezési intézkedések megtartása mellett rendezhetők meg
a sportesemények”.
A szövetség prioritásnak tekinti az egészség védelmét, a járvány terjedésének meggátolását, és továbbra is finanszírozza
a játékosok és stábtagok számára előírt rendszeres PCR-tesztelést – áll a közleményben, amely arra is kitér, hogy az MLSZ
figyelemmel kíséri a járvány alakulását, és ha szükséges, gyors
és hatékony intézkedéseket léptet életbe.
A bajnokság a 18. fordulóval folytatódik január 29-én és
30-án. Ezt megelőzően, 27-én a negyedik körből elhalasztott
Puskás Akadémia – Ferencváros mérkőzés pótlására kerül
sor.
A Ferencváros a halasztás mellett volt
„A Ferencváros igennel szavazott, mi azt szerettük
volna, ha elhalasztjuk a bajnokság kezdését” – nyilatkozta szombaton a címvédő és éllovas klub vezérigazgatója. Orosz Pál szerint a felkészülési időszak során az
élvonalbeli klubok jelentős része „megszenvedte, megszenvedi, illetve meg fogja szenvedni” a járványt, hiszen
a legújabb vírusvariáns gyorsan terjed. „Úgy gondoltuk,
hogy lehetne egy kis időt nyerni. A felkészülés sehol nem
volt zökkenőmentes, ezt lássuk be. Volt, ahol több játékos
hiányzott, máshol kevesebb, de olyan klubról nem nagyon tudunk az NB I.-ben, amelyet ez a probléma teljes
mértékben elkerült volna. Talán racionálisabb lett volna
egy picit később elkezdeni a bajnokságot” – fogalmazott.

Barátságos meccsen is döntetlen
Bálint Zsombor
Lejátszotta egyetlen barátságos mérkőzését
az 1. ligás labdarúgó-bajnokság folytatását előkészítő rövid edzőtábor végén a Sepsi OSK.
Noha korábban két-három találkozóról volt szó,
Cristiano Bergodi csapata végül megelégedett
egyetlen összecsapással, a CFC Argeș Pitești
ellen, amelyről kizárták nemcsak a nézőket,
hanem a sajtót is. Így csupán azokra az információkra szorítkozhatunk, amelyeket maga a
klub közölt.
A Sepsi OSK 2-2-es döntetlennel zárta a téli
szünet egyetlen barátságos meccsét. Az első félidőben csak az ellenfél szerzett gólt, és aztán
büntetőből kettőre növelte az előnyét. A házigazdák a hosszabbítás perceiben találtak be kétszer egymás után, beállítva a végeredményt.
Az utóbbi héten nem volt újdonság a keretben, sem az érkezőket, sem a távozókat illetően. A piteștiek elleni meccsen használt játékosok kapcsán azonban
észrevehetjük, hogy a fontosabb játékosok közül Hugo
Sousa, Fülöp István, Ștefănescu és Kevin Luckassen nem
lépett pályára. Az okokat nem közölték, vélhetően sérültek,
Mestermérleg
Cristiano Bergodi: „Jól dolgozott a csapat az elmúlt
tíz napban, az időjárás is jó volt, tudtunk edzeni, ma
pedig egy hasznos meccsel zártuk le az edzőtábort.
Erőnléti szempontból jó volt a meccs, örülök, hogy
nem sérült le senki. Elégedett vagyok az edzőtáborral,
van még egy jó hetünk a Botosán elleni, jövő hétfői
meccsig. Valószínűleg nem a legkedvezőbb időjárási
körülmények között kell majd bizonyítanunk, az előrejelzés szerint január 24-én hideg lesz, de ahogy az
edzéseken is alkalmazkodtunk a télies körülményekhez, ott is azt tesszük majd. El akarjuk hozni a pontokat, mert az elmúlt évet jól zártuk, és az ideit
ugyanolyan jól szeretnénk kezdeni. Nem lesz könnyű,
de bízom a fiúkban.”

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

noha Fülöp és Luckassen felbukkan a felkészülésen készült
fotókon is. Igen furcsa, hogy az alig érkezett középcsatár
Tudoriét a 17. percben lehívta a Bergodi, ami logikusan
csak azt jelentheti, hogy megsérült. Igen ám, de a mérkőzés
utáni nyilatkozatában a vezetőedző annak az örömének
adott hangot, hogy nem sérült meg senki, így marad a talány.
A beküldött játékosok között van egy eddig ismeretlen
név: Nistor Ákos, a második csapattól hozott nagyon fiatal
tehetség néhány perces lehetőséget kapott, hogy szokja a
felnőttcsapat hangulatát.
Az összetétel és a gólszerzők
A klub közlése értelmében a CFC Argeș ellen a következő játékosok léptek pályára:
Sepsi OSK: Niczuly (46. Began) – Dimitrov (Aganović), Ňinaj, Mitrea (46. Tincu), Ispas, Păun (46.Fofana), Eder (46. Vaşvari), Bojić (46. Achahbar, 88.
Nistor), Golofca (75. Dragomir), Tudorie (17.
Damașcan), Bărbuț (46. Askovszki).
Gólszerzők: Dragomir (90+2.), Damașcan (90+3.),
illetve Dumitru (33.), Szaid (79. – büntetőből).

Szerbia és Észak-Írország ellen lép pályára márciusban
a magyar labdarúgó-válogatott
Szerbiával és Észak-Írországgal
találkozik márciusban felkészülési
mérkőzésen a magyar labdarúgóválogatott.
Marco Rossi együttese júniusban
és szeptemberben játssza le hat
Nemzetek Ligája-találkozóját, amelyeken az angol, az olasz és a német
válogatott lesz az ellenfele. A sportági szövetség pénteki közleménye
szerint a sztárcsapatok elleni felkészülés jegyében márciusban két
meccs vár a magyarokra: 24-én a
szerbeket fogadják a Puskás Arénában, majd öt nappal később, 29-én
az északírek otthonában, a belfasti
Windsor Parkban lépnek pályára.
„Azért választottuk ellenfélnek
Szerbiát és Észak-Írországot, mert
megfelelően erős csapatok, még ha
Nemzetek Ligája-ellenfeleinkkel
ellentétben nem is tartoznak az európai élcsapatok közé – mondta az
mlsz.hu-nak Marco Rossi szövetségi kapitány. – A szerbek erősségéről sokat elárul, hogy Portugáliát
megelőzve jutottak ki a világbajnokságra. Őket ismerjük a Nemzetek Ligája előző kiírásából, ahol
csoportellenfeleink voltak, azóta
azonban rengeteget fejlődött a csapatuk az új szövetségi kapitánnyal,
Dragan Sztojkoviccsal.”
Az olasz szakember az északírekkel kapcsolatban elmondta,
sosem könnyű ellenük játszani,

kőzött legutóbb a magyar nemzeti
együttes: Budapesten a szigetországiak nyertek 2-1-re, míg Belfastban
1-1-re végzett a két csapat. Az
északírek akkor csoportelsőként jutottak ki az Eb-re, a magyarok pót-

Fotó: MLSZ

hazai pályán pedig kifejezetten erősek. „A két márciusi mérkőzésen
alapvető célkitűzésünk, hogy továbbfejlesszük a játékunkat, másrészt pedig az, hogy olyan
játékosoknak is lehetőséget adjunk,
akik eddig kevesebbet játszhattak,
vagy még pályára sem léptek a válogatottban” – tekintett előre Rossi.
Megjegyezte, a válogatást ezúttal
is befolyásolni fogja, hogy a lehetséges kerettagok hogyan teljesítenek
klubcsapataikban,
akár
Magyarországon, akár külföldön
játszanak. „Amikor eldöntjük, hogy
kik lesznek a keret tagjai márciusban, akkor fogunk határozni arról
is, hogy milyen rendszerben, milyen alapelvek mentén képzeljük el
a játékunkat Szerbia és Észak-Íror-

szág ellen, bár azt gondolom, az
alapelvek nem igazán fognak változni” – mondta a szakember.
Az MLSZ honlapján kiemelték,
hogy a szerbekkel 2020-ban, a
Nemzetek Ligája előző kiírásában
játszott a Rossi-csapat, és idegenben Könyves Norbert góljával 1-0ra nyert, míg hazai pályán 1-1-es
döntetlennel zárt. A szerbek nem
voltak résztvevői a 2021-es Európabajnokságnak, az ősszel zárult vbselejtező-sorozatban
viszont
nagyszerű teljesítményt nyújtottak,
veretlenül, a portugálokat is megelőzve, csoportelsőként biztosították helyüket az idei katari
világbajnokságra.
Az északírekkel a 2016-os Európa-bajnokság selejtezőjében mér-

selejtezőn biztosították helyüket a
2016-os kontinensviadalon. Az
északírekkel eddig hatszor találkozott a válogatott, négy győzelem,
egy döntetlen és egy vereség a mérleg.

Szoboszlai három-négy hetet is kihagyhat
Akár egy hónap kihagyás is várhat az RB Lipcse magyar válogatott futballistájára.
Szoboszlai Dominik szombaton, a Stuttgart otthonában aratott
2-0-s bajnoki győzelmet megelőző bemelegítés során sérült meg:
egy izomrost elszakadt a combjában. A 21 éves középpályás menedzsmentje közölte, a mai MRI-vizsgálat eredménye dönt arról,
pontosan mennyit kell kihagynia.
A Lipcse – Gulácsi Péter bravúrjainak is köszönhetően – a szombati találkozón megszerezte idénybeli első idegenbeli győzelmét,
amely a klub történetének 300. sikere volt tétmérkőzéseken.
Bölöni nem mondott igent – de nemet sem
Továbbra sincs szövetségi kapitánya a román labdarúgó-válogatottnak. A jelölt – Bölöni László – és a munkaadó – a sportági föderáció – már a negyedik ajánlatnál/ellenajánlatnál tart, és
igyekszik kompromisszumra jutni, írta a GSP.
A nézeteltérést az okozza a sportlap szerint, hogy miközben a
szakember négyéves szerződést tartana kívánatosnak, a szövetség
a Nemzetek Ligája-eredményhez kötné az egyezmény időtartamát.
Azaz, ha a román válogatott nem végezne legalább a második helyen a csoportjában, ahol Bosznia-Hercegovina, Finnország és
Montenegró az ellenfele, akkor a megállapodás hatálya érvényét
veszítené. Ezt azonban Bölöni nem fogadja el. A Gazeta Sporturilor
ugyanakkor úgy tudja, a szövetség elnöke, Răzvan Burleanu talán
belemenne egy két plusz két éves szerződésbe is, azaz ha a csapat
kijutna a 2024-es Európa-bajnokságra, akkor Bölöni automatikusan további két évre megőrizhetné a tisztségét. A szakvezető az
utóbbi napokban visszavonult Marosvásárhelyre, és nem válaszolt
a telefonhívásokra, írta meg hosszabb összeállításában a sportnapilap.
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Elveszítette els meccsét a magyar válogatott a kézilabda-Európa-bajnokságon
A magyar kézilabda-válogatott
31-28-ra kikapott Hollandia csapatától a magyar–szlovák közös rendezés Európa-bajnokság csoportkörének
els fordulójában, csütörtökön a budapesti MVM Dome-ban. A két csapat 21. egymás elleni mérkzésén
húsz magyar siker után elször gyztek a hollandok.
A találkozó eltt látványos megnyitóünnepséggel vette kezdetét a
kontinenstorna budapesti mérkzéssorozata, a csapatokat pedig szinte telt
ház fogadta az új arénában.
Nem kezdtek jól a nyomás alatt játszó magyarok, több lövést elhibáztak,
ezt kihasználva a felszabadultan és
gyorsan kézilabdázó hollandok hét
perc alatt 5-2-re elléptek. A 12. percben 3-7-es állásnál Gulyás István szövetségi kapitány idt kért, és
hamarosan beküldte Székely Mártont,
aki bravúros védéssel mutatkozott be
a kapuban. Irányító, beálló és balát-

löv posztra is érkezett a frissítés, a
játék képe azonban nem változott,
pontosabb volt az ellenfél, és Kay
Smits vezérletével rizte elnyét. Két
magyar büntet is kimaradt, így egy
félid után a hollandok megérdemelten vezettek három találattal.
A folytatásban az ellenfél a rendezetlen védekezéssel szemben továbbra is alkalmazta a lerohanást,
felállt védfalnál viszont lassította a
játékot, hiszen elnyben volt. Bár a
házigazdák egyszer felzárkóztak egy
gólra, ezután megint egyre többet hibáztak, amit a hollandok kihasználtak
(19-15). Székely bravúros védéseivel
tartotta magát a hazai csapat, de a túloldalon Bart Ravensbergen is kiválóan teljesített. A védekezését és a
támadójátékát sem tudta hatékonyabbá tenni a magyar együttes, de
egy holland idkérés után Bodó Richárd húsz másodpercen belül kétszer
is betalált (26-25).

Lékai Máté jóvoltából három perccel a vége eltt összejött az egyenlítés, de miután az ellenfél újra betalált,
a magyarok lassan támadtak, a végén
Máthé Dominik ismét rontott, ezzel
eldlt a mérkzés. A magyarok nagy
meglepetésre úgy veszítettek, hogy
egyszer sem vezettek az egész találkozón, három idkérési lehetségükbl csak egyet használtak ki, és öt
átlövjük közül csupán kett – Máthé
és Bodó – szerzett gólt.
A hollandok legeredményesebb játékosa, egyben a mezny legjobbja
Kay Smits volt tíz góllal, Dani
Baijens nyolcszor talált be.
A kapusok közül Székely Márton
hat, Mikler Roland három védéssel
zárt.
A magyarok tegnap este lapzárta
után Portugáliával, kedden 19 órától
pedig Izlanddal találkoznak. A csoport els két helyezettje jut tovább a
középdöntbe.

Gyri Mátyás koronavírusos

Mestermérleg

Koronavírussal fertzdött a magyar válogatott
irányítója. A magyar szövetség közleménye szerint
Gyri Mátyásnak a szombati PCR-tesztje hozott pozitív eredményt. A tünetei enyhék, elkülönítése megtörtént. Az európai szövetség szabályzata értelmében
a megfertzdött játékosokat az els pozitív eredményt követen öt nappal lehet újra tesztelni, a pályára való visszatérés két negatív teszttel lehetséges.
A magyar csapatban valamennyi további játékos
és stábtag PCR- és antigén-teszteredménye negatív
lett szombaton.

Gulyás István szövetségi kapitány: „A hollandok teljesen megérdemelték a gyzelmet. Nagyon idegesen játszottunk, nem azt az arcunkat mutattuk, ami jellemz ránk.
Sajnos belekerültünk egy olyan spirálba, amibl nem tudtunk kijönni, nem tudtuk a játékosainkat megnyugtatni, és
vereség lett a vége. Reméljük, hogy a következ mérkzésünkön (tegnap, lapzárta után, a portugálok ellen – a
szerk.) könnyebben viselik majd az aréna nyomását és azt
az elvárást, amelyet a sok néz támaszt velük szemben. A
portugálok ellen az lesz a legfontosabb, hogy kontrolláltabban kézilabdázzuk, a kezünkben tartsuk az irányítást.”

Magabiztos izlandi siker
a magyar csoportban

Alexandre Cavalcanti, a portugál (b) és Ómar Ingi Magnússon, az izlandi válogatott játékosa.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Izland 28-24-re legyzte Portugáliát a magyar–szlovák közös rendezés
férfikézilabda-Európabajnokság csoportkörének els fordulójában, a magyar érdekeltség
budapesti B csoportban.
Az MVM Dome-ban rendezett
pénteki mérkzésen eleinte szorosan alakult az állás, a 14. percben
volt elször két gól a különbség,
ekkor Izland 7-5-re vezetett. Ezután egyszer még egyenlítettek a
portugálok (7-7), a folytatásban viszont az északi szigetország csapata jobban védekezett, így
ellenfele lövésig sem jutott el néhány támadás végén.
A szünetben néggyel vezetett Izland, majd a második felvonás elején tovább növelte a különbséget.
Az elz kontinenstornán hatodik,
a tokiói olimpián kilencedik helyezett Portugália nyitott védekezéssel,
illetve
kapusának
lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, de nem
járt sikerrel, mert ellenfele ebben
az idszakban is remekül védekezett és hatékonyan támadott.
A csoportkör eddigi eredményei:
* A csoport, 1. forduló: Szlovénia – Észak-Macedónia 27-25,
Dánia – Montenegró 30-21; 2. forduló: Észak-Macedónia – Montenegró 24-28, Szlovánia – Dánia
23-34.

* B csoport, 1. forduló: Magyarország – Hollandia 28-31, Izland –
Portugália 28-24.
* C csoport, 1. forduló: Szerbia
– Ukrajna 31-23, Horvátország –
Franciaország 22-27; 2. forduló:
Franciaország – Ukrajna 36-23,
Horvátország – Szerbia 23-20.
* D csoport, 1. forduló: Lengyelország – Ausztria 36-31, Németország – Fehéroroszország 33-29.
* E csoport, 1. forduló: Spanyolország – Csehország 28-26, Svédország – Bosznia-Hercegovina
30-18; 2. forduló: Csehország –
Bosznia-Hercegovina 27-19, Spanyolország – Svédország 32-28.
* F csoport, 1. forduló: Orosz
csapat – Litvánia 29-27, Norvégia
– Szlovákia 35-25; 2. forduló:
Szlovákia – Litvánia 31-26, Norvégia – Orosz csapat 22-23.

Ma a televízióban
* 19.00 óra: Bosznia-Hercegovina – Spanyolország (DigiSport
3, Telekom Sport 1, Look Sport
3), Montenegró – Szlovénia (DigiSport 4, Look Sport 2, M4
Sport)
* 21.30 óra: Franciaország –
Szerbia (DigiSport 3, Telekom
Sport 2, Look Sport, M4 Sport),
Észak-Macedónia – Dánia (DigiSport 4, Telekom Sport 4, Look
Sport 2)

Ancsin Gábor, a magyar és Luc Steins (lent), a holland válogatott játékosa.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Jegyzkönyv
Kézilabda-Európa-bajnokság, B csoport, 1. forduló:
Hollandia – Magyarország 31-28 (13-10)
Budapest, MVM Dome, vezette: Kurtagic, Wetterwik (svédek).
Lövések/gólok: 42/31, illetve 44/28.
Gólok hétméteresbl: 5/5, illetve 6/4.
Kiállítások: 10, illetve 10 perc.
Magyarország: Mikler – Rodríguez 3 gól, Máthé 5, Sipos, Bánhidi 3, Szita, Lékai 8, cserék: Székely (kapus), Bóka 1, Topic 1,
Hanusz 1, Bodó 6, Ancsin, Ligetvári, Rosta.
Hollandia: Ravensbergen – Schagen 3 gól, Smits 11, L. Steins
3, Benghanem 3, Baijens 7, Ten Velde 2, Adams, cserék: Schellekens (kapus), Schoenacker 1, Sluijters, Jansen, Smit, Stavast 1,
Boomhouwer.

A félelmetes hangulat nem dobta fel
a magyar válogatottat, ellenkezleg

A kapus Székely Márton szerint a magyar kézilabda-válogatott nem így szeretett volna bemutatkozni
a
részben
hazai
rendezés
Európa-bajnokságon, amelynek els fordulójában
31-28-ra kikapott Hollandiától a budapesti MVM
Dome-ban.
„Nagyon csalódott vagyok, de nemcsak én,
hanem az egész csapat, mert nem így szerettünk
volna bemutatkozni ebben a hatalmas arénában a közönségünk eltt” – nyilatkozta az északmacedón
Eurofarm Peliszter játékosa, aki a 17. perctl rizte
a magyar kaput, és 21 lövésbl hatot védett. Hozzátette: amikor elkezddött a mérkzés, azt látta és
érezte, hogy talán „egy csavar a gépezetben nem lett
a helyére téve”, mert nem úgy kezdtek, ahogyan szerettek volna, ahogyan tervezték és ahogyan fel voltak készítve. „Sajnos semmit nem adtunk vissza a
szakmai stábnak, és talán ez fáj a legjobban” –
mondta Székely. Hozzáfzte, ahogyan beragadtak az
els félidben, az még talán belefért volna, de a második felvonásban nagyon sok kulcsmomentumban
rontottak, gyermeteg hibákat követtek el, nem figyeltek kellen, pedig átfordíthatták volna az állást.
„Ha azokat góllal tudjuk zárni, biztosan máshogy
alakul a mérkzés, akkor biztosan akkorát robbant
volna az aréna, hogy azt már nem engedtük volna ki
a kezünkbl” – vélekedett.
A magyarok egyszer sem vezettek az els csoportmeccsükön, és húsz gyzelem után elször kaptak
ki Hollandiától. „Nem tudom az okát, miért történt
így, de biztosan meg fogjuk beszélni, és megkapjuk
azokat az elemzéseket az edzktl, amelyek rávilágítanak, mi volt a probléma” – mondta a kapus.
Sokan féltették a házigazdákat attól, hogy december közepe óta Telkiben, a Magyar Labdarúgó-szövetség edzközpontjában lév tornateremben
készülnek, els Európa-bajnoki mérkzésükön pedig
csaknem 20 ezer szurkoló vár rájuk a hatalmas légter új arénában.
Székely szerint nem lenne helyes, ha nyomásról
és túlpörgésrl beszélnének, hiszen mindannyian
élsportolók. „Felrobbant az aréna! Amikor beléptem
a bemutatásnál a terembe, csak mosolyogni és nevetni tudtam, mert élvezni akartam minden pillanatát
ennek a szép napnak. Jól éreztem magamat, lubickoltam, hiszen Magyarországon, nagyjából 20 ezer
szurkolónk eltt játszhattunk, erre a hullámra mindenkinek rá kellett volna ülnie” – nyilatkozta. Leszögezte: mindannyian készültek erre a hangulatra
és arra, hogy hatalmas lesz rajtuk a nyomás, de ezeket ki kellene zárni, ezekkel nem lenne szabad foglalkozniuk.
„Nagyon szeretném, hogy ezt mihamarabb lezárjuk fejben, mert ez egy Európa-bajnokság, és ha
ebben a gödörben maradunk, annak rossz vége lesz”
– magyarázta.

Az eredmény utáni futás rölte fel
a csapatot
Lékai Máté szerint nagyon rosszul kezdték a
hollandok elleni mérkzést, mert nem hajtották
végre a megbeszélteket, fegyelmezetlenek voltak.
„Eladtuk a labdát, kihagytuk a helyzetet, védekezésben nem zártunk össze, noha tudtuk, hogy
gyors lábúak, és nincsenek nagy lövik” – fejtette
ki a Telekom Veszprém irányítója, aki nyolc góllal
a hazai csapat legeredményesebbje volt.
A második félidben Lékai meglátása szerint
is javult a házigazdák játéka, hatékonyabban támadtak, ám nem tudták a maguk javára dönteni a
mérkzést. Mint mondta, az izgalom és az, hogy
csak egy felkészülési találkozóval hangoltak a
kontinensviadalra, csupán kifogások lennének.
„Ha álmunkból keltenek fel, akkor sem szabadna
ennyit és ilyet hibáznunk. Ha ezeket serdülben
követjük el, akkor is nagy hibák lennének” – magyarázta.
Bodó Richárd úgy vélekedett, gyorsan akartak
megoldani mindent, ezért csúsztak be a hibák, és
bár a fordulást követen javult a védekezésük is
– külön kiemelte Székely teljesítményét –, szerinte az eredmény utáni futás felrölte ket, míg
a hollandok megérezték, hogy „ma meg tudnak
fogni minket”.
„Az els félidei teljesítmény alapján nem érdemeltük meg a döntetlent, a második alapján viszont igen, ám a holland csapat jól használta ki a
hibáinkat. Nem így kell egy nyitómeccset játszani” – ismerte el a Pick Szeged balátlövje, aki
hatszor volt eredményes.

Székely Márton bevonulás közben a Magyarország – Hollandia mérkzés eltt a budapesti MVM Dome-ban 2022. január 13-án.
Fotó: MTI/Kovács Tamás
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Djokovicot kiutasították: „Ausztrália saját magát járatta le!”
Lezárult a világ közvéleményét
izgalomban tartó Novak Djokovicügy: az ausztrál szövetségi bíróság
vasárnap visszavonta a címvédő és
világelső teniszező vízumát, és kiutasította az országból a sportolót.
Az ítélet értelmében Novak Djokovic nem indulhat el a ma kezdődő
ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A
másfél hete tartó procedúra lezárásaként a háromtagú bíróság vezetője, James Allsop helyi idő szerint
vasárnap késő délután jelentette be,
hogy a bevándorlási hatóságnál,
majd a bíróság előtt történt meghallgatás nyomán a testület egyhangúlag elutasította a 34 éves sztár –
aki nincs beoltva koronavírus ellen
– fellebbezését, amelyet vízumának
bevonása ellen nyújtott be. Ez vélhetően azzal jár, hogy Djokovic
három évig nem léphet be az or-

szágba. Az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.
Djokovic korábban oltásszkeptikus kijelentéseket tett, így Ausztráliába érkezése felháborodást váltott
ki, mivel felmerült a gyanú, hogy
kivételeztek vele. A játékos ügyvédjei olyan iratokat tettek közzé, amelyek szerint novemberben megkapta
a beutazáshoz szükséges vízumot,
december 30-án pedig az orvosi
mentességről szóló igazolást is.
Utóbbit annak alapján, hogy december 16-án pozitív tesztet szolgáltatott, de nem vonult karanténba,
interjút adott egy lapnak, és egy
gyerekek számára rendezett nyilvános eseményen is részt vett maszk
nélkül.
A szerb lapok tudósításai alapján
is tiltakozást váltott ki Ausztráliában, hogy a Monacóban élő Djoko-

vic az ausztráliai utazását megelőző
14 napban Szerbiában és Spanyolországban is tartózkodott, miközben nemmel felelt arra a kérdésre,
hogy a melbourne-i útját megelőző
két hétben járt-e külföldön.
A döntés hírére reagálva Aleksandar Vucic szerb államfő elmondta: telefonon beszélt a
teniszezővel, és már alig várja,
hogy újra Szerbiában lássa. Kijelentette: Novak Djokovic nem is ment
volna Ausztráliába, vagy beoltatta
volna magát, ha az ottani kormány
egyértelműen kimondja, hogy az oltatlanoknak nincs joguk belépni.
Mivel azonban meghagyták az orvosi különengedély lehetőségét,
Djokovic ezzel összhangban érkezett meg Ausztráliába, és megtett
mindent, amit kellett, majd „soha
nem látott mértékű zaklatás kezdő-

Létszámhiányos rivális ellen nyert a CSM
Bálint Zsombor
Az eddigi eredmények alapján a második legjobb
csapatot fogadták a Marosvásárhely CSM férfi kosárlabdázói az 1. liga 8. fordulójában.
A mérkőzés azt volt hivatott tisztázni, hogy George Trif csapata ott lehet-e legalább az alapszakasz
végén az első kettőben, illetve felmérni, hogy a
döntő tornán milyen szintű ellenállásra számíthat a
vélhetően szintén odajutó Lagunától. Nos, miután a
vendég bukarestiek nélkülözték ezen a meccsen az
idegenlégiósaikat, Ilija és Luka Štefanovićot, akik
igen ponterősek, és a három élvonalbeli tapasztalattal rendelkező társuk, Orbeanu, Dani Popescu és
Stăncuț mellett a csapat legjobbjai, a 29 pontos marosvásárhelyi siker nem biztos, hogy a valós különbséget mutatja. Azt viszont jelzi, hogy a két
hiányzóval felálló Laguna ellen is jó esély lesz a sikerre a döntő tornán.
A mérkőzésen a hazai csapat már az első percektől jelentős különséget alakított ki, és utóbb sem
igen engedte ki a kezéből a találkozót. Martinić, aki
a szerényebb képességű ellenfelekkel szemben sok-

szor unottan, kelletlenül játszott, az első igazi tétmeccsen máris a hátára vette a csapatot, és 26 pontja
(ebből hat tripla!) mellett kiosztott tíz gólpasszt is a
CSM egyetlen dupla duplájáért. Mellette azonban a
többieken is látszott, hogy sokkal jobban megbecsülik a játékszert, mint az előző meccseken. Erről a
mindössze 13 eladott labda tanúskodik. Ha Sánta
Szabolcs ezúttal kevésbé volt eredményes, mert az
átlagnál lényegesen jobb ellenfél őrizte, megnyitotta
az utat Borșa és Șolopa előtt, akik 32 pontot hoztak
össze. Külön ki kell emelni a mindössze 16 éves
Vlad Nistor teljesítményét, aki 15 pontja mellett
három lepattanót is begyűjtött, és adott egy gólpasszt is. Ha pedig megemlítjük az ötpontos, 15
éves Kiss Rolandot is, akkor világossá válik, hogy
lesz aki átvegye a lassan kiöregedő generáció helyét
a marosvásárhelyi csapatban.
A nyolc forduló után is veretlen alakulat számára
a hét végén újabb komoly vizsga következik, hiszen
a másik veretlen együttes, a Bukaresti Știința otthonába látogat, a mérkőzés pedig feltehetően megadja
az alaphangot ahhoz a párharchoz, amely a döntő
tornán dől majd el a feljutásért folyó küzdelemben.

Az ausztrál kormányfő elégedett
Scott Morrison ausztrál kormányfő vasárnap elégedettségét fejezte ki a bíróság döntése miatt. Közleményében leszögezte: „üdvözlöm a döntést, amely határaink védelméről és az ausztrálok
biztonságáról szól” – fogalmazott. Majd leszögezte: „az ausztrálok
áldozatokat hoztak e világjárvány idején, és joggal várják el, hogy
áldozatvállalásuk eredményeit megvédjék”.
dött” – magyarázta Aleksandar
Vucic, aki szerint hajtóvadászat
kezdődött a sportoló ellen a médiában, boszorkányüldözés egy ember
és egy ország ellen, mert Novak
Djokovicon keresztül akarták megmutatni, hogyan működik a világrend, és ezt bárki ellen meg lehet
tenni.
Aleksandar Vucic szerint az
ügyész egyértelműen hazudott, hiszen azt mondta, hogy a beoltottak
aránya 50 százalék alatt van, míg
hivatalosan 58 százalékos, ami sok-

kal magasabb, mint egyes európai
uniós országokban, különösen a
Szerbiával szomszédos Bulgáriában, Romániában és Horvátországban. Szerinte ez egy értelmetlen
érvelés volt, de az „orwelli előadásokban ez is teljesen lehetséges”.
„Azt hiszik, hogy ezzel a tíznapos zaklatással Djokovicot alázták
meg, de csak saját magukat járatták
le, ő pedig visszatérhet a hazájába,
és emelt fővel nézhet az emberek
szemébe” – fogalmazott Aleksandar
Vucic.

Kezdő irányítója nélkül nyert
a Sirius Brassóban
Bálint Zsombor
Két mérkőzést kellett volna a múlt
héten játsszon a Sirius női kosárlabdacsapata, azonban a CSM Târgoviște
elleni hazai találkozó – a vendégek
keretében történt koronavírusos fertőzések miatt – elmaradt. A marosvásárhelyi együttesnek így egyetlen
összecsapáson kellett bizonyítania, és
ehhez Brassóba utaznia, hogy megpróbálja feledtetni a legutóbbi két
mérkőzésen keltett rossz benyomást.
A Cenk alatti városban az elején
úgy tűnt, nyomokat hagyott a két vereség, hiszen az ellenfél 10-0-val
kezdte a találkozót. Az aggodalmat
fokozta, hogy ezúttal is hiányzott a
csapatból a kezdő irányító, Ruxandra
Chiș, így felváltva Lipovan és Feiseș
töltötte be a szerepet. A Sirius csak nehezen lendült bele, az első negyed végéig pedig csupán a hátrány
növekedését tudta megakadályozni.
Aztán a második negyedben egyenlített, de a szünetben még mindig a házigazdák voltak előnyben egy ponttal.
A marosvásárhelyiek győzelme a harmadik negyed közepe táján kezdett
körvonalazódni, és az utolsó tíz percben teljesedett ki.
Noha még az utolsó tíz percben is
szoros volt az eredmény, ezen a mérkőzésen (ellentétben például a konstancai találkozóval) egy pillanatig
sem volt érezhető, hogy veszélyben

lenne a Sirius sikere. A brassói támadók ugyanis képtelenek voltak megbirkózni
a
marosvásárhelyiek
védelmével. Így inkább távolról próbálkoztak, de ahogy fáradtak, egyre
kevesebb sikerrel. A brassóiakat a kispad sem segítette, hiszen csak a kezdők szereztek pontot.
Ami a Siriust illeti, a palánk alatti
fölényét sikerült érvényesítenie. Noha
Griffin és Sherill sok pontot szereztek,
a dolog ennél árnyaltabb. Griffin esetében például többször is előfordult,
hogy három-négy próbálkozást hagyott ki a palánk alatt, majd ugyanannyiszor begyűjtötte a lepattanót, és
végül mégiscsak megszerezte a két
pontot. Sherill elől viszont több bejátszást elloptak a védők. Továbbá, furcsa módon, ezúttal ők vállalták el a
távoli dobásokat is, a többiek – és ezt
nem csak ezen a meccsen figyeltük
meg – haboznak rádobni, akkor is, ha
kedvező pozícióban vannak. Ezen a
meccsen, ezzel az ellenféllel azonban
ez is elég volt.
A Sirius szombaton 19 órától sokkal nehezebb mérkőzés elé néz, hiszen a mindössze egy vereséget
szenvedő Arad lesz a vendége. Az ellenfél csak négy ponttal nyert Brassóban, ahol a Sirius 18-cal. Ahhoz
azonban, hogy a marosvásárhelyi alakulat nyerjen, nem engedheti meg magának azokat a hibákat, amelyeket az
utóbbi időszakban szinte minden mérkőzésen elkövetett.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 15. forduló: Brassói Olimpia – Marosvásárhelyi Sirius 60:78 (21-15, 19-24, 10-16, 10-23)
Brassó, D. P. Colibași sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Vlad Potra
(Kolozsvár), Alexandru Stamate (Ploiești), Claudia Handrea (Bukarest). Ellenőr: Radu Bucerzan (Temesvár).
Olimpia: Dušanić 20 pont (2), Ščekić 12 (3), Armanu 11 (2), Nan 10
(1), Pešović 7, David, Moroșanu, Atamaniuc, Ciciovan, Frîncu, Florea.
Sirius: Griffin 29 pont (3), Sherill 26 (4), Feiseș 8 (1), Lipovan 4, Badi
4 (1), Sólyom 4, Czimbalmos 3, Allen, Anca, Mircea.

A máskor unottan kosárlabdázó Martinić (7) ezúttal hátára vette csapatát.

Fotó: a CSM közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, 8. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Laguna 96:67 (31-15, 20-17,
28-25, 17-10)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Tudor Crișan (Kolozsvár), Molnár
Csongor (Marosvásárhely), Adela Vilt (Kolozsvár). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).
Marosvásárhelyi CSM: Martinić 26 pont (6), Șolopa 21 (3), Nistor 15 (3), Borșa 11, Sánta 9,
Tălmăcean 7, Kiss 5 (1), Bölöni 2, Engi-Rosenfeld, Szilveszter.
Laguna: Stăncuț 20 pont (6), D. Popescu 11, Mitrică 10 (1), Orbeanu 8 (1), Stoian 7, Pușcașu
6, Pătran 2,Rusu 2, David 1, Niță, Iacob.
Eredményjelző
Kosárlabda 1. liga, 7. forduló: Bukaresti Laguna – Bukaresti Agronomia 81:76; 8. forduló:
Jászvásári Politehnica – CSU Craiova 54:103, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Laguna 96:67,
Brassói Ralph – Nagyszebeni CSU II 64:71 (korábban játszották), Bukaresti NN Ulisse – Kolozsvári U 63:100 (korábban játszották).

A Sepsi SIC sem játszott
Nem csak a Sirius târgoviștei vendégjátékát halasztották el múlt
héten. A Sepsi SIC – Szatmárnémeti rangadót ugyancsak el kellett napolni, és ugyancsak későbbi időpontban játsszák le a Botosáni Triumf
mérkőzéseit – ha egyáltalán megteszik: a sereghajtó újonc ugyanis két
hónapja egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára, hat elmaradt meccse
van, a sportági szövetség pedig egyelőre csak halasztásokat jelentett be.
Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 14. forduló: Kolozsvári U – Konstancai
Phoenix 56:59, Bukaresti Rapid – CSM Alexandria 47:77, Brassói
Olimpia – Aradi FCC 70:74, Szatmárnémeti CSM – Bukaresti Agronomia 100:57; 15. forduló: Aradi FCC – Bukaresti Rapid 88:46, CSM
Alexandria – Kézdivásárhelyi KSE 78:67, Brassói Olimpia – Marosvásárhelyi Sirius 60:78, Bukaresti Agronomia – Konstancai Phoenix
57:83.
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Erdélyi arcok

Egyedi lelkipásztori életút időben és térben
A pókai kaszától a vártemplomi szószékig
Sajátos életút, mint minden
emberé, de olyan szépen
cseng: a Mezőség-széli Pókától a székelyföldi főváros vártemplomi szószékéig. Így már
nagyon egyedi, sajátságos,
talán még mulatságos is:
egyedi lelkipásztori életút
időben és térben egyaránt.
Már időmeghatározása is sokatmondó: két évezred találkozásánál, s így belekerül a
diktatúra idejének négy évtizede, a ’89-es változás utáni
útkeresés. Térben először
Maros megye színes világa jelenik meg: a mezőségi Póka
mint szülőfalu, Görgény-völgyi missziós gyülekezetek, a
marosszéki Jedd, az iskolát és
kultúrát jelentő Marosvásárhely. Aprólékosabb életlépésekkel kitágul az erdélyi tér a
szászföldi Nagyszebenig, a
németországi Göttingenig,
sőt egy feledhetetlen élményúttal teli dél-amerikai Brazíliáig. Ötvös József élete valóban egyedi, sajátos emberi
élet…

Nagy-Bodó Tibor
– Mit kell, mit illik tudni Ötvös
József nyugalmazott református esperesről?
– Úgy gondolom, ez személyem
legtávolabbi megközelítése. Az esperesi tisztség és szolgálat egy időleges életforma, ami meghatározó
lehet egyén és közösség számára.
Szolgálat, felelősség, de egyben
egy adott közéleti lehetőség is.
Olyan korban – 2000–2012 között
– voltam esperes a Marosi Református Egyházmegyében, amikor
politikában, művészetben, közéletben nagyrészt nemzedékem képviselői jeleskedtek, akiknek egy
részével együtt indultunk nemzetmegváltó életküzdelmünkre. Erdélyi, marosvásárhelyi életterünk
fontos tényezője, összetevője volt
az egyház szolgálata, ünnepi és hétköznapi forgatagban való jelenléte.
Ebben az értelemben is nagy kihívás és egyben áldás volt a harmadik
évezred első évtizedében, Erdély
szívében esperesként szolgálni, és
bárhol megjelenni. Nem dicsekvésképpen mondom, de mindvégig
éreztem, tapasztaltam egyfajta tiszteletet mind a hivatalosság, mind az
egyszerű emberek részéről, és ez a
tisztelet részben a tisztségnek, részben a tisztség viselőjének szólt.
– Mit tettek a szülei a tarisznyába, amikor útnak indították?
– Hangzatos szavakkal megfogalmazva mondhatnám: lelki útravalót. Amikor ezt az általános
megfogalmazást aprópénzre váltom, akkor kedves gyermekkori
emlékek elevenednek meg a még
ránk kényszerített mtsz előtti évekből, amikor a hagyományos falusi
földműveséletet élhették szorgalmas szüleim.
Hadd meséljek el egy kedves
esetet. Úgy emlékszem, három
könyvünk volt: a Biblia, amit édesapám gyakran olvasott – szakadozottan még ma is őrzöm –, az
énekeskönyv, amit édesapám minden
vasárnap a zsebében vitt az istentiszteletre, és olyan büszke fiú voltam,
amikor kihallatszott zsoltáréneklése
a férfipadokból, nagyon szépen
énekelt. Időnként a réten, szénaszárítás közben is elkezdett vallási énekeket énekelni, és nekem akkor is
repesett a gyermekszívem, mert az
én édesapám énekhangja biztatta az
Ógát dombja alatt a pókaiakat: „Ne

Ötvös József

csüggedj el, kicsiny sereg!”
Harmadik könyvként minden évben
megvették az Előre kalendáriumot,
mert abba be lehetett írni, mikor
kell a tehénnek borjat elleni, hiszen
az volt az év legfontosabb napja.
Amikor hosszú őszi vagy téli estéken édesapám leült a Bibliát olvasni, példáját követve én is
elővettem az Előre kalendáriumot,
és először csak szótagolva, majd
amikor megtanultam folyamatosan
olvasni, már tízéves korom előtt olvastam a Chivu Stoica államtanácsi
elnök és Ion Gheorghe Maurer miniszterelnök képeivel illusztrált
újévi naptár beköszöntőjét.
Akkor nem értettem a szöveget,
ma azt nem értem, miért is tettem
mindezt, de időnként mosolyogva
veszem kezembe az 1960-as könyvnaptárt, ahol még látható a ceruzával megjelölt szó, meddig jutottam
el az olvasásban, amikor vacsorázni
hívtak. A mondatban ez állt: „a párt
vezetésével meg fog-juk valósítani”, s én a „fog”-nál hagytam
félbe, majd a jó vacsora után így
folytattam: „juk”.
– Mit jelentettek Önnek a szülei?
– Azt hiszem, mindazt, amit általában mindenkinek: követendő példát, és úgy gondolom, azért voltam
szerencsés gyermek, mert jó példával hatásosabban lehet nevelni,
mint veréssel vagy szigorú szavakkal. Egyedüli gyermek voltam, és
úgy tizennégy éves koromig, amíg
Pókában jártam iskolába, a biztonságot jelentették. Később, középiskolás, majd egyetemista koromban
az otthont, ahova bármikor hazamehetek. Most, amikor testben már
nincsenek közöttünk, értem meg
igazán, milyen nagy ajándék egy
középiskolás vagy éppen egy nagyvárosban tanuló egyetemista számára, hogy van hova hazamennie.
– Mit kezdett a vidéki gyermek
Erdély nagyvárosaiban?
– Elmondhatom, hogy minden
(nagy)város a szebbik arcát fordította felém. Egész nemzedékem
ezzel a visszafogott lélegzetű nosztalgiával emlékezik a múlt század
hatvanas éveinek Marosvásárhelyére. Gondoljuk csak el, már
volt Kultúrpalota és virágóra, de
még nem volt a vegyi kombinát,
már megvolt a zártkörű főtér és mögötte a Hargita nyári kert; nem volt
a nagy, hivalkodó Grand Hotel, de
ott volt a szálló helyén a Fecske
cukrászda, a főtéren három filmszínház működött, és legalább
három könyvesbolt.
Kolozsváron egyetemista koromban minden csütörtökön délután a
postapalota előtt táncoltak a székiek, amiről Kányádi Sándor írta a
fekete-piros verseket. Emlékszem,

Fotó: Nemes Attila

hetente kétszer-háromszor is betértünk a főtéri antikváriumba, mintha
az lett volna Kolozsvár központja.
Micsoda értéke volt akkor a könyvnek, még másodkézből is!
Nagyszebenben kissé tartózkodó,
de mozgalmas kulturális életet élt
az ott lévő több tízezres erdélyi
szász közösség.
Göttingenben, ahol egy évig peregrinusként éltem, olyan márványtáblák köszöntek vissza ódon
házak faláról, amelyeken nagy erdélyi elődök neveit lehetett felfedezni: Wolfgang Bolyai vagy
Alexander Csoma de Kőrös. Sokszor olyan jólesett látni ezeket az
erdélyi neveket a német tengerben,
hogy nemegyszer hangosan köszöntem nekik – magyarul.
– Pályafutása során melyik volt
élete legszebb állomáshelye?
– Úgy vagyok ezzel, mint a többgyermekes édesanya, mindeniket
egyformán szerettem, mert mindenik egy kicsit más volt. Az első
szolgálati helyen, a Görgény völgyében még az ifjú titán „nemzetmegváltó” álmaival kerékpároztam
Alsóidecstől Görgényüvegcsűrig,
akár húsz km-t is; az alsóidecsi vallásórás gyerekek éneklése még ma
is a fülemben cseng.
Tizenegy éves jeddi ottlétem leggazdagabb és legértékesebb kincse
a család: nősülés és három fiú fogantatása – a harmadik már a marosvásárhelyi szolgálat idején
született.
A Marosvásárhely VIII. Cserealjai Református Egyházközségben
végzett hétévi szolgálat ideje tele
van szebbnél szebb gyülekezeti emlékkel. Ott indult el a rádióval és az
újságírással való kapcsolatom.
A Vártemplom önmagában az erdélyi reformátusság egyik, ún. státusszimbóluma: nagy kiváltság,
tiszta tekintély bármely időben vártemplomi lelkipásztornak lenni.
Tehát mind a négy gyülekezet a
legszebb állomáshely volt.
– Mit jelent, mit jelentett Önnek
ez a szakma?
– A lelkipásztori szolgálat hivatás, még akkor is, ha nem így indul
el mindenkinél. Tapasztalatom szerint hivatás nélkül is el lehet végezni
a papi, lelkipásztori teendőket, de
úgy nagyon nehéz lehet.
A lelkipásztori hivatás, küldetés
egy erdélyi magyar ember életében
rendkívüli erőt kölcsönöz: Isten az
ő népének megtartásában munkatárssá választott. Ettől a rendkívüli
erőtől és tudattól volt olyan áldásos
az erdélyi lelkipásztorok, papok
szolgálata az egyházellenes diktatúrában, a szabadosság ezredfordulós
éveiben és a mai, balliberalizmus
felé induló évszázadban.

– Ha újrakezdhetné, ugyancsak a
papi pályát választaná?
– Gondolom, már az előbbi válaszom sugallta, hogy jó negyvenéves
lelkipásztori szolgálatom – nehéz
vagy kevésbé nehéz – idejének milyen nagy ereje, értéke volt az erdélyi magyarság megtartásában.
Viszont sohasem szabad elfelejteni,
a nemzetet, az egyházat nem a
papok szolgálata tartja meg, hanem
a teremtő és gondviselő Isten, de
ebben a szent, megmentő tettben részesnek lenni, úgy gondolom, kiváltság.
– Mi lesz, ha a palást végleg
szegre kerül?
– Az emberek nagy részének –
főleg értelmiségi szolgálatra elhívott
életút végén – ezzel szembe kell
néznie. Így készültem én is a nyugdíjas évekre, és ebben a felkészülésben két történet segített, adott erőt.
Az egyik bibliai, az Ószövetség
egyik. ún. szimpatikus hőse, az a
Józsué, aki Mózes halála után bevezeti negyvenévi pusztai vándorlás
után a választott népet az ígéret
földjére. A cél elérése, a siker, a
győzelem volt az ő életútja, de nem
hasonlította saját életformáját nagy
elődjéhez, Mózeshez, sem az utána
érkező nagyszerű bírákhoz. Meg
kell tanulni: van egy életút, egy
életidő, amiben mi vagyunk a fontosak, az a mi időnk, a mi utunk, és
nekünk azt kell megélni.
A második történetem a személyesen megélt hetven év. Mezőségszéli, pókai földműves családból indulva, jó iskolákon keresztül eljutottam a marosvásárhelyi Vártemplom
szószékére esperes-lelkipásztorként.
Ezt senki más nem tudta még így
végigjárni, megélni, mert ezt az életpályát csak nekem rendelte az Isten.
A szegre akasztott palást nekem ezt
juttatja eszembe.
– Hogyan tekint vissza az elmúlt
évekre, évtizedekre – az életére?
– Hadd kezdjem így: ebben az
egyszerű, közvetlen kérdésben
megjelenik a titokzatos élet igazi,
szép küldetése. Nekem megadatott,
hogy megéltem „ötnemzedéknyi”
időt: voltam unoka, gyermek, férj,
szülő és most már nagyszülő. Első
emlékeimben két nagyanyám
alakja-hangja-szeretete jelenik meg,
s a közel hetvenéves ködös emlékeseményből még most is érzem dolgos kezük fogásának biztonságát.
Szüleim küzdelmes életéből, amikor egy sok évszázados világ, a falusi földművesélet átalakulása
történt, a küzdelemben, az élethalál harcban való helytállás példáját tanultam meg. Harmadik
nemzedéknyi létem a legrövidebb
és legszerényebb, ám akkor tanultam meg, az ember igazi kincseket,
maradandó értékeket az emberi
kapcsolatokon keresztül tud létrehozni. A szülőként megélt nevelésnek most látszanak a sikerei vagy a
sikertelenségei, amikor három fiunk
önálló életét éli. A már megkapott
nagyszülői státus egy küzdelmes,
de szép erdélyi életút büszke beteljesedése.
– Mit jelentett, és mit jelent ma
Ötvös Józsefnek a család: a feleség,
a gyermekek és az unokák?
– Egész konkrétan az újrakezdés
erejét és ajándékát. A közel másfél
évtizedes esperesi szolgálat, a negyvenéves lelkipásztori küzdelem, a
hetvenéves gazdag erdélyi politikai,
társadalmi, közéleti, gazdasági,
egyházi, nemzeti pályafutás tele
van gáncsolásokkal és támogatásokkal, sikertelenségekkel és áldásokkal, elbukásokkal és talpra
állásokkal, s mindezekben legközelebbi, mondjam így: test- és lélekközeli társként áll a feleség, állnak
a gyermekek és az életnek még
mindig értelmet, gazdagságot hozó
unokák.
Szemeim előtt: karácsony szentestéjén a harmadik harangszó alatt
két unoka – Csanád és Zenkő – kö-

zött, a kezüket fogva vonultam be,
most egyszerű egyháztagként, a
vártemplomi padok között, de ilyen
szépnek még sohasem láttam a
templomot. Ezt a „szép látást” jelenti számomra a család.
– Az elmúlt évekre gondolva,
mikor volt a legboldogabb?
– Bármennyire forgatom emlékezetemben életem szép, megható élményeit, egyikről sem tudom azt
állítani, hogy a legboldogabb volt.
De ez egyáltalán nem szomorít el,
mert sokkal gazdagabb volt a velem
jövő hét évtized, minthogy egyetlen
nagy „legboldogabb esemény” határozná meg.
Vannak gyermekkori emlékek,
amelyek ma is megkönnyítő érzéssel jelennek meg: a különböző iskolai felvételik sikerei. Talán
meglepő, de egy lelkipásztor számára igazi boldogság, amikor a
gyülekezetből való elköltözése után
– jelképesen vagy szívből – megsiratják. A vissza nem tartott érzések
könnyei őszinte szeretetről tanúskodnak, és ez teszi boldoggá a közösségben vállalt, a közösségért
végzett szolgálatot.
Mégis kiemelek egy-két eseményt. Amikor a múlt század végén
– 1995-ben – Jeddről beköltöztünk
Marosvásárhelyre, a jeddi fiatalok
még éveken át népviseletben, lóháton, a lányok szekéren ülve és énekelve a tömbházak közötti utcákon
egészen a parókiáig, a cserealjai
templomig jöttek be, így „hívtak
vissza” szüreti bálba, míg a rendőrség le nem tiltotta a lovakat az aszfaltról.
De ugyanilyen boldog voltam,
amikor – már a koronavírus-járvány
idején – a pókai református templomban megkereszteltük két legkisebb unokánkat, és utána a család
együtt ebédelt gyermekkorom feledhetetlen kertjében. Hadd tegyem
hozzá: a pókai református templom
építésénél közmunkáztak nagyszüleim, ott esküdtek örök hűséget
egymásnak a szüleim, ott tartottak
engem is keresztvíz alá, és két lányunokánk – Zsolna és Janka – keresztneve ott hangzott fel a
mennyig. Hát nem boldogság ez?
Most egy kicsit el is szégyelltem
magam, mert mindkét említett boldogságpélda arról szól, hogy az
ember akkor boldog, ha ő kerül a
középpontba, ha ő van rivaldafényben. De lehet, hogy mindez így
igaz.
– Esperes úr, hogyan tovább?
– Nem olyan egyszerű és nem
olyan könnyű hetvenévesen a jövőről szólni. Hála Istennek, vannak
olyan kézzelfogható családi fontosságok, pókai szükségletek, amelyek
még mindig álmokat és távlatokat
jelentenek. Hadd kezdjem a szülőfalummal szembeni örökös adóssággal: emlékezetem szerint Imreh
István történész fogalmazta meg
egykor: minden valamirevaló erdélyi értelmiségi tartozik annyival
szülőfalujának, hogy legalább egykét oldalnyi írást hagyjon rá. Talán
a két oldalt már megírtam a második könyvemben megjelent, szülőfalumról szóló riportban, de még
mindig hálát és adósságot érzek
Póka iránt. 2023-ban lesz 700 éves
a falu első írásbeli említése. Úgy
gondolom, az élet nagy-nagy ajándéka egy ilyen kerek történelmi évforduló megélése. Hány falubelinek
nem adatott meg mindez!
Családi vonatkozásban is még
fontosnak vagy inkább szükségesnek érzem magam, hiszen a legnagyobbik unokámnak egy esti séta
alkalmával megmutattam az egykori Súrlott Grádics épületét, ahol
még Ady Endre is megfordult.
Azon az esti nagyapa–unoka sétán
ott, akkor megszorította a kezem, és
ez a kézszorítás igazolta: szükség
van még rám.
– Esperes úr, köszönjük a beszélgetést!
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128310-es telefonszámon. (66202-I)

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

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
közleménye
2022. január 28-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám
alatti székhelyén nyilvános árverést szervez az alábbi javak értékesítésére:
1. 6360 négyzetméteres kültelek, telekkönyvvszáma 50187 Mikefalva,
kikiáltási ár 27.927 lej.
2. Szalagcsiszoló, kikiáltási ár 2.650 lej;
3. Vastagoló gyalugép, kikiáltási ár 3.950 lej;
4. Rex típusú egyengetőgép, kikiáltási ár 3.100 lej;
5. Asztali körfűrész, kikiáltási ár 2.850 lej;
6. Fűrészgép, kikiáltási ár 1.560 lej;
7. Opel Zafira 2003-as személygépkocsi, kikiáltási ár 2.101. lej. Az árak nem
tartalmazzák a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében
felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra,
hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint
7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a
vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését
igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO02TREZ479506701XXXXXXX számlára kell átutalni, címzett a Maros
Megyei Közpénzügyi Hivatal, Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály,
adószám 4322696 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő
összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai
jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát
ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: január 17. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály,
Ádámos, Bonyha és Mikefalva Polgármesteri Hivatalában, az adós cégek
székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában
(Tetcu Alina ellenőr) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.
Sim Anuţa osztályvezető
KLARA javasasszony 100%-ban megoldja a hozzá
fordulók problémáját, feloldja a kötést és az átkot, gyógyítja
az alkoholizmust, depressziót, impotenciát, epilepsziát,
visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és
nyereséget hoz a házhoz, szétvált családokat újból
összehoz, tarot-kártyából megnézi a múltat, jelent és a
jövőt, bármilyen egyéb problémában is segít.
Köszönetnyilvánítások:
Anica Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével egyévnyi távollét után; Marian
Ákosfalváról hálás, mert fia kigyógyult az alkoholizmusból,
a depresszióból, és jó útra tért; Gergely Nyárádszeredából
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, és megismerkedett élete szerelmével; Antonela
Ernyéből köszönetet mond, mert megszabadult a családi átoktól és ismét boldogok;
Irén férje Vásárhelyről az epilepsziából gyógyult ki; Cristian Dicsőből hálás, mert
újra együtt van kedvesével.
Tel. 0742-450-214, Klara látnok. (Fizetett hirdetés: mp.)
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„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet. Csak az
hal meg, kit felednek, örökké él,
kit igazán szeretnek.”

Kegyelettel emlékezünk január

Isten akarata előtt meghajolva,

17-én BÁLINT ZOLTÁNRA halálá-

mély fájdalommal tudatjuk, hogy

nak 12. évfordulóján. Soha nem

a szeretett férj, édesapa, nagy-

feledünk. Szerettei. (14539-I)

apa, após, rokon és jó barát,
BÖJTHE GÁBOR
életének 79. évében váratlanul itt-

GARÁZST vásárolok a Kornisán és
környékén. Kérem, hívjon bizalommal. Tel. 0744-576-278. (p.-I)

MINDENFÉLE

hagyott bennünket. Temetésének
Ma, 2022. január 17-én 15 éve,

időpontjáról

hogy a drága férj, édesapa, nagy-

adunk tájékoztatást. Emlékét szí-

a

későbbiekben

tata, GUDOR ADALBERT ittha-

vünkben örökre megőrizzük!

gyott minket örökre. Emléked

Emléke legyen áldott, nyugalma

örökké szívünkben őrizzük. A
gyászoló család. (14530)

csendes!
A gyászoló család. (-I)

MEGBÍZHATÓ, komoly házvezetőnőt

keresek

napi

7-8

órás

munkaidőre, hosszú távra, Marosvásárhelyre, kölcsönös megegyezés
alapján munkakönyves alkalmazással. Főzésben és egyéb háztartási
munkákban jártas hölgyek jelentkezését várom Marosvásárhelyről és
környékéről. Érdeklődni a 0722-667748-as telefonszámon. (66240)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki már nincs.
Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökké
megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk a székelyszentistváni

VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960.
(14470-I)

NEMES

JÓZSEFRE, akit január 17-én
négy éve, hogy magához szólította a Jóisten. Szívünkben mindörökké él. Akik ismerték és

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14480)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér,
rokon, barát és jó ismerős,
BENCE TIBOR
51 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 18-án, kedden 13 órakor
lesz a marosszentannai temetőben, református szertartás szerint. Emlékét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család. (-I)

szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Szerettei.

(14543-I)
VÁLLALUNK: benti munkát, csator-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a mindannyiunk által szeretett
CARMEN VAMANU MONICA
átadta lelkét Teremtőjének.
A kegyeleti szertartás január 17én (hétfőn) 12 órakor lesz a Vili
Funerar ravatalozótermében.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (-I)

najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-

ELHALÁLOZÁS

vítást. Tel. 0755-654-115. (14480)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagyanya,
dédanya,

testvér,

nagynéni,

rokon, szomszéd,
özv. SZŐCS JOZEFA
(Zsozsó)
vegyész, az OGYI volt tanársegéde,

Megrendülten
értesültünk
kollégánk, CARMEN MARIANA
VAMANU haláláról. Egy jó
szakembert
és
egy
jó
munkatársat veszítettünk el.
Részvéttel osztozunk családja
gyászában. Az Aquaserv Rt.
vezetősége. (-I)

életének 95. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
Marosvásárhelyt január 18-án 13
órakor lesz a református temetőben,

református

szertartás

szerint.
A gyászoló család. (p-I)

Szomorúan értesültünk kollégánk,
CARMEN
MARIANA
VAMANU haláláról. Együttérzünk
a gyászoló családdal, osztozunk
a veszteség miatti fájdalomban,
vigasztalódást
kívánunk. Az
Aquaserv Rt. munkaközössége.
(-I)

Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.
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A Carit-San Medical
rendelőintézet
ingyenes
laboratóriumi vizsgálatra

várja az érdeklődőket
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján.

Telefonszámaink programálásért:
• (0730) 619 408
• (0265) 269 172
Aurel Filimon utca 15. szám

www.caritsanmed.ro

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel januárra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére!
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között.
Várjuk Önöket!

