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Orbán Balázs-díj Tamási Zsolt iskolaigazgatónak

„Lámpás emberek” kitüntetése

Történelmi-politikai
reflexiók
sajtótükörben
Két érdekes, különleges kötetet mutattak be kedden délután a marosvásárhelyi Bernády Házban. Az a közös
bennük, hogy több országban dolgozó
magyar újságírók összefogásával,
hozzájárulásával jött létre, más-más
téma köré csoportosítva a beküldött
írásokat.

____________5.
A Kilimandzsáró
„meghódítói”

Különleges kettős utazáson vehettek
részt január 21-én este mindazok,
akik a marosvásárhelyi Studium központ konferenciatermében jelen voltak
a magyar kultúra hete alkalmából
szervezett jó hangulatú kerekasztalbeszélgetésen. Miközben gróf Teleki
Samu afrikai felfedezőútjáról hallhattak érdekes részleteket, a Kilimandzsárót „meghódító” Veress Zsombor
világutazó segesvári gyógyszerész
különleges, látványos fényképei peregtek a néhány napja véget ért afrikai
utazásának helyszíneiről, érdekességeiről.

____________6.
Lábbal, kézzel,
zászlóval

Fotó: Nagy Tibor

„A komaság jegyében” mottóval tavaly októberben zajlott XII. SzéA „legnagyobb székely” szellemi örökségét továbbvivő személyiségek részesültek a régió egyik legrangosabb elisme- kelyföld Napok zárómozzanatát, az Orbán Balázs-díj-átadó ünnepséget
résében péntek délután a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. a járványhelyzet miatt halasztották idén januárra a rendezvénysorozat
Nagy Székely Ildikó

szervezői, Maros, Hargita és Kovászna megye tanácsai. Ez alkalommal
(Folytatás a 4. oldalon)

Bocsássuk előre: a pályán látottaknak
megfelelő végeredménnyel zárult a
Sepsi OSK és a CSU Craiova mérkőzése a labdarúgó 1. liga 23. fordulójában, azonban egy ideig úgy tűnt, egy
játékvezetői szarvashiba jelentősen
befolyásolhatja ezt. Talán ezen a
meccsen mutatkozott meg legjobban,
milyen fontos lenne már végre bevezetni a videobírót.

____________7.

Átmentés
Bodolai Gyöngyi
Ha vezetése alatt egyéb látványos eredmények nem is születtek az
oktatásügyben, van egy terület, ahol „az újítónak” járó elismerés illeti
meg a jelenlegi tanügyminisztert. A módszert az egyetemi rektorok
megválasztása előtt már kipróbálta, és „kiválóan” működött. Jelenleg
az ARACIP, a Romániai Közoktatás Minőségbiztosítási Hatósága élére
megválasztandó elnök esetében kívánja érvénybe léptetni ugyanazt a
módszert egy önkényesen módosított határozattervezet révén.
Ez kísértetiesen hasonlít arra a helyzetre, amikor a legutóbbi rektorválasztás idején a közoktatási törvény 2014-es módosítására hivatkozva, miszerint az egyetemi rektorok két teljes mandátumra
választhatók meg, a rektorok tanácsának elnöki tisztségében egyetemi
vezető kollégáival egy trópusi utazásra mentek, s arra az időre a mandátumuk felfüggesztését kérték. Visszatértük után, mivel így kollégáinak sem volt teljes a két rektori mandátuma, újra indulhattak a
választáson, és többeket közülük – így a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE)
rektorát is – harmadszor is újraválaszthatták.
Sorin Cîmpeanu tanügyminisztert, aki egyébként a bukaresti agrártudományi egyetem rektora, a mandátumát megszakító két miniszteri
kinevezése miatt lehetett harmadszor is újraválasztani az egyetem
élére. Feltehetően innen eredt az ötlet, hogy rektortársait hogyan mentheti át egy harmadik megbízatásra.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 48 perckor,
lenyugszik
17 óra 24 perckor.
Az év 31. napja,
hátravan 334 nap.

Ma MARCELLA és PETUR,
holnap IGNÁC és VIRGINIA
napja.
IDŐJÁRÁS
Havazás lehetséges
Hőmérséklet:
max. 1 0C
min. -3 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
43, 3, 5, 18, 31 + 11

NOROC PLUS: 9 9 9 5 1 2

16, 35, 15, 8, 5, 25

SUPER NOROC: 5 9 2 2 3 8

40, 12, 29, 16, 48, 47

NOROC: 8 7 4 2 6 5 0

Megyei hírek
Covid-állapotfelmérő központok
A Covid-19 koronavírussal igazoltan fertőzöttek január 25től küldőpapír nélkül jelentkezhetnek a megyében nyílt állapotfelmérő központokban. Ezekben az enyhe, illetve
közepes súlyosságú tünetekkel rendelkezőket fogadják,
akik a veszélyeztetett kategóriák valamelyikéhez tartoznak
(szívbetegek, cukorbetegek stb.). Az érintettek a fertőzést
igazoló antigéngyorsteszt vagy PCR-teszt eredményével
jelentkezzenek a központokban, ahol ingyenes antivirális
kezelést kapnak, függetlenül attól, hogy van-e egészségügyi biztosításuk vagy nincs. A Maros megyében működő
állapotfelmérő központok: Marosvásárhelyen a Dózsa
György utcai 1-es és 2-es fertőzőklinikán, a Gh. Marinescu
utcai tüdőklinikán, illetve a szászrégeni, dicsőszentmártoni,
segesvári, marosludasi, valamint a szovátai kórházban.

Közönségszavazatokkal
támogatható Vizi Imre
Vizi Imre eurovíziós versenydala, a Sparrow elérte a 23 ezer
megtekintést a román közszolgálati tv hivatalos YouTube-csatornáján (https://www.youtube.com/watch?v=bJ7OSDh6qBo),
ami a legnépszerűbb tíz romániai dal közé helyezte a magyar
előadóművész produkcióját. Vizi Imre tavaly decemberben jutott be a hazai válogató elődöntőjébe, és ha megnyeri a romániai megmérettetést, a május 10. és 14. között
Torinóban tartandó Eurovíziós Dalfesztiválon képviselheti
Romániát és az erdélyi magyarokat. Az elődöntőt, amelyet
az RTV élőben közvetít, két szakaszban rendezik meg. Először húsz versenyzőt választanak ki, akik február 12-én
mérik össze tudásukat. A döntőbe tíz előadó kerül be, akik
közül a zsűri március 5-én választja ki azt, aki az országot
képviselheti az Eurovíziós Dalfesztiválon.

SMS a Solidaris Egyesületnek
A Telefonos Szeretetszolgálatot működtető marosvásárhelyi Solidaris Egyesület ingyenes szállást biztosít betegeknek és hozzátartozóknak Marosvásárhelyen és
Kolozsváron. A kórházak mellett található, teljesen felszerelt, fűtött szobákat közösségi összefogással tartotta fenn
az egyesület az utóbbi négy évben, ezért egy SMS elküldésével havi 4 euróval bárki támogathatja a menedékszobák működtetését. Az SMS-szám: 8864.

Oltóközpontok programja
A marosvásárhelyi négy oltóközpontból kettő – a Tudor Vladimirescu Általános Iskola sporttermében és a polgármesteri hivatal víkendtelepi vendégházában (ahol J&J
szérummal oltanak) – a hét minden napján 8–20 óra között
nyitva tart, a Mihai Eminescu Művelődési Ház és az Ifjúsági
Ház (Modernával és Pfizerrel oltanak) vasárnap zárva lesz.
Segesváron, Dicsőszentmártonban és Nyárádtőn mindennap, Szászrégenben, Marosludason, Marosszentkirályon vasárnap kivételével szintén naponta oltanak (Pfizerrel).
Nyárádszeredában szombaton és vasárnap munkaszüneti
nap, Szovátán (J&J) viszont csak hétfőn és szombaton lehet
beadatni az oltást. Nagysármáson kedden, csütörtökön és
szombaton fogadják az oltásra jelentkezőket.

Kétnyelvű mobilalkalmazás
Mezőpanit község lakóinak
A lakossággal való kommunikáció megkönnyítése érdekében Mezőpanit Polgármesteri Hivatala kétnyelvű mobilalkalmazást fejlesztett ki. Az eAdmin Mezőpanit alkalmazás
révén azonnal értesítik a lakosságot, ha valami közérdekű
történik a községben, vagy ha szünetelni fog az áram-, gázvagy vízszolgáltatás, illetve az alkalmazók értesíthetik a hivatalt, ha nem működik a közvilágítás, vagy kóbor kutyákat,
illegális szemetelőket észlelnek. Az alkalmazás a következő elérhetőségekről tölthető le: shorturl.at/fsQR5 (android), shorturl.at/mnBJ3 (iOS).
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ösztöndíjak
és kedvezményes köztisztasági illeték
Magasabb tanulói ösztöndíjakról, kiváló eredményeket elért diákok jutalmazásáról hozott határozatot csütörtöki ülésén a marosvásárhelyi
tanács. A testület ugyanakkor arról is döntött,
hogy kedvezményt ad azoknak, akik június 30ig a teljes évre kifizetik a köztisztasági illetéket.
A közgyűlésen jó néhányszor elhangzott indulatos felszólalások a polgármester két tanácsadóját övező botránnyal voltak kapcsolatosak.

Antalfi Imola
A 22 jelen levő képviselő 39 tervezetet vitatott meg, négyet ugyanis még az ülés előtt visszavontak. Több városrendezési dokumentáció elfogadásáról szavaztak, de
elhalasztották az energiahatékonyság javítását célzó programról szóló tervezetet. Jóváhagyta a testület a megvalósíthatósági tanulmány időszerűsítését az Urunk
Mennybemenetele katedrális, az Angyali Üdvözlet katedrális, az I. Sz. Római Katolikus Plébánia, a marosvásárhelyi Vártemplom, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
épületének megvilágítását illetően. A szavatolt minimáljövedelem kedvezményezettjeit érintő, a 2022-es évre
szóló helyi érdekeltségű munkaterv jóváhagyásáról való
vita során a tájékoztatást nyújtó Andreia Morarut, a szociális igazgatóság igazgatóját meglehetősen vehemensen
„vette elő” Claudiu Maior, Dorin Florea korábbi polgármester volt tanácsadója. Ugyanilyen hangnemben „leckéztette” Morarut még másik két tervezet vitája során,
egyrészt azzal kapcsolatban, hogy a tanács felhatalmazta
Morarut arra, hogy a bírósági perekben képviselje a testületet, illetve a Szegénység és a társadalmi kirekesztés integrált megközelítése a marosvásárhelyi marginalizált
közösségek javára című projektben való részvétel jóváhagyása kapcsán. Maior minden egyes lehetséges alkalommal utalt a Recorder.ro napokban megjelent oknyomozó
riportjára, amelyben az igazgató beszélgetését is rögzítették. Az indulatos személyeskedés több képviselő ingerküszöbét túllépte, Kelemen Márton ülésvezető elnök több
ízben utasította civilizált viselkedésre Claudiu Maiort, Kakassy Blanka szankciókat kért az udvariatlan képviselőknek, és volt, aki nyugtató teát javasolt az „idegeseknek”.
A témát jócskán kifuttatták, Claudiu Maior pedig azt vetítette előre, hogy megtörténhet, hogy újabb hangfelvételek
kerülnek nyilvánosságra.
Nagyobb ösztöndíjak
Továbbra is támogatjuk a kiváló eredményeket elérő tanulókat! – áll a marosvásárhelyi RMDSZ-nek a tanácsülést követően kiadott sajtóközleményében. A testület
ugyanis határozatot hozott a kiváló eredményeket elérő tanulók támogatásáról. A Gaudeamus és a Kiválósági Díjat
tavaly májusban hozta létre az önkormányzat, előbbi a középiskolai (líceumi) évfolyamelsőket, utóbbi a tízessel
érettségizőket jutalmazza a 2021/2022-es tanévben is 2000
lejjel, román és magyar osztályokban egyaránt. Hasonló
elven a csütörtöki ülésen létrehozták az általános iskolai
évfolyamelsők (V–VIII. osztályokban a legnagyobb átlagot

RENDEZVÉNYEK
Szimfonikus hangverseny
Február 3-án, csütörtökön 19 órától szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekarát Gheorghe Costin
vezényli. Műsoron: Kodály- és Dvorak-művek.

elérő diák) számára az Excelsior díjat, ennek összege diákonként 1500 lej lesz. Gaudeamus és Kiválósági díjat 26
líceum, Excelsior díjat 36 tanintézet diákjai kaphatnak.
Ugyanakkor Berecki Sándor és Tamási Zsolt RMDSZ-es
tanácsosok kezdeményezésére növelték a marosvásárhelyi
diákoknak biztosított ösztöndíjak értékét. Míg a 2021–
2022-es tanévben az első félévben a teljesítmény-ösztöndíjra jogosult diákok havi 300 lejt, az érdemösztöndíjasok
130 lejt, a tanulmányi ösztöndíjasok 120 lejt, a szociális
ösztöndíjasok 100 lejt kapnak, a csütörtökön hozott határozat szerint a második félévben a teljesítmény-ösztöndíj
havi 500 lej, az érdem-ösztöndíj 200 lej, a tanulmányi ösztöndíj 150 lej és a szociális ösztöndíj 200 lej lesz.
10 százalékos kedvezmény
a köztisztasági illeték esetében
Mint ismeretes, a testület eltörölte az őszi és tavaszi nagytakarítás díját, ami 50 lej volt, illetve jóváhagyta, hogy a
sokgyerekes családok legfeljebb két kiskorú gyermek után
fizessenek köztisztasági illetéket, valamint, hogy mentesüljenek az illeték kifizetése alól a háborús veteránok és
özvegyeik, a halmozottan súlyosan sérült személyek, illetve idéntől azok a lakástulajdonosok, akik nem tartózkodnak ott vagy nem használják ingatlanjaikat (egy üres
ingatlan esetében nem kell kötelezően szemétdíjat fizetniük). A január 27-i ülésen a tanács döntött: azok, akik
2022. június 30-ig kifizetik az idei évre előre a köztisztasági illetéket, 10 százalékos kedvezményben részesülnek.
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete határozottan elítéli Claudiu Maior magatartását a január
27-i tanácsülésen, amikor Frunda Csenge frakcióvezető arra kérte a testületet, hogy a holokauszt
nemzetközi napja alkalmával egypercnyi csenddel
adózzanak a marosvásárhelyi zsidó származású áldozatok emléke előtt.
Frunda Csenge tanácsos magyar nyelven kezdte
el mondanivalóját, majd kénytelen volt abbahagyni,
miután Claudiu Maior a szavába vágott, és felszólította arra, hogy először románul fejtse ki gondolatait.
A holokauszt áldozataira való emlékezés kapcsán
sovén fölényeskedéssel, pusztán a szélsőséges választóknak tetsző kocsmai stílusban beszélni egy tanácsoskollégával nemcsak érzéketlen, nemcsak
tapló magatartás, de teljes empátiahiányról tesz tanúbizonyságot.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a tanácsülések két nyelven zajlanak, a házrend csupán arra
tér ki, hogy a kisebbségek képviselői anyanyelvük
mellett román nyelven is el kell hogy mondják beszédüket. Azt azonban egy előírás sem rögzíti, hogy
melyik nyelvet kell előnyben részesíteni.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 2022-ben még
mindig gond az, ha saját anyanyelvén szólal fel egy
önkormányzati képviselő a városi tanács ülésén –
áll az RMDSZ-frakció közleményében.

Emberközelben – Bálint Zsigmond
fotókiállítása
Február 20-áig látogatható a Kultúrpalota előterében
Bálint Zsigmond Emberközelben című fotókiállítása. A
tárlat a Kultúrpalota nyitvatartási időpontja szerint: hétköznapokon, hétfő kivételével 9–16 óra között, hétvégén 9 órától 14.30-ig, valamint az intézményben zajló
rendezvények ideje alatt tekinthető meg.
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Egy hét alatt megduplázódott a fertőzött iskolások
száma
A pénteken közölt összesítés szerint jelenleg csaknem 27
Egy hét alatt kétszeresére emelkedett a koronavírussal fertőzött diákok és a járvány miatt bezárt is- ezer diák (a tanulók 0,93 százaléka) és több mint 7300 tanár
kolák száma – derült ki az oktatási minisztérium (a pedagógusok 2,7 százaléka) fertőzött, ezért 3576 osztályban
(2,6 százalék), illetve 108 (0,6 százalék) tanintézményben fügpénteken közzétett összesítéséből.
Romániában minden korábbinál gyorsabb ütemben terjed
a járvány, és már kétszer annyi fertőzöttet mutatnak ki naponta, mint a járvány előző, tavaly őszi hullámának tetőzésekor. Az iskolák túlnyomó többsége azonban egyelőre nyitva
van, ugyanis a hatóságok a Covid-kórházak leterheltségétől
tették függővé az oktatás internetre költöztetését, ami országos
szinten még nem érte el a 40 százalékot. Elvileg azokban a
megyékben kell online folytatni a tanévet, ahol a koronavírusos betegek számára elkülönített kórházi helyek 75 százaléka
már betelt. Jelenleg nincs még ilyen megye, az ország térségei
közül Kolozs megye került legközelebb az iskolák bezárásához, ahol a Covid-kórházak leterheltsége 68 százalékos.
A regionális intézkedésektől függetlenül az egyes tanintézményekben akkor is áttérhetnek az online oktatásra, ha a közösségben megjelenik a fertőzés. Azokban az osztályokban
függesztik fel a jelenléti oktatást, ahol egy héten belül legalább hárman megfertőződnek, illetve azokat a tanintézményeket zárják be, ahol az osztályok több mint felében fel
kellett függeszteni a jelenléti oktatást.

gesztették fel az óralátogatást. Egy héttel korábban 13 500
diák és 4200 tanár volt fertőzött, ami miatt 2882 osztályban,
illetve 46 iskolában költöztették internetre az oktatást.
A mostani, ötödik járványhullámban, amelyben az omikron-vírusvariáns vált dominássá, a delta-mutánsnak tulajdonított előző hullámnál lényegesen kevesebb a súlyos
megbetegedés, de az omikron sokkal nagyobb arányban terjed
a gyerekek körében. Romániában jelenleg 749 koronavírussal
fertőzött kiskorút ápolnak kórházban, majdnem kétszer annyit,
mint a negyedik hullám tavalyi tetőzése idején, és most ők teszik ki a beutaltak csaknem 9 százalékát. A negyedik hullám
tavalyi októberi tetőzésekor a Covid-kórházakban a beutaltak
2,5 százaléka (486 páciens) volt kiskorú.
Továbbra is emelkedik a járványgörbe, pénteken már harmadik napja meghaladta a 30 ezret a napi fertőzöttszám, az
utóbbi héten pedig 66 százalékkal több fertőzöttet diagnosztizáltak, mint a megelőző hét napon. Hasonló mértékben növekedett a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma is.
(MTI)

Ezentúl az erőszakos vezetés miatt is büntetnek
A kormány csütörtökön a közlekedési szabályok szigorításáról fogadott el rendeletet, amelynek alapján
ezentúl a vezetői jog felfüggesztésével büntethetik
az erőszakos járművezetőket.

A rendelet bevezeti a KRESZ-be, és kihágásnak minősíti az
„agresszív vezetés” fogalmát. Ezt az a járművezető követi el,
aki másik járművet veszélyesen megközelítve, indokolatlan
fékezéssel vagy más módon próbálja megfélemlíteni (leszorítani) annak vezetőjét, villogással, dudálással követeli, hogy az
előtte haladó szabadítsa fel a sávot, a forgalmi sávok között
cikázik, a kerekeket pörgetve indul, kétkerekű járművet egy
keréken vezet, szándékosan megcsúsztatja a jármű kerekeit,
kézifék berántásával fordítja vissza járművét, vagy a környezetét zavaró módon, hangosan „túráztatja” a motort.
Az agresszív vezetést a második szabálysértési kategóriába
sorolja a román KRESZ, vagyis ezért nemcsak 580-725 lejes
pénzbírság jár, hanem 30 napra felfüggesztik a vezetői engedélyt is. Amennyiben az erőszakos vezetés anyagi kárral járó
balesetet eredményez, a bírság 870-1160 lej közötti összegre
emelkedik, a jogosítványt pedig 60 napra függesztik fel.
A rendelet súlyosabb (1305-2900 lejes) bírsággal és a vezetői jog 90 napos felfüggesztésével bünteti azokat, akik indokolatlan módon az autópálya leállósávjában közlekednek,
és 120 napra növeli a jogosítvány-felfüggesztés időtartamát

azok esetében, akik visszafordulnak, vagy az autópályán a forgalommal ellentétes irányban haladnak, tiltott helyen hajtanak
át másik pályaszakaszra, vagy a tilos jelzés ellenére áthajtanak
vasúti átjárón. A gyorshajtás büntetésében új küszöböt vezetnek be: 120 napra felfüggesztik a vezetői jogát annak a sofőrnek, aki óránként több mint 70 kilométeres sebességgel lépi
túl az adott szakaszon megengedett maximális sebességet.
Eddig a 90 napos eltiltás volt a legsúlyosabb büntetés, amelyet
az óránként 50 kilométernél nagyobb sebesség-túllépés esetében szabnak ki.
Az elsőbbségadás elmulasztásáért és szabálytalan előzésért
kirótt büntetés is szigorodott: az eddigi 30 nap helyett ezentúl
60 napig függesztik fel a vétkes sofőr vezetői jogát.
„Véget kell vetni a vérontásnak a román utakon” – jelentette
ki a csütörtöki kormányülés után Lucian Bode belügyminiszter, aki szerint a KRESZ szigorításának egyik célja az
országutak felelőtlenül vezető „fenegyerekeinek” a megfékezése. Tavaly 1878-an vesztették életüket közúti balesetben a
román utakon, 8 százalékkal többen, mint 2020-ban – emlékeztetett a belügyminiszter.
Az Európai Unióban lakosságarányosan továbbra is Romániában történik a legtöbb halálos kimenetelű közlekedési baleset. Az egymillió lakosra jutó, 2020-ban bekövetkezett 85
halálos baleset több mint kétszerese az uniós átlagnak. (MTI)

Újabb külföldi szaktekintélyek csatlakoznak
a Mathias Corvinus Collegium programjához
Az MCC 2020-ban indította el a Visiting Fellowship venAz idén további nemzetközi szaktekintélyek csatlakoznak a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Visiting dégkutatói ösztöndíjprogramját, amelynek részeként az alapítFellowship Programjához (VFP) – közölte az MCC vány 2 héttől 6 hónapig terjedő időtartamban lehetőséget nyújt
kiemelkedő külföldi és külföldön élő magyar kutatóknak, proszombaton az MTI-vel.
A programban idén részt vesz mások mellett Edouard Husson, a Cergy-Paris Egyetem modern kori történelemmel foglalkozó professzora, vagy Peter Boghossian amerikai filozófus,
aki rávilágított arra, hogy milyen könnyen tudnak teret hódítani az amerikai egyetemeken az áltudományos elképzelések.
A közlemény szerint az alapítványnál tevékenykedik majd
James A. Schellinger, Indiana állam korábbi kereskedelmi minisztere, Klaus-Rüdiger Mai író, német történész, akinek könyvét már tavaly bemutatta az MCC, és Szergej Andrejev
Közel-Kelet-kutató, aki doktori fokozatát az Oxfordi Egyetemen szerezte.
A szakembergárdát erősíti továbbá Vajk Miklos Lukacs de
Pereny magyar származású perui gondolkodó és közösségi
médiasztár, valamint Rod Dreher, a The American Conservative magazin vezető szerkesztője.
A Mathias Corvinus Collegium számos külföldi vendégoktatójával, szakértőjével február 16-17-én is találkozhatnak az
érdeklődők az MCC Budapest Summit nemzetközi konferencián. A szakmai eseményen a résztvevők arról értekeznek,
hogy mit és miért tanítunk gyermekeinknek a jogokról, felelősségről, embertársainkról, a genderelméletről és a kritikus
gondolkodásról – írták.

fesszoroknak, hogy az MCC komplex tevékenységébe bekapcsolódva kutassanak, oktassanak Budapesten és a regionális
központokban – áll a közleményben.
A tájékoztatás szerint a programban az MCC-s diákok olyan
neves külföldi szaktekintélyektől hallgathatnak előadásokat,
akikkel a hagyományos felsőoktatásban nincs lehetőségük találkozni. Az MCC a tehetséges diákok érdekeit, fejlődését
tartja szem előtt, így elsődleges célja, hogy a fiatalok európai
viszonylatban is egyedülálló tudást kapjanak.
Kiemelték, hogy a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó tevékenységének fontos pillére a nemzetközi kapcsolatok bővítése, az intézmény nemzetközi láthatóságának
növelése, amely olyan képzések által valósulhat meg, mint
amilyen az MCC Visiting Fellowship Program is.
Tavaly az MCC-ben összesen 104 nemzetközi rendezvényen vehettek részt az érdeklődők, és több mint 160 nemzetközi előadó kapcsolódott be az intézmény tehetséggondozó
tevékenységébe.
Az MCC Visiting Fellowship Programhoz 2021-ben 18 külföldi szaktekintély csatlakozott, és a nemzetközi vendégelőadók száma minden évben folyamatosan bővül – áll a
közleményben. (MTI)

Ferenc pápa a kínai újévet köszöntötte

A február elsejére eső kínai holdújévet ünneplőket Kelet-Ázsia számos más országában megtartanak, valamint a
köszöntötte Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter világ más kontinensein élő közösségekben.
Vasárnap a Szent István vértanúról elnevezett és a római
téren mondott beszédében vasárnap.

A katolikus egyházfő emlékeztetett, hogy a Távol-Keleten
és a világ számos más részén a kínai újév megünneplésére készülnek.
Békét, egészséget és nyugalommal teli életet kívánt az ünneplőknek.
Hangsúlyozta, hogy számos családnak nem lesz lehetősége
az ünnep alkalmából egymással találkoznia: „remélem, hogy
hamarosan túl leszünk a (pandémia) próbáján” – mondta Ferenc pápa.
A kínai újév vagy holdújév a világnépesség egynegyede
számára az év legnagyobb ünnepét jelenti, melyet Kínában és

magyarok templomaként ismert Santo Stefano Rotondo-bazilikában Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) titkára, a római Pápai Magyar Intézet egykori rektora
mutatott be misét.
Február elsején a Vatikán szakmai kitüntetésében részesül
Vörös Győző ókorkutató, a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) tagja a jordániai Machareus-hegyen végzett ásatásokért. Az úgynevezett Pápaság Aranyérmét veheti át az ahhoz
kapcsolódó pápai oklevéllel. Az elismerést második magyarként kapta meg: elsőként László Fülöp festőművész kapta
1900-ban XIII. Leó pápától. (MTI)
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Ország – világ
Nem időszerű a kötelező katonai
szolgálat újbóli bevezetése
Vasile Dîncu védelmi miniszter szerint jelenleg nem
időszerű a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetése, de a jövőben tervezik az önkéntes katonai szolgálatra vonatkozó projekt elindítását. Erről a Prima
TV vasárnapi adásában kérdezték a minisztert, aki
leszögezte: bár a parlament védelmi szakbizottságában is felvetették, és a tartalékos tisztek is jelezték
neki megbeszéléseken, hogy szükséges lenne a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetése, jelenleg
sem gazdaságilag, sem az ország igényeit tekintve
nem időszerű egy ilyen döntés. A kötelező katonai
képzés sokkal nagyobb költségvetést jelentene a
hadsereg számára. Persze, ha tényleg szükséges
lenne, megvalósítanák, de akkor is át kellene gondolni a rendszert, egy sokkal modernebb képzésre
van szükség – mutatott rá Dîncu. Hozzátette, a védelmi tárca alternatív projektet készít elő a kötelező
katonai szolgálat helyett. (Agerpres)

Az unitárius egyház püspökévé
szentelték Kovács Istvánt
Kolozsváron szombaton délután az unitárius egyház
püspökévé szentelték a júniusban megválasztott Kovács Istvánt. Az erdélyi alapítású protestáns egyház
32. püspöke a felszentelését követő prédikációjában
kijelentette: aki felméri küldetése nagyságát, óhatatlanul méltatlannak érzi magát a feladatra. Hozzátette:
a vívódásra az imádságból jön a válasz. Isten nem
az alkalmasakat hívja el a feladatra, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá a feladathoz. Kovács István
a szabadság keresésének gondolatára építette prédikációját. Kijelentette: az igazi szabadságot a kötődések jelentik, a kötődések Istenhez, a családhoz,
egyházhoz, szülőföldhöz, a teremtett világhoz. Úgy
vélte, hogy Isten lehetőséget adott az erdélyi vallási
felekezeteknek egymás megtalálására, amelynek érdekében tudni kell őszintén bocsánatot kérniük egymástól a múltban elkövetett vétkek miatt. (MTI)

Brüsszeli koordinációs irodát
terveznek európai jobboldali pártok
Brüsszeli koordinációs iroda létrehozásáról állapodtak meg európai jobboldali pártok a Madridban rendezett kétnapos csúcstalálkozójukon – jelentette be
sajtótájékoztatóján Jorge Buxadé, az eseményt szervező spanyol Vox párt uniós képviselő-csoportjának
vezetője. Mint mondta, az iroda folyamatos együttműködésre teremtene lehetőséget az Európai Parlamentben a jobboldali pártok között, amelyek jelenleg
három különböző frakcióhoz tartoznak, vagy függetlenek, de összehangolnák politikáikat, álláspontjaikat
és „minden egyes párt szabadságát tiszteletben
tartva” a szavazataikat is. A Megvédeni Európát címmel rendezett tanácskozáson 15 párt képviseltette
magát 12 európai országból. (MTI)

Átmentés
(Folytatás az 1. oldalról)
De térjünk a tárgyra, hiszen ezúttal az ARACIP újraszervezéséről van szó, amelynek az lenne a feladata,
hogy a romániai közoktatás keretében működő óvodákban, iskolákban felügyelje a tevékenység minőségét, az
újonnan létrejövő tanintézményeknek megadja a működési engedélyt. Ez minőségi munkát igényelne, de a tanügyminisztérium adataiból az derült ki, hogy a hatóság
kiürült, hiányoznak az állandó alkalmazottak, sok tevékenységet kiszerveztek, így a kormányhatározatban
megfogalmazott feladatait nem képes ellátni. Felépítése
idejétmúlt, döntéshozó testületének szerkezete elavult,
hiányoznak a civil szervezetek (diákok, szülők szövetsége, szakszervezeti szövetségek) képviselői. Az utóbbi
időben 5.000 romániai tanintézmény ellenőrzése elmaradt, és a hatóság saját tevékenységéről szóló évi elemzései sem készültek el, és sorolhatnánk tovább a
szaktárca által jelzett hiányosságokat. Ebből kiindulva,
a tanügyminisztérium, amelynek fennhatósága alá tartozik a hatóság, a hiányosságokat számba véve, új törvénytervezetet dolgozott ki, amely kapcsán december
27-én közvitát szerveztek a civil szféra képviselőinek jelenlétében. A több pontban javított, de a civil javaslatok
egy részét figyelmen kívül hagyó törvénytervezet akkor
„verte ki a biztosítékot”, amikor a január 21-én elfogadásra javasolt változatba önkényesen „belenyúltak” a
minisztériumban. Többek között azt a (2014-ben módosított) közoktatási törvényből átemelt változtatást eszközölte a miniszter, miszerint az ARACIP elnökét két teljes
mandátumra lehet megválasztani, ami azt jelenti, hogy
a hatóság éléről az egyetemi rektorokhoz hasonlóan
akár nyugdíjba is mehet, ha időközben egy időre a felfüggesztését kéri. Ráadásul egy hű pártkatonának vagy
ismerősnek egy jó fizetéssel járó új állást, a „titkári
posztot” is kitalálták. A titkár feladata az lenne, hogy
helyettesítse az elnököt, ha az egyébbel van elfoglalva.
Az önkényes változtatások miatt január 29-én 14
szervezet közös tiltakozást nyújtott be a kormányhoz és
az államelnökhöz, azzal a kéréssel, hogy a tanügyi tárca
vonja vissza a határozattervezet átpolitizált, önkényesen
módosított változatát. Kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a
nyerő.
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„Lámpás emberek” kitüntetése

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
a fiatal nemzedékek lelkes útmutatói, személyes példájukkal emberpróbáló időkben is a szülőföldön
való megmaradást hirdető, Székelyföld fejlődését szolgáló pedagógusok vehették át a 2011-ben alapított
kitüntetést.
Az ünnep hangulatát a Tiberius
vonósnégyes Bartók Béla Erdélyi
táncok című művével teremtette
meg, ezt követően Kányádi Orsolya
és Henn János műsorvezetők köszöntötték a jelenlevőket. A 192 éve
született néprajzgyűjtő, történetíró,
politikus nevét viselő díj legújabb
tulajdonosainak megnevezése előtt
Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes táncos szólistája udvarhelyszéki népdalt énekelt. Ezt
követően Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője adta át az
egybegyűlteknek az anyaország üdvözletét. A főkonzul beszéde elején
kiemelte: annak, hogy a három székely megye tanácselnökei több mint
egy évtizede közösen szervezik a
díjátadót, jelzésértékű üzenete van.
– Talán túlzás nélkül állítható,
hogy rendkívüli, akár zűrzavarosnak is nevezhető időket élünk. Egy
világjárvány immár két éve, hogy
felforgatta és megbénította életünket, rég nem tapasztalt ellentétek feszítik a globális politikát, a nyugati
kultúrkör pedig végletes megosztottságot eredményező világnézeti
válsággal küzd. Mindez komoly kihívás elé állítja társadalmunkat.
Ilyenkor még inkább szükségünk
van olyan személyiségekre, olyan
„lámpás emberekre”, mint a ma kitüntetésben részesülők, akik segítenek az eligazodásban (…) Mert,
ahogy az egyes emberek, úgy a
nemzetek sorsát sem a vakszerencse, hanem a becsületes munka, a
kiváló teljesítmény és az egyetemes
értékekhez való ragaszkodás alakítja. (…) Egy pedagógus sosem
keresi a dicsőséget, magát nem
akarja a többiek fölé emelni, mégis
munkájától lett és lesz az egész közösség, az egész Székelyföld erősebb, nagyobb, nemesebb –
hangsúlyozta a főkonzul, majd Magyarország kormánya és a maga nevében is gratulált a kitüntetetteknek.
„Legyen kíváncsi a gyermek”
Kovászna megye díjazottját
Jakab Imre Barna, a megye tanácsának alelnöke jelentette be.
– Vajon Orbán Balázs, aki ezen a
gyönyörű vidéken barangolt, gondolkodott-e azon, hogy miért kék az
ég, miért zöld a fű, és miért felfele
nőnek a fák, és nem lefele? Ezeken
az egyszerű, mégis összetett kérdéseken én kilencedik osztályos koromban kezdtem el gondolkodni,
amikor először találkoztam idei díjazottunkkal. Líceumi éveimet egy
olyan személyiség kísérte végig, aki
tudásszomjjal és önálló gondolkozásmóddal vértezett fel engem és

rajtam kívül még több ezer diákot.
Dr. Pető Mária fizikus, fizikatanár
nélkül egész biztosan nem lettem
volna repülőmérnök, és ma nem állnék itt önök előtt – mondta személyes
hangvételű
beszédében
Kovászna megye tanácsának alelnöke, aki a felnövekvő diáknemzedékeknek sok ilyen vérbeli
pedagógust kívánt, a kitüntetettnek
pedig azt, hogy a szakmai elismerések mellett legyen alkalma hosszú
éveken át minél több kíváncsi és lázadó fiatalt tanítani.
Kiss Imre Kovászna megyei tanfelügyelő laudációját Henn János
színművész tolmácsolta.
„Minden évben új gyerekek, új
kihívások, új kérdések, új dolgok –
arra meg válaszolni kell. (…)
Nálam ez a legfontosabb: legyen kíváncsi, legyen nyitott a gyermek,
mert én arra azonnal reagálok” –
hangzott el az erdővidéki születésű
tanárnő hitvallása, amit pedagógusként és intézményvezetőként is képvisel. Ezt követően az életpálya
egyes állomásai kerültek sorra.
„A Temesvári Tudományegyetem Természettudományi Karának
fizika szakán diplomázott 1986ban, a tanári fokozatok megszerzése
után 2017-ben a fizikai tudományok doktora címet érdemelte ki az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Doktori Tanácsától. A fizika tudományának művelése mellett a közgazdaságtan is foglalkoztatta:
1999–2002 között a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Vállalatgazdasági Karán tanult menedzsmentet.
Pedagógusi pályáját Csíkszentsimonban matematika és fizika szakos tanárként kezdte, majd 1990-től
Sepsiszentgyörgyön, a Székely
Mikó Kollégiumban tanított. 2003–
2011 között a Református Kollégium megbízott igazgatója és
fizikatanára volt, 2018-tól pedig a
sepsiszentgyörgyi Tehetséggondozó
Központ intézményvezetői feladatkörét látja el.”
A Csutak Vilmos-, Mentor- és
Gábor Dénes-díjjal is kitüntetett pedagógus „több szakmai szervezet és
testület tagja, folyamatosan tart előadásokat különböző konferenciákon; kutató diákok műhelymunkáját
irányítja; részt vesz tankönyvek
szerkesztésében, lektorálásában és
fordításában is. Diákjait nemcsak az
érettségire, hanem több rangos hazai
és nemzetközileg is elismert versenyre készíti fel kimagasló sikerrel. (…) A 2012-es CanSat12
ESA-NAROM nemzetközi űrkutatási verseny döntőjéről az általa irányított csapat elsőként jutott ki az
országból a világdöntőre. (…)
Szakmai felkészültsége mellett hatalmas világ- és emberismerete a titka:
Pető Mária tudja, hogy miképpen
kell megszerettetni a fizikát, tudja,
hogyan válaszolhat a tananyag a
mindennapi valóság kérdéseire.”
A díjazott köszönetet mondott a
megtiszteltetésért, majd hozzátette,

bár ő veszi át, a kitüntetés a diákjait,
a Székely Mikó Kollégiumot és városát, Sepsiszentgyörgyöt illeti
meg.
A székelyföldi agrárképzés
kulcsszereplője
A Hargita megyei díjazottat Borboly Csaba megyei tanácselnök nevete meg.
– Mi is lenne Székelyföldből, ha
a felnövekvő nemzedékek nem találnák meg a helyüket itthon? A mai
díjazottak a székelyföldi gondolkodás magasabb szintre juttatásában
vállaltak fontos szerepet. (…)
Ebben a munkában Magyar Ferenc
derekasan kivette a részét. Nem itt
született, nem itt él, de példásan
dolgozott az elmúlt évtizedekben
Hargita megyéért és a többi székelyföldi megyéért – hangsúlyozta
a megyei tanács elnöke.
Magyar Ferenc professzor, a gödöllői Szent István Egyetem kancellárja, a székelyföldi felsőfokú és
posztgraduális agrároktatás kulcsembere laudációját a méltató, Gáspár Izabella távollétében Kányádi
Orsolya olvasta fel.
„…A Pro Agricultura Hargitae
Universitas Alapítvány 30 éve áll
Székelyföld szolgálatában. (…) Az
alapítvány és a vele együttműködő
magyar felsőoktatási intézmények
munkatársai jelentős szerepet töltöttek be abban a folyamatban, amelynek eredményéül megalakult a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, ezen belül pedig a
Csíkszeredai Kar. (…) 2012-ben a
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával megalakult a Székelyföldi Agrárinnovációs Centrum,
amelynek keretében a felsőoktatási
programok mellett több sikeres fórumot, gazdalátogatást, gazdaképzést szerveztek. (…) Ennek a
folyamatnak egyik fontos alakítója,
intézményembere Magyar Ferenc
professzor. (…) Szerepe volt többek
között a Sapientia EMTE – főleg az
agrárszakok – akkreditálásában, a
szakképzett oktatók verbuválásában,
a posztgraduális – doktori és magiszteri – képzések Csíkszeredában való
meghonosításában, valamint a mo-

dern oktatási eszközök – az online
rendszerek – bevezetésében” – hallhattuk a székelyföldi agrárinnovációs folyamatok elemzésére kutatási
és tehetséggondozási programsorozatokat indító, szakmai folyóiratot
alapító, Csibában tangazdaságot létrehozó, székelyföldi gazdák számára szakmai fórumokat és külföldi
tanulmányokat szervező professzorról, akinek nevéhez fűződik
a Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési hálózat kialakítása is.
A díjazott a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítványnak és
a gödöllői Szent István Egyetemnek
ajánlotta fel a kitüntetést, önmagát
pedig „lámpás ember” helyett a székelyföldi és a magyarországi „hídfők” közötti tudásáramlást segítő
„hídembernek” nevezte.
Akit ideláncolt a hazaszeretet
Megyénk díjazottját Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök nevezte meg.
– Maros megye idén egy olyan
személynek ajánlja fel az Orbán Balázs-díjat, aki pedagógusként és iskolaigazgatóként is megküzdött a
kisebbségi megmaradásért és az önálló római katolikus oktatás szervezéséért. Azoknak az erdélyi
alkotóknak a sorába tartozik, akik
folyamatosan cselekedni próbáltak
azért, hogy más legyen a jövőnk
Marosvásárhelyen, Székelyföldön,
Erdélyben. Megtisztelő, hogy én jelenthetem be, hogy az Orbán Balázs-díj Maros megyei kitüntetettje
dr. Tamási Zsolt József történész,
egyetemi tanár, pedagógus, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója.
Dr. Tamási Zsoltot ft. Balla Imre
atya, a Keresztelő Szent János plébánia káplánja laudálta.
Ft. Balla Imre a Rákóczi-féle szabadságharc jelmondatával – Istennel a hazáért és a szabadságért –
indította ünnepi beszédét.
„Ennek a láthatatlan vezéralapnak a jegyében kötelezte el magát
Dr. Tamási Zsolt József” – mondta
a méltató, majd az életrajzi adatok,
iskolai és egyetemi tanulmányok
után a kitüntetett szakmai megvalósításaira tért ki:
„Marosvásárhelyen tanít történelmet és katolikus hittant (2001–
2002-ben,
majd
2005-től
folytatólagosan), közben szemináriumvezető a BBTE Római Katolikus Teológiai Karán, 2001-től
óraadó a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemen,
2008-tól
egyháztörténetet tanít a marosvásárhelyi Márton Áron Teológiai Továbbképzőn. 2007-től 2010-ig,
illetve 2017-től jelenleg is Bolyai
posztdoktori ösztöndíjas kutató az
MTA BTK kötelékében. 2007-től az
MTA külső köztestületi tagja. 2015ben kerül az újrainduló Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceum élére, amelynek a 2016-ban
kezdődő meghurcolása után 2018
augusztusától újra az igazgatója.
2020-tól a marosvásárhelyi önkormányzat iskolákért felelős tanácsosi
szerepét is betölti. (…) A különböző
szaklapokban megjelenő mintegy
70 szaktanulmány mellett 28 alkalommal jelentek meg írásai különböző
gyűjteményes
és
konferenciakötetekben. Hat önálló

kötet szerzője, illetve szerkesztője.
Ezek legtöbbjében az 1848/49-es
forradalom időszakának erdélyi katolikus vonatkozásaival foglalkozik. Munkásságát 2010-ben az
MTA Pedagógus Kutatói Pályadíjjal, 2011-ben a Keresztény Szó folyóirat szerzői nívódíjjal, 2014-ben
a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség Ezüstfenyő díjjal, 2016ban az önálló római katolikus oktatás szervezéséért a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége
emlékplakettel, 2017-ben Magyarország kormánya Külhoni Magyarságért díjjal ismerte el. 2019-ben
megkapta az RMDSZ által alapított
Könyv és Gyertya elismerést is.
A továbbiakban ft. Balla atya a
közelmúlt történéseit méltatta.
„Nagy döntés az itthon maradás
egy ilyen szellemi tőkével és teherbírással rendelkező értelmiségi számára. Különösen igaz ez, amikor a
haza iránti szolgálatkészséget karhatalmi erőkkel próbálják visszaszorítani. (…) Az 1990-es márciusi
események kapcsán tömegesen
hagyták el a várost a marosvásárhelyi magyarok. A katolikus iskola
körüli hercehurca kapcsán is támadhatnak az emberben olyan gondolatok, hogy innen menekülni kell. És
mégsem! Dr. Tamási Zsolt itthon
marad, és folytatja a küzdelmet,
mert a haza és a népe szeretete ideláncolja. (…) Nem helyénvaló, ha
nem említjük meg a mögéje felsorakozott emberek százait: a családja
tagjait, az iskola diákjait, tanárait, a
szülőket, az egyháziakat, az iskola
ügyéért imádkozókat, a tenni akaró
politikusokat és az erdélyi értelmiséget. Minden elismerés közösségi
jellegű is, az egyén győzelme a közösség győzelme is. Az ő személyében együtt örülünk annak, hogy a
hit erejével, Istennel épül a mi erdélyi jövőnk!”
Dr. Tamási Zsolt bevallotta, hogy
meglepte a kitüntetés,
– Ez az elismerés valójában
annak az ügynek szól, amelynek az
élére kerültem – szögezte le a kitüntetett, majd egy érdekes összefüggésről szólt, miszerint az Orbán
Balázs-díj alapításának évében,
2011-ben merült fel először egyházmegyei beszélgetés során a katolikus teológiai líceum újraindításának
gondolata.
– A saját szerepem kapcsán elmondhatom, hogy a zene nem az
erősségem, éppen ezért nagyon jó,
hogy egy óriási „zenekar” vesz
körül, aminek valamilyen szinten a
karnagya vagyok, aki, ha rosszul
int, akkor is jól játszik a zenekar. A
tapasztalt kollégák, lelkes tanárok,
kitartó szülők, az ügyet támogató
marosvásárhelyiek, székelyföldiek,
erdélyiek, magyarországiak, egyháziak, diplomaták, politikusok kórusát lehetne itt felsorolni. Nekik
köszönhetően van most nálam ez a
díj, amit a közösség nevében hálásan átvettem – zárta köszönőbeszédét dr. Tamási Zsolt.
A díjak átadása után a Tiberus
vonósnégyes Bartók Három csíkmegyei népdal és Este a székelyeknél című műveit szólaltatta meg,
majd a Maros Művészegyüttes kibédi táncokat mutatott be. Az ünnepi együttlét állófogadással zárult.
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Kettős könyvbemutató a Bernádyban

Történelmi-politikai reflexiók sajtótükörben

Fotók: Karácsonyi Zsigmond

dolják, kiegészítik a képi üzeKét érdekes, különleges kötenetet. Rövid gondolkodásiidő
tet mutattak be kedden délután a karikaturista elfogadta
után
a
marosvásárhelyi
az ötletet, amelyet felkarolt SaBernády Házban. Az a közös
rány István, a Hargita Népe főbennük, hogy több országban
szerkesztője és Ambrus Attila,
dolgozó magyar újságírók
a Brassói Lapok főszerkesztője
összefogásával, hozzájáruláis. Az utóbbi újságban rendszesával jött létre, más-más
resen jelennek meg Léphafttéma köré csoportosítva a bekarikatúrák, így a munkák
küldött írásokat. A Székelyismerőjeként kérték fel Ambföldi
Magyar
Újságírók
rus Attilát, hogy legyen a kötet
Egyesülete által gondozott
szerkesztője. Az ötlet jónak biGúnyhatár című kötetben a
zonyult, ugyanis nemcsak a
népszerű Léphaft Pál vajdasági
Kárpát-medencéből, hanem
karikaturista munkáit kellett
„Ausztráliától Bécsig” 10 ortovábbgondolni, míg a Múltból
szágból 52 újságíró fűzte
jövendő című könyvben valahozzá gondolatait a karikatúmilyen személyes – a tágabrákhoz. Marosvásárhelyről Kaban vett családi örökségből
rácsonyi Zsigmond és Vajda
előkerült – tárgyhoz, korabeli
György küldött be egy-egy kafényképhez társítottak törtérikatúrához fűződő írást.
netet az újságírók, olyat
S míg az első kötet – a kariamely kisebbségi sorsunkról,
szétszabdaltságunkról, ugyan- lent meg, amely céltudatosan egy- katúrák jellegéből adódóan – egy
akkor egy kultúrához való tar- egy ötlet, téma köré tömörítve ösz- kicsit elvontabbra, elmélkedőbbre
szefogta a világ több országában élő sikerült, addig a Múltból jövendő
tozásunkról mesél.
Erdélyi György
A marosvásárhelyi könyvbemutatón Galbács Pál, a Román Televízió volt munkatársa, a SZMÚE
tiszteletbeli elnöke ötletgazdaként
hangsúlyozta, hogy mindkét könyv
egyedi, hiszen tudomása szerint
olyan jellegű kiadvány még nem je-

magyar újságírókat.
Az első a Gúnyhatár volt. Galbács Pál felkereste a Kárpát-medence-szerte ismert vajdasági
karikaturistát, Léphaft Pált, akitől
azt kérte, hogy gyűjtse össze a valamilyen történetet vagy történést
ábrázoló karikatúráit, amelyeket a
kötet szerkesztői elküldenek több
újságíróhoz, akik majd továbbgon-

vagy fotót „szólaltasson meg”,
amely szétszórtságunkhoz kötődik.
„A legtöbb történet az első és második világháborúhoz fűződik, mert
akkor szabdaltattunk szét. Ezekben
az írásokban nem az irodalmi teljesítmény keresendő, hanem a közösségi hitvallás az a ténymegállapítás,
hogy a személyes élményeken túlmenően magyarok vagyunk, ehhez
a kultúrához, felmenőinkhez kötődünk, akik saját életpályájuk során
belesodródtak a Kárpát-medencei
történelmünk diktálta helyzetekbe.
Az előző könyvhöz hasonlóan a
Múltból jövendő kötetben nyolc országból, 20 helységből 37 szerző írt
egy-egy családi fotóhoz, tárgyhoz
fűződő történetet.
Szekeres Attila, a sepsiszentgyörgyi Háromszék című napilap munkatársa, a kötet szerkesztője
elmondta, a legnagyobb „gondot” a
terjedelmi megkötöttség jelentette.
Az volt a követelmény, hogy minél
tömörebben fogalmazzák meg történeteiket az újságírók, azonban
számos élmény annyira izgalmas és
érdekes volt, hogy a szerkesztőknek is engedniük kellett. A nyomtatás is érdekes – Szabó Kriszta
műszaki szerkesztőnek is köszönhetően –, egy-egy írás előtt ott vannak a tárgyak, a fotók és ezek
kiemelt részei, amelyek hangsúlyozzák a történetet, hogy még jobban fókuszáljon az olvasó a
történetek drámaiságára. A könyv
találó borítóját is az előző kötet
társszerzője, Léphaft Pál jegyzi.
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Maros megyei szerzőként Bögözi Attila, Nagy Miklós Kund,
Nemes Gyula, Simonffy Katalin,
Vajda György írt egy-egy történetet.
A könyvbemutatóra Nagy Miklós Kund az édesapjától örökölt, a
Tg. Jiu-i internálótáborban 1944–
1945-ben vezetett ügyeleti naplót
vitte el, tanúsítva, hogy mások mellett az író Kacsó Sándor, Vita Zsigmond, Elekes Viktor, a Bethlen
Kollégium rektorprofesszora, Kovács Béla gyulafehérvári püspöki
titkár és dr. Nagy Miklós ügyvéd, az
édesapa együtt raboskodtak.
Vajda György, az est házigazdája
egy 1916-ban a palotailvai állomáson valószínűleg egy székely határőr ezred egyik alakulatáról
készült fotóról írt. Ennek kapcsán
megjegyezte, a kötet értékmegőrző,
arra ösztönzi az olvasókat és az újságíró-kollégákat, hogy egy-egy
régi kép kapcsán szólaltassák meg
eleinket, jegyezzék le történeteiket,
mert ellenkező esetben nagyon sok
apró emlék vesztődik el.
Galbács Pál elmondta, nemrég a
SZMÚE újabb felhívással fordult
az újságírókhoz, ezúttal magyar történelmi személyiségekhez fűződő
gondolataikat szeretnék egybefogni, megjelentetni.
A bemutatót követően a társszerzők kötetlen beszélgetésen osztották meg élményeiket a megjelentekkel. Mindkét könyv megvásárolható a Bernády Házban.

című saját élményeket dolgoz fel,
és ettől is érdekes, különleges. Az
volt az alapötlet is, ahogyan Galbács Pál a marosvásárhelyi könyvbemutatón elmondta, hogy valami
személyes élményhez, tárgyhoz kötődően gyűljenek össze az újságírók
egy tágabb értelemben vett téma
köré, a szélesebb rokonságot is felkutatva az írás olyan tárgyi emléket

5. Peron Music tehetségkutató Marosvásárhelyen
2018-ban új hagyomány született
Marosvásárhelyen:
városunkban
ekkor szervezte meg a tatabányai
székhelyű Peron Music Alapítvány
első könnyűzenei tehetségkutatóját.
A Marosvásárhelyi Rocksulival és a
Jazz&Blues Clubbal közösen szervezett eseményre azóta is folyamatosan
sor kerül, idén tavasszal az ötödik tehetségkutató következik.

Kaáli Nagy Botond
Az Öröm a zene, Peron Music Alapítvány
és a Marosvásárhelyi Rocksuli közös rendezvényének március 5-én, szombaton a Sörház
utcai Jazz&Blues Club ad otthont. A 12 órakor kezdődő tehetségkutatóra a Peron Music
Alapítvány, illetve az 5. Peron Music tehetségkutató Facebook-oldalán megtalálható
linken lehet jelentkezni.
A 2018-ban útjára indított Marosvásárhelyi Peron Music tehetségkutató fesztivál
az Öröm a zene rendszerében, az NKA

Hangfoglaló Program támogatásával való- rébe, ezzel pedig a magyarországi zeneisul meg. A szervezők szándéka, hogy az er- parba.
délyi zenekarok is bekapcsolódjanak a
A jelentkezés feltételei: erdélyi és magyarmagyarországi tehetségkutatók rendsze- országi magyar együttesek is jelentkezhet-

nek; élőzenei, hangszeres produkciókat várnak; a jelentkező ne rendelkezzen lemezkiadói és országos rádiós múlttal; saját dallal
kell benevezni; bármilyen stílusú előadó indulhat; nem fogadhatják el olyan zenekarok jelentkezését, amelyek az
NKA Hangfoglaló Program induló
zenekari alprogramjában 2 millió
forintos támogatást kaptak. Az előzsűrizést követően legfeljebb 8 zenekar kerül majd színpadra.
A Peron Music Alapítvány eddig
több mint húsz Kárpát-medencei tehetségkutatót szervezett, amelyeken
több száz zenekart léptetett színpadra, több mint 70 tehetséget indított
útjára.
Az
alapítvány
együttműködik Magyarország több
könnyűzenei tehetségkutató fesztiváljával, és rendszeresen delegál, illetve fogad zenekarokat az ország
különböző tájairól, valamint a környező országokból.
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Utazások Afrikába a múltban és ma

A Kilimandzsáró „meghódítói”

T

feltételezhetően a tudásvágyról és
elekiék rendkívül értékes két
Rudolf trónörökös hatásáról van
fotógyűjteménnyel tértek
szó, aki a Magyar Földrajzi Társa- haza, a Höhneré a II. világháborúság védnökeként érdeklődött a föld- ban elpusztult, a Teleki Samuénak
rajz iránt.
jó néhány darabját sikerült megmenteni, a Kolozsvári Állami Le1887 kezdetén Zanzibárról indult
véltárban találhatók.
az expedíció, amelyből a későbbiA kérdésre, hogy a mai utazó
ekben a fegyveres konfliktus sem
hiányzott. Június elején indultak el miért vállalja, hogy a nagy melegben
a Kilimandzsáróra, és Teleki Samu is a nyakában legyen a fényképezőelsőként jutott el a hóhatárig, ahova gép, Veress Zsombor elmondta,
állítólag egy liter 1812-es évjáratú hogy gyermekkorától megszokta, és
malomfalvi bort vitt magával. A a mai gép mégiscsak könnyebb,
maszájok és kikujok földjének fel- mint a Teleki Samué, amit szekérrel
fedezése sem történt összetűzések- húztak. A végeredmény azért fontos,
től mentesen. Ahol életük veszélybe hangsúlyozta a segesvári gyógyszekerült, meg kellett küzdeniük a tá- rész, mert mindenkori célja volt,
madó helybeliekkel, ami mészárlá- hogy utazásait fényképekkel dokusokkal zárult. Első európaiként mentálja. A kérdésre, hogy tervez-e
indult el a Kenya-hegyre, de csak a kötetet a korábbi útjairól készült
hóhatárig jutott fel, majd a Baringó- négy könyvhöz hasonlóan, eltó környékén intenzíven vadásztak, mondta, hogy az utazás során olyan
és egy orrszarvú támadása során az nyomás nehezedett rá, hogy reméélete is veszélybe került. A Fehér-tó nyei szerint ennek elmúltával fog
következett, továbbá ismeretlen te- hozzá a megírásához.
rületek a nevenincs tóval, amelyet
lményeit illetően hozzátette,
pártfogójáról Rudolf-tónak nevezhogy Afrika olyan kontinens,
tek el. Az is elhangzott, hogy a mai ahova az ember először kíváncsiKenyában az érettségi tételek között ságból megy, ő viszont egészen biztosan vissza fog térni, mert örök
Teleki Samu utazása is szerepel.
szerelem marad mind a Kilimanndulás előtt sokat dokumentádzsáró, mind az emberek kedveslódott Veress Zsombor is, aki
sége, barátságossága.
első benyomásai alapján Afrikát,
Ami Teleki Samut illeti, az afriTanzániát nem érezte annyira „lepukkant” országnak. Később derült kai expedíció után országgyűlési
ki, hogy a vidéki Afrika egészen képviselőként élt tovább. Útjának
más, de sokkal érdekesebb, és van- jelentősége, hogy addig fel nem tárt
nak helyek, amelyek olyan állapot- területekre jutott el, és az egyetlen
ban vannak, mint két-háromszáz magyar utazó, akit a világ is számontart, elismer a nagy földrajzi
évvel ezelőtt.
felfedezők között. Ezért
emlékét Marosvásárhelyen is illene jobban figyelemmel kísérni, mert
az 1939-ben tervezett emléktábla ma sem létezik.

É

Különleges kettős utazáson
vehettek részt január 21-én
este mindazok, akik a marosvásárhelyi Studium központ
konferenciatermében jelen
voltak a magyar kultúra hete
alkalmából szervezett jó hangulatú kerekasztal-beszélgetésen. Miközben gróf Teleki
Samu afrikai felfedező útjáról
hallhattak érdekes részleteket, a Kilimandzsárót „meghódító”
Veress
Zsombor
világutazó segesvári gyógyszerész különleges, látványos
fényképei peregtek a néhány
napja véget ért afrikai utazásának helyszíneiről, érdekességeiről.

Bodolai Gyöngyi

A

rendezvényen Nagy Zsolt
néprajzkutató Kálmán Attila
történészt, az erdélyi arisztokrácia
kutatóját faggatta az 1800-as évek
derekán zajlott afrikai vadászexpedícióról és földrajzi felfedezőútról,
amelyet a családban, baráti körben
Teleki Samuként emlegetett sáromberki gróf vezetett. A 3.000 kilométeres, több mint kétéves, kockázatos
és kalandos út során Kelet-Afrika
térképének fehér foltját, a maszájok
és kikujuk földjét tárta fel a tudomány számára, továbbá a Kenyavulkánt, ami az ő nevét viseli,
korábban rejtélyes tavakat, amelyeket támogatójáról (Rudolf trónörökösről és feleségéről, Stefániáról)
nevezett el. Az ő nevét ma a jeles
földrajzi felfedezők között tartják
számon. Kísérője Ludwig von Höhnel, a térképészetben, mérésekben
jártas sorhajóhadnagy volt, aki Teleki Samu naplójegyzeteihez képest
bő beszámolót írt és tett közzé az
afrikai utazásról. A gyarmatosítók
kora után Afrika földrajzi elnevezéseit megváltoztatták, kivételt képez
Teleki Samu, akinek nevét az általa
felfedezett vulkán, közel száz növény- és állatnév őrzi ma is, ez
utóbbiakat ő írta le először – hangzott el a felvezetőben.
Európai és erdélyi viszonylatban
az utazások céljáról, szerepéről századokon át Kálmán Attila számolt
be, aki az egyetemjárástól kiindulva
kiemelte az utazás kedvéért való

utazást, és egyes utazók törekvését,
hogy az otthonmaradók okulására
be is mutassák, ahol jártak, amit tapasztaltak. Elhangzott, hogy Afrikába Teleki Samut megelőzően
Orbán Balázs jutott el először, aki
könyvben számolt be egyiptomi élményeiről.

B

evallása szerint Veress
Zsombor, aki erdélyi egészségügyi dolgozóként az átlagosnál
többet utazik, a világra való rácsodálkozás öröméért, új kultúrák
megismeréséért kel útra, s a messze
földön tapasztaltak hozzásegítik az
előítéletek lebontásához. Legtöbbször a családjával együtt utazik,
édesapjától örökölte ezt a szenvedélyt, amit szeretne gyermekeinek
is továbbadni, ahogy azt is, hogy az
utazásokról haza kell térni. Utazó
elődeihez hasonlóan arra törekedik,
hogy élményeit megossza másokkal
is, ezért írja könyveit, amelyek a
személyes élmény varázsa mellett
minden szempontból alaposan dokumentált beszámolók.
Ahogy a Veress család esetében
hagyománya van az utazásnak, a
Telekieknél is örökölhető szenvedélyről volt-e szó? – fordult Kálmán Attilához a műsorvezető, aki
azt kérte, hogy tisztázzák Teleki
Samu helyét a család történetében,
mivel sokan összetévesztik a Teleki
Tékát alapító kancellárral.

T

eleki Sámuel kancellárnak
két fia volt, a korán elhunyt
Domokos és a családot továbbvivő
Ferenc. Az ő leszármazottja Teleki
Sámuel Ferenc, az ő Bánffy Erzsébettel kötött házasságából született
1845-ben Teleki Samu, aki, bár Sámuelnek keresztelték, rövidített formában használta a nevét. A majdani
geográfus és felfedező a Debreceni
Református Kollégiumban tanult,
ezt követően Berlinben és Göttingenben bővítette államtudományi,
gazdaságtani, természettudományi
ismereteit, majd a huszártiszti karrier és visszavonulása után a klaszszikus erdélyi grand seigneur
életmódja, vadászatok, bécsi utazás,
a Rudolf főherceggel való ismerkedés és kapcsolat következett. Földrajzi
tanulmányai,
vadászszenvedélye kapcsán merül fel
benne az afrikai vadászat lehető-

sége, ami a trónörökös hatására
bővül az ismeretlen területek feltárására való törekvéssel.

É

vtizedek óta járja Erdély és a
világ hegyeit (Himalája,
Andok), és fehér foltként Afrika
maradt, ahol évtizedes régi álomként a legmagasabb hegy, a Kilimandzsáró meghódítását tűzte ki
célul – mondta utazásának indítékáról Veress Zsombor. Hosszú ideig
készült erre az útra, sokat gyötrődött, ezerszer is meggondolta, hogy
elinduljon-e. Miután meghozta a
döntést, hogy útra kel, három hónapon át a nap minden percében mentálisan és részben fizikailag is
készült. Egy utazási irodán keresztül utazott, ahol figyelmezették,
hogy a harmadik világ országaiban
adódhatnak váratlan helyzetek,
amelyeket rugalmasan kell kezelni.
Különösen olyan országban, mint
Tanzánia, ahova nem ajánlják a beutazást. Tapasztalatai szerint Tanzániában és Kenyában nem annyira
tragikus a helyzet, mint más afrikai
országokban, de váratlan események (például gumidefekt a szafarin) az út során is előfordultak. Rá
kellett jönnie, hogy olyan világot
élünk, amelyben nem magától értetődő az utazás, hanem inkább kiváltságnak számít, és vállalni kell a
kockázatot. Hozzátartozott az a rémálom is, hogy az utolsó percben
vajon nem lesz-e pozitív a koronavírustesztje.

M

ásfél évszázaddal ezelőtt
Teleki Samu is hosszú felkészülés nyomán indult el Afrikába.
Bár jó fizikumú, 108 kilós, életerős
férfi, kitűnő sportember és jó vadász volt, 64 kilósan tért haza. Angliában
földrajztudósokkal,
geológusokkal készült az útra, földrajzi méréseket, egyszerű műtétek
elvégzését is megtanulta (ami nagyon hasznosnak bizonyult). Tanulmányozott
útikönyveket,
a
néprajzot és a szuahéli nyelvet,
hogy a helyi lakosokkal kapcsolatot
tudjon teremteni, akikkel fegyveres
összetűzésekre is sor került. Kálmán Attila szavaiból kiderült, hogy
a részletek ellenére manapság sem
ismerjük pontosan, hogy miért vállalkozott az afrikai útra. Bár a gyarmatosítási szándék is szóba jött,

I

A

Mivel a Kilimandzsáró meghódítása volt a fő cél, az utat úgy tervezték meg, hogy először egy
akklimatizációs túrán vettek részt a
4.500 méteres Meru-hegy megmászásával, aminek nagyon nehéz volt
feljutni a csúcsára. Ezután következett a Kilimandzsáró, de mivel elhangzott az ígéret, hogy Veress
Zsombor részletes beszámolót tart
útjáról, ennek ismertetését arra az
alkalomra hagyjuk. Mivel nem
azon az ösvényen indultak a hegyre,
amelyen Teleki Samu a 108 kilójával elindult, az emlékét őrző táblát
nem láthatták. Az egykori felfedező
a hóhatárig (5310 m) jutott el, ma
viszont már csak a hegy tetején maradt egy kevés hó.

M

indkét utazó esetében
népes társaság kísérte, segítette őket, Teleki Samut 300 személy, Veress Zsombor 23-as
csoportját 73 segítő, akik a csomagokat cipelték, főztek. A fényképezőgépet viszont mindenki maga
vitte.

családból Teleki
Kálmán, a gernyeszegi kastély tulajdonosa a
társszervező Gernyeszegi
Teleki-kastély Egyesület
képviseletében szeretett
volna jelen lenni, de egy
síbaleset miatt Belgiumból
online jelentkezett. Édesapját idézte, aki szerint Teleki Samu tiszteletnek
örvendő ország- gyűlési
képviselő volt, de a családi
emlékezet szerint megdézsmálta a Teleki Téka
Alapítvány vagyonát, elérve, hogy a kancellár
végrendeletét
megváltoztassák
annak érdekében, hogy a családtagok többet profitálhassanak a vagyonból. Mivel egy jelentős
expedíciót szervezett, amivel beírta a
nevét a történelembe, csak jót szabad
mondani róla, szépített kritikus megjegyzésén, majd egy korabeli képet
mutatott, amelyen Teleki Samu is látható egy társaságban. Bár a család
akkoriban elítélte, hogy egy sor eredeti tárgyi emléket eladott a Nemzeti
Múzeumnak, gesztusa ma már értékelendő, hiszen ott megőrizték.
Dr. Vass Levente egészségügyi
államtitkár, a Studium-Prospero
Alapítvány ügyvezető elnöke viszszaemlékezett, hogy miképpen sikerült Erdélyi Lajosnak, aki gazdag
munkássága mellett Teleki Samu
afrikai expedíciójáról is könyvet írt
(Teleki Sándor Afrikában, Kriterion, 1977), a Marosvásárhely díszpolgára címet adományozni. A
továbbiakban kifejezte reményét,
hogy a 7-es Számú Általános Iskola
felveheti az Afrika-kutató Teleki
Sámuel nevét.
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A Puskás Akadémia legyőzte és egy pontra
megközelítette a Ferencvárost
A Puskás Akadémia Joao Nunes
fejes góljával 1-0 arányban legyőzte
a címvédő és listavezető, a 24. perctől emberhátrányban játszó Ferencvárost a magyar labdarúgó NB I. 4.
fordulójából elhalasztott és csütörtökön pótolt mérkőzésen, ezzel egy
pontra felzárkózott a tabellán.
A hazai csapat kezdte veszélyesebben a mérkőzést, sorra alakította
ki a helyzeteket a vendégkapu előtt.
A Ferencváros körülményesen, lassan futballozott, majd a félidő közepén Muhamed Besic második sárga
lapját követően tíz főre fogyatkozott. Az emberelőny inkább a Puskás Akadémiát zavarta meg, de
aztán a felcsútiak a szünet előtti
utolsó pillanatokban egy sarokrúgást követően megszerezték a vezetést.
A fordulás után megélénkült a
játék, elsősorban az FTC jóvoltából,
amely emberhátránya ellenére folyamatosan támadott. A Puskás
Akadémia jobbára védekezett, és a
megszerzett labdákkal próbált veszélyeztetni. A hajrában elkeseredetten rohamozott a Ferencváros az
egyenlítés érdekében, de a hazai
gárda a lefújásig megőrizte előnyét.

1. Ferencváros
2. Kisvárda
3. Puskás AFC
4. Fehérvár FC
5. Paks
6. ZTE
7. Mezőkövesd
8. Honvéd
9. Debrecen
10. Újpest
11. Gyirmót
12. MTK

A felcsúti Libor Kozák (j) és a ferencvárosi kapus, Dibusz Dénes (b).
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó NB I., 4. forduló: Puskás Akadémia FC –
Ferencvárosi TC 1-0 (1-0)
Felcsút, Pancho Aréna, 2161 néző, vezette: Bognár T.
Gólszerző: Joao Nunes (45+4.).
Kiállítva: Besic (24.).
Sárga lap: Gera (88.), Szolnoki (90.), Slagveer (92.), illetve Besic
(15., 24.), Civic (92.), Blazic (lefújás után).
Puskás Akadémia: Markek – Mezghrani, Joao Nunes, Spandler,
Szolnoki – Favorov (84. Skribek), van Nieff – Slagveer, Corbu (76.
Urblík), Komáromi (76. Gera) – Kozák.
Ferencváros: Dibusz – Botka (71. Wingo), Dvali, Blazic, Civic –
Besic, Loncar – Zubkov (71. Mak), Tokmac, Uzuni – Bassey (28.
Vécsei).

Lábbal, kézzel, zászlóval
zépkezdés után. A craiovai tizenhatosba beívelt labdát Gustavo „leboBocsássuk előre: a pályán látott- rotválta”, amely így Luckassen elé
aknak megfelelő végeredménnyel pattant, és az OSK ékje a 23. mázárult a Sepsi OSK és a CSU Cra- sodpercben Pigliacelli mellett a
iova mérkőzése a labdarúgó 1. liga hosszú sarokba irányította (1-0). Ez
23. fordulójában, azonban egy ideig talán túlságosan megnyugtatta a
úgy tűnt, egy játékvezetői szarvas- hazai csapatot, hiszen a következő
hiba jelentősen befolyásolhatja ezt. percekben Craiova volt sokkal
Talán ezen a meccsen mutatkozott gyorsabb és agresszívebb, és több
meg legjobban, milyen fontos lenne veszélyes támadást vezetett. A 8.
már végre bevezetni a videobírót. percben pedig egy mintaszerű akció
A mérkőzés a bajnokság leggyor- végén a hatoson lendületből Koljić
sabb góljával rajtolt, mindjárt a kö- érkezett, ám lövését nagy bravúrral
kiütötte Niczuly. És
ha már a kapus kezéről érkezett a labda, a
bosnyák csatár is kézzel válaszolt: egy jól
irányzott jobb tenyeressel a hálóba lóbálta
a játékszert (1-1). A
kezezést mindenki
látta a stadionban,
csak a játékvezető és
partjelzője nem, így
hosszas vitatkozás
után jöhetett az újabb
középkezdés.
Az
ilyen körülmények
között kapott gólt
mindig nehéz feldolgozni, a sepsiszentgyörgyiek azonban
néhány perc után átvették a kezdeményezést,
és
előbb
Achahbar kapáslövése szállt fölé, aztán
Ștefănescu rövid alsóra tartó lövését PigFotó: a Sepsi OSK közösségi oldala liacelli tolta szögletre.
Bálint Zsombor

Eredményjelző
Magyar labdarúgó NB I., 4. forduló: Puskás Akadémia FC
– Ferencvárosi TC 1-0, Paksi FC – ZTE FC 3-2, Debreceni VSC –
Kisvárda Master Good 0-0, Budapest Honvéd – Gyirmót FC Győr
0-1.
17
18
17
17
18
18
17
18
18
17
18
17

11
10
10
8
7
6
6
6
4
4
4
4

A tabella
2
5
4
5
3
5
4
2
7
5
5
3

4
3
3
4
8
7
7
10
7
8
9
10

32-13
31-17
26-18
23-18
45-38
27-36
19-27
30-33
30-29
24-30
18-28
13-31

35
35
34
29
24
23
22
20
19
17
17
15

Ítélet az újpesti címervita tárgyában
Az újpesti címervitában múlt héten a Kúria hatályban tartotta a
másodfokú jogerős ítéletet, és megállapította, hogy az alperes Újpest
FC megsértette a felperes UTE jó hírnevét azzal, hogy a hozzájárulása nélkül az általa működtetett felnőtt férfi-labdarúgócsapat címerét megváltoztatta, és azt 2017. július 3-tól használja.
A Kúria kötelezte az alperest, hogy a megállapított jogsértő magatartást 30 napon belül hagyja abba, és eltiltja a további jogsértéstől. Arra is felszólították az alperest, hogy 15 napon belül az ítélet
rendelkező részét 30 napig tegye közzé honlapjának kezdőlapján.
Az Újpest FC oldalán a belga tulajdonos Roderick Duchatelet
nyilatkozott a legfrissebb fejleménnyel kapcsolatban: „A Kúrián lefolytatott tárgyalás eredményét tekintve egy előző kúriai döntés felülírása történt, ami engem is meglepett. A klub megvárja a
hivatalos, írásos ítéletet, és annak teljes ismeretében fog reagálni a
történtekre.”
Az Újpest FC 2017. július elején mutatta be új címerét. Az UTE
kisebbségi tulajdonosként nem járult hozzá a változtatáshoz, majd
bírósághoz fordult. Az ügyben ellentmondásos ítéletek születtek, ráadásul a Kúria egyszer már ítélkezett az ügyben, és akkor az Újpest
FC javára döntött. Az Alkotmánybíróság azonban utóbb megsemmisítette a Kúria első ítéletét.

A 38. percben következett be az alább ötöt meg kellene nyerniük), az aradi UTA otthonába látogatnak.
újabb vitás helyzet: Ivant a bal ol- addig küzdeni fognak. Az első fel- A mérkőzés szokatlan órában, kora
dalon indították, a craiovai csatár adat szombaton vár rájuk, amikor délután fél kettőkor kezdődik.
átvétel után a hosszú felsőbe csaJegyzőkönyv
vart. A partjelző azonban felemelte
Labdarúgó
1.
liga,
23.
forduló:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – CSU
a zászlót les miatt. Milliméterekről
volt szó, reklamáltak is a vendégek, Craiova 3-1 (1-1)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Iulian Călin
ám talán a partjelző úgy vélte, tartozik a házigazdáknak. Néhány (Ștefănești) – Mircea Grigoriu (Bukarest), Mihai Marica (Beszperccel később, Aganović hibája terce). Tartalék: Cătălin Popa (Pitești). Ellenőr: Székely Zoltán
után ismét Koljić előtt nyílt lehető- (Nagybánya).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Mitrea, Ispas, Eder,
ség, ám Niczuly ismét blokkolta a
lövését, a duplázás pedig mellé- Achahbar (84. Bărbuț), Aganović, Askovszki (67. Golofca), Luckasment. Ez volt a Craiova utolsó lehe- sen (76. Damașcan), Ștefănescu (84. Fofana).
CSU Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Papp, Constantin (38. Cîmtősége a mérkőzésen.
A második félidőt teljes egészé- panu), Bancu, Screciu, Crețu, Gustavo (46. Nistor, 66. Markovic),
ben az OSK uralta, főleg jobb olda- Vînă, Ivan, Koljić (66. Baiaram).
lon Dimitrov, Askovszki és
Gólszerzők: Luckassen (1.), Achahbar (54., 61.), illetve Koljić (8.).
Aganović veszélyeztettek sorozatSárga lap: Askovszki (40.), Dumitrov (59.), Bărbuț (88.), illetve
ban. A 47. percben Papp mentett az Gustavo (22.).
ötös sarkáról, az 51. percben
Achahbar pattogó lövését a kapus
Eredményjelző
szögletre ütötte, a beívelést pedig
A labdarúgó 1. liga 23. fordulójának eredményei: SepsiszentgyörLuckassen melléfejelte. A 54. perc- gyi Sepsi OSK – CSU Craiova 3-1, FC Voluntari – Medgyesi Gaz
ben azonban már tehetetlen volt a Metan 3-1, Bukaresti Rapid 1923 – Aradi UTA 1-1.
craiovai védelem. Askovszki indította az alapvonalig betörő AganoRanglista
vićot, aki a kapu elé tálalt, 1. CFR 1907
22
19
1
2
35-11 58
Achahbar pedig megelőzte Cîmpa- 2. FCSB
22
14
6
2
41-20 48
nut (2-1). Hét perccel később a hol- 3. Voluntari
23
12
5
6
28-21 41
land állampolgárságú, marokkói 4. Botosán
22
9
10
3
22-19 37
származású középpályás duplázott. 5. CSU Craiova 23
10
5
8
38-26 35
Beadását Vlădoiu röviden szabadí- 6. Farul
22
10
5
7
26-15 35
totta fel, így ismét rácsapott a lab- 7. Rapid 1923 23
8
9
6
27-23 33
dára, és 20 méterről ballal a jobb 8. CFC Argeș 22
9
4
9
21-19 31
alsó sarokba talált (3-1). Ezek után 9. Sepsi OSK
23
6
11
6
24-20 29
megnyugodott a meccs, az OSK 10. UTA
23
6
10
7
18-17 28
nem erőltette, a Craiova pedig tehe- 11. Mioveni
22
6
6
10
16-28 24
tetlennek bizonyult.
12. Târgoviște 22
5
8
9
13-17 23
A Sepsi OSK győzelme kissé 13. Medgyes
23
6
5
12
19-28 23
későn jött ahhoz, hogy a csapat a 14. FCU 1948
felsőházban reménykedhessen, ám, Craiova
22
4
7
11
17-24 19
mint nyilatkozták a meccs után a já- 15. Dinamo 1948 22
3
3
16
16-45 12
tékosok, amíg matematikai esély 16. Clinceni
22
2
5
15
16-44 11
van rá (a maradék hét meccsből leg-
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Bölöni: „Mi az ördögért kerestek meg engem?”
Bölöni László legf képpen azért
nem tudott egyezségre jutni a
Román Labdarúgó-szövetséggel
(FRF) a szövetségi kapitányi tisztség átvételér l, mert nem volt
egyértelm, hogy meddig szól a
számára felajánlott szerz dés.
Az erdélyi szakember szerdán
bukaresti sajtótájékoztatóján beszélt
a megállapodás elmaradásának
okairól.
Bölöni azzal kezdte a sajtótájékoztatóját, hogy gratulált a végül kinevezett Edward Iordnescunak.
Elmondta: az volt a terve, hogy

az európai futballban töltött több
évtizedes vándorlás után a válogatott mezében zárja karrierjét. Hozzátette azonban, hogy edz i
pályafutása során soha nem írt még
alá olyan szerz dést, amelynek nem
volt pontosítva a lejárati ideje.
Számára elfogadhatatlan volt,
hogy a szerz désben szerepelt
ugyan egy 2024 júliusi dátum, de ez
arra az esetre vonatkozott, ha a válogatott kijut a 2024-es Európa-bajnokságra. Az is szerepelt azonban a
szerz désben, hogy ha a csapat a
pótselejtez ig sem jut, akkor már

Vancsa Zalánt
5 millió euróért viszi el
a Manchester City
Pénteken orvosi vizsgálaton vett részt az angol bajnok Manchester
Citynél az MTK 17 esztend s futballistája, Vancsa Zalán, akinek az
angol klubot mködtet City Football Group holding ötmillió euróért
veszi meg a játékjogát.
Vancsa Zalánnal – akinek édesapja, Vancsa Miklós közel háromszáz
élvonalbeli mérk zést játszott – decemberben vette fel a kapcsolatot a
City Football Group, majd négy-öt megbeszélést követ en januárban
állapodtak meg egymással a felek.
A labdarúgó édesapja, Vancsa Miklós hozzátette, a Manchester City
vezet játékosmegfigyel je, Milan Holub 18 hónapon át követte fia teljesítményét, és találkozásukkor azt mondta: „Uram! A fia Európa egyik
legnagyobb tehetsége!”
A City Football Group számos klubot mködtet világszerte. A Manchester City az anyaegyesület, Európában még a francia élvonalbeli
Troyes, a spanyol másodosztályú Girona és a belga másodosztályú
Lommel tartozik a holding tulajdonába.
„Egy UEFA-szabályozás miatt akár két hónapig is eltarthatna, amíg
megkapom a játékengedélyem, így azt az utat tartottuk ideálisnak, ha a
következ fél évet még az MTK-nál töltöm kölcsönben, nyáron pedig
a City Groupon belül valamelyik csapathoz kerülnék” – mondta Vancsa
Zalán, aki megjegyezte, „a Citynél úgy látják, nyártól a belga Lommel
lenne a legmegfelel bb számomra, ott kell fejl dnöm és játszanom hétr l hétre”.
Az MTK nevelése 2021 áprilisában, 16 évesen és 5 hónaposan debütált az NB I.-ben, októberben meghosszabbította szerz dését a klub,
tíz bajnokin és két kupameccsen lépett pályára a szezon els felében,
ezeken két gólt szerzett. sszel Európában is felhívta magára a figyelmet: az UEFA Ifjúsági Ligában a Sparta Praha és a KRC Genk elleni
két-két mérk zésen öt gólt és két gólpasszt ért el.

2023 szén, míg elbukott pótselejtez esetén 2024 tavaszán felbontható. Utólag az FRF egy köztes
célkitzést is be akart iktatni a szerz désbe, miszerint a Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítmény
függvényében is felbonthatta volna
a megállapodást.
Az FRF nem fogadta el Bölöni
kérését, hogy a Nemzetek Ligájával
kapcsolatos elvárást töröljék, és azt
sem, hogy azokon a dátumokon,
amikor a szövetség felmondhatja a
szerz dést, ezt is megtehesse.
„Mi az ördögért keresel meg

engem, ha nem bízol bennem?“ –
tette fel meglehet sen indulatosan a
kérdést Bölöni László.
Azt is megemlítette, hogy anyagi
kérdésekben sem jutottak egyezségre. Szerinte a nemzetközi futballban elért eredményei feljogosították volna arra, hogy a számára felajánlott összeg közelebb legyen ahhoz az évi 540 ezer
euróhoz, amelyet az FRF a német
Christoph Daumnak fizetett, mint
Mirel Rdoi évi 300 ezer eurójához.
Bölöni szerint a másodedz i
poszt betöltésében sem sikerült

Csányi: bevezetik a vénaszkennert
a magyar válogatott mérkzésein
A Magyar Labdarúgószövetség (MLSZ) elnöke
a másodosztály színvonalának javulását várja a tervezett létszámcsökkentést l
(lásd keretes anyagunkat),
a válogatottól tisztes helytállást remél a Nemzetek
Ligájában, a szurkolók
pedig jelent s változásokra
számíthatnak a közeljöv ben, mivel szigorításokra
van szükség a büntetések
miatt.

Borítékolható a kiesés
a Nemzetek Ligájában
Csányi Sándor az M4
Sportnak adott exkluzív interjújában kifejtette, érzelmileg ugyan inkább a
16-16 csapatos NB I.-hez
és NB II.-höz áll közelebb,
de a szakemberek meggy zték arról, hogy az élvonalban egyel re nincs értelme a b vítésnek. Hozzátette,
err l azonban továbbra sem tettek le, a következ kéthárom évben sor kerülhet rá. Az NB II. létszámának
csökkentésével kapcsolatban elmondta, reméli, hogy
hasonló lesz a tapasztalat, mint az els osztályban, ahol
a 12 csapatos létszám bevezetése óta emelkedett a színvonal, és sokkal több igazi téttel bíró összecsapást rendeznek. Az NB II. létszámcsökkentése ugyanakkor
azért szükséges, mert négy-öt csapat látványosan lemaradt a többihez képest.
A férfi feln ttválogatottról azt mondta, nehéz lenne
meg rizni az élvonalbeli tagságát a Nemzetek Ligájában, ahol az angolokkal, az olaszokkal és a németekkel
szerepel azonos csoportban, ugyanakkor abban bízik,
hogy pontokat azért tud majd szerezni a magyar csapat.
Hozzátette, egy olyan épül , fiatal válogatottnak, mint
a magyar, fontos, hogy ilyen er s riválisokkal szemben
mutathassa meg magát.

A fekete póló nem szabálytalan, de…

Fotó: Vancsa Zalán közösségi oldala

Hollandiába igazolt Kerkez Milos
A magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó, Kerkez Milos az AC
Milantól a holland élvonalban szerepl AZ Alkmaar csapatába igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 18 éves balhátvéd szerz dése
2026 júniusáig szól. Holland sajtóértesülés szerint az AZ Alkmaar
1,7 millió eurót fizetett a milánóiaknak. A szerbiai születés futballista a Hajduk Kula, a Rapid Bécs, majd az ETO FC Gy r utánpótlásában nevelkedett, utóbbi klubtól került tavaly februárban az AC
Milanhoz. Az olaszok feln ttcsapatában egy felkészülési mérk zésen kapott lehet séget. Az AZ Alkmaar húsz forduló után a holland
élvonal ötödik helyén áll, a Konferencialigában pedig nyolcaddönt s.

közös nevez re jutni.  nyugati közegb l érkez román szakembert javasolt, a szövetség viszont olyan
edz t szeretett volna a poszton látni,
aki jobban ismeri a romániai futballt.
Az FRF kedden jelentette be,
hogy Edward Iordnescut bízta meg
a válogatott vezetésével. Az új szövetségi kapitány feladata, hogy kijuttassa a csapatot a 2024-es Eb-re,
és köztes célként azt jelölték meg
számára, hogy a válogatott nyerje
meg a csoportját a Nemzetek Ligája
másodosztályában, ahol a bosnyákokkal, a finnekkel és a montenegróiakkal szerepel majd azonos
csoportban.

A válogatott meccsek kapcsán Csányi Sándor kitért
a néz téren történt rendbontások miatt kiszabott büntetésekre is. Az MLSZ elnöke kijelentette, mindenképpen szigorítani kell a szabályokat, és bár végleges
döntés még nincs, valószínleg a Ferencvárosnál alkalmazott vénaszkenneres gyakorlat lép majd érvénybe a válogatott találkozóin is, valamint további
kamerákat szerelnek fel a Puskás Arénánál. A sportvezet kijelentette, nincs mit tenni, hiszen egy-egy zárt
kapus mérk zés 200 millió forintos bevételkiesést jelent az MLSZ-nek, és ehhez jön még az adott esetben
100-200 ezer svájci frankos pénzbüntetés.
„Mindenki az MLSZ-t l várja a megoldást, én azonban inkább a néz kt l. Itt pár száz emberr l van szó,
akik miatt a másik hatvanezer nem tud kimenni. És
hozzá kell tennem, hogy az ultrák zöme is úgy viselkedik, ahogyan kell. Ugyanakkor a rasszizmussal és a homofóbiával szemben zéró tolerancia van érvényben,
minden más esetben súlyoz a fegyelmi bizottság. Küzdünk azért, és van remény arra, hogy más cselekményekhez hasonlóan itt is figyelembe vegyék a megel z
intézkedéseket, vagy hogy éppen hány ember követte
el, de ez nem mentesít az alól, hogy a néz téren rendnek kell lennie” – nyilatkozta Csányi Sándor, hozzátéve, hogy ugyan nem szabályellenes, de a nemzetközi
szövetségeknél „kétségtelenül rosszul mutat“ az ultracsoport által a mérk zéseken viselt fekete póló, hiszen
ezt korábbi történelmi eseményekkel azonosítják, így
a jóindulatot „nem sikerül növelni az irányunkban”.

Fotó: MLSZ

Nem lesz kétévente vb
Csányi Sándor beszélt a FIFA-nak arról a tervér l
is, amely szerint kétévente rendezné meg a világbajnokságot. Szerinte – és az európai szövetségek véleménye alapján is – ez anyagilag és színvonalában is
tönkretenné a kontinentális futballt. Úgy vélte, ez a
dolog már eld lt, és marad a régi, négyévenkénti rendszer.

Nagyobb hangsúlyt
a fiatalokra!
A sportvezet arról is beszélt, hogy továbbra is
kevés fiatal kap lehet séget az NB I.-ben, de ennek
nem a 12 csapatos létszám a gátja. „Sokkal inkább
az edz k, sportigazgatók és tulajdonosok gondolkodása. Úgy gondolom, Magyarországon nem jó a klubok vezetési struktúrája, az edz k csak a meccset, a
bajnokságot akarják túlélni, nem hosszú távú építkezés zajlik a többségnél. Manapság a nemzetközi
piacon a 18-23 éves futballistáknak a legnagyobb az
áruk, ha valaki nemcsak a tévés jogdíjakból és a szerencsejátékból befolyt összegb l szeretne megélni,
akkor ebbe az irányba kellene elindulnia” – fejtette
ki Csányi Sándor.

Két lépcsben csökken
az NB II. létszáma
A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége a másodosztály jelenleg húszcsapatos létszámának kétlépcs s csökkentésér l döntött. A határozat
értelmében a bajnokság színvonalának emelése, a kiélezettebb harc, továbbá az egy csapatra es források
növelése érdekében a következ idény zárása után,
2023-tól 18 klubbal, majd 2024-t l 16 együttessel
rajtol a másodosztály, míg az NB III.-ban – ugyancsak 2023/2024-t l – négy csoportban szintén 16-16
együttes szerepelhet.
Az els ligával kapcsolatosan közölték: nem tettek le a mez ny b vítésér l. Ennek feltétele a már
végbement infrastrukturális fejl dés és pénzügyi stabilitás mellett az akadémiai munka, az utánpótlásnevelés színvonalának, továbbá a magyar játékosok
arányának jelent s növekedése. Ezek megvalósulásáig a jelenlegi lebonyolítási forma marad érvényben, azaz az NB I.-et 12 csapattal rendezik, amelyek
egy idényben háromszor találkoznak minden ellenfelükkel.
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Pontot vesztett a sereghajtó ellen
a CSU Medicina
Bálint Zsombor
Ellentmondásos mérkőzést játszott Aradon, a sereghajtó Pro Volei ellen a CSU Medicina női röplabdacsapata. A keret több játékossal egészült ki a téli
szünetben, ami nagymértékben hozzájárult a Máramarossziget elleni sikerhez is, így nagy esélyesként utazott Aradra. Itt azonban csak öt játszmában tudott
nyerni, ezzel Arad megszerezte az első pontját az
idényben. Az utolsó két szett eredményét nézve, amikor ötre és hatra nyert a marosvásárhelyi csapat, nehezen értelmezhető, hogy miként veszített két
játszmát, de nagyon fiatal, lélektanilag még nem teljesen kiforrott játékosokról van szó.
Az első játszmában nehezen melegedett be Miloš
Živanović csapata, és noha például 12:9-re vezetett,
utóbb négy-öt pontos sorozatokat engedélyezett az ellenfélnek, így alulmaradt. A második játszmában úgy
tűnt, minden visszatér a normális kerékvágásba, azonban a harmadikban ismét Arad került fölénybe. Itt
ugyan 22:14 után felcsillant egy esély, mert a marosvásárhelyi csapat zsinórban nyolc pontot szerzett, és
egyenlíteni tudott, ám aztán a következő három pont

A jégkorongról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

során megint nem tudtak összpontosítani. Ezek után
a negyedik játszmában 12:1-gyel, az ötödikben 10:0val kezdett a Medicina, innen pedig már nem volt visszaút.
A CSU Medicina a következő keretet használta:
Alexandra Șumandea, Maria Moraru, Daria Pria, Andreea Cotor, Eliza Pogor, Maria Codreanu, Clara Cătănescu, Dariana Ghimbășan, Diana Suciu, Allegra Dan
(liberó).
Február 5-én, szombaton a listavezető Temesvári
Politehnica érkezik a Pongrácz Antal csarnokba. A feljutást célzó bánságiak a téli szünetben több élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékossal erősítettek,
így a román válogatott volt emelője, Diana Balintoni
is ott játszik, illetve két szerb légiós is erősíti a csapatukat.
Eredményjelző
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 7.
forduló: Temesvári Politehnica – Máramarosszigeti CSM 3:0, Aradi Pro Volei – Marosvásárhelyi CSU Medicina 2:3 (25:15, 18:25, 25:22,
5:25, 6:15), Nagyváradi CSU – Temesvári CSM
3:0.

Meggyőző teljesítménnyel tért vissza a CSM
Bálint Zsombor
A vártnál talán könnyebben nyert a Kolozsvári U
ellen a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata, miután az előző heti mérkőzését a keretet érintő Covidfertőzések miatt elhalasztották. Ennek magyarázata,
hogy – ismerve az ellenfél eddigi eredményeit és jobb
játékerejét –, már az első percektől sokkal jobban
összpontosítottak a pályára küldött játékosok.
Pedig ezen a mérkőzésen Martinić egyáltalán nem
lépett pályára, és Sánta Szabolcs sem volt a kezdőben,
csak utóbb állt játékba. Aztán pedig hozta a részéről
már megszokott dupla duplát (19 pont, 13 lepattanó),
ám a meccs legjobbja ezúttal Alin Borșa volt 20 ponttal és 21 lepattanóval, amelyhez hozzá kell adni hat
gólpasszt és három lopott labdát is. Mellettük mindenképpen meg kell említenünk a nagyon fiatal Vlad Nistor 16 pontját, hét lepattanóját és négy gólpasszát;
egyre inkább alapemberré kezd válni a csapatban, és
egyáltalán nem lóg ki a tapasztaltabb csapattársai sorából. A marosvásárhelyi alakulat ezúttal nem elsősorban a triplái révén múlta felül az ellenfelet, noha
Engi-Rosenfeld Dávid azért négyet ezen a meccsen is
bevágott, a csapat összesített 29%-os hatékonysága
nem túl magas. Palánk alatt azonban a már említett
Sánta és Borșa révén hatalmas fölényre tett szert. Jellemző akció volt, hogy a betörő játékos a vele érkező
Borșának adta a palánk alatt, aki közelről nem hibáJegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári U 101:68 (28-16, 25-17,
19-20, 29-15)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250
néző. Vezette: Bukaresti Loránd (Marosvásárhely), Molnár Csongor (Marosvásárhely), Szőcs
Janka (Gyergyószentmiklós). Ellenőr: Marian
Oprea (Brassó).
Marosvásárhelyi CSM: Borșa 20 pont, Sánta
19, Nistor 16 (3), Engi-Rosenfeld 15 (4), Șolopa
10, Bölöni 9 (1), Blaga 6, Mureșan 2, Trif 2, Szilveszter 2, Tălmăcean.
Kolozsvári U: Todea 12 pont (2), Mihășan 12,
Văleanu 11, Albu 10 (1), Brie 8, Simionca 8 (1),
Divoiu 4 (1), Dumitrescu 3 (1), Kracz, Gerosztatisz.
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Fotó: Nagy Tibor

zott, vagy ha a társ dobása kiszédült a gyűrűből, akkor
is Borșa volt több esetben az, aki begyűjtötte, majd
két pontot szerzett.
A CSM eddigi kilenc mérkőzését egyaránt megnyerte, és a program szerint a következő összecsapása
február 13-án lesz, szintén hazai pályán, a Bukaresti
Agronomia ellen. Egyelőre nem világos, hogy a szabad hétvégén beillesztenek-e a programba elmaradt
meccseket vagy nem.
Eredményjelző
Kosárlabda 1. liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári U 101:68, Jászvásári Politehnica – Bukaresti Laguna 49:71.

Ma 17.05 órától Kui Csaba lesz a Marosvásárhelyi TVR Sípszó
után című műsorának a vendége. A marosvásárhelyi edzővel a
közel egy éve működő sátortetős műjégpálya pozitív hozadékáról
beszélget Szucher Ervin.

Zsinórban három gól
a kapustól
A világbajnoki ezüstérmes svéd
férfi-kézilabdaválogatott és a címvédő spanyol csapat játszhatta tegnap este lapzártánk után a
magyar–szlovák közös rendezésű
Európa-bajnokság fináléját, miután előbbi pénteken 34-33-ra legyőzte az olimpiai bajnok francia
csapatot a budapesti MVM Domeban rendezett elődöntőben, a spanyolok pedig óriási meglepetésre
29-25-re felülmúlták az abszolút
favoritnak tekintett világbajnok
Dániát.
Villámrajtot vettek a franciák
(5-1), már a hatodik percben időkérésre kényszerítve a négy sikerükkel kontinensbajnoki csúcstartó
skandinávokat. Sorai rendezése
után egy gólra faragta hátrányát
Svédország (7-6), majd a játékrész
derekán védekezésben és támadásban is mindkét csapatban akadtak
pontatlanságok, ebben a periódusban jobbára egymás hibáiból éltek
a csapatok. A hullámvölgyből a
svédek kászálódtak ki, három gólt
dobtak üres kapura az egyébként
hálóőrként is jól teljesítő Andreas
Palicka révén, így egyenlített a
svéd csapat, majd 11-10-nél első
ízben a vezetést is megszerezte. A
franciák az első félidőben öt találatig jutó Hugo Descat vezérletével igyekeztek tartani a lépést, ám
így is háromgólos skandináv
előnnyel vonulhattak szünetre a
csapatok.
A fordulást követően öt találatra
növelte a különbséget az északi
gárda (19-14), a francia védelem
nem igazán találta a svéd támadások ellenszerét. Mégis csökkenteni
tudta hátrányát, kihasználva a svédek rontásait a támadások befejezésénél. A később állandósuló
különbséget az utolsó négy percre
fordulva tudta áttörni Franciaország, ugyanis egy találatra faragta

lemaradását az olimpiai bajnok,
amely piros lap miatt elvesztette viszont Valentin Porte-ot. A döntő
momentumnak a záróperchez érve
az bizonyult, hogy előbb kétgólos
előnyben, majd az utolsó másodpercekben Palicka újabb bravúrokat
mutatott be.
A dán–spanyol összecsapáson az
első percek főleg a védelmekről
szóltak, a századik Eb-mérkőzésükön szereplő kétszeres kontinensbajnok skandinávok hatékonyabb
játékkal kezdtek: az első 11 spanyol
kísérletből hetet hárító Niklas Landin vezérletével jól védekeztek, így
először nekik sikerült kétgólosnál
nagyobb előnyt kiharcolniuk (7-4).
A legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő spanyolok időkérése
sem tudta megtörni a dán lendületet, a játékrész utolsó perceiben viszont a skandinávok hibáit
kihasználva Aleix Gómez vezérletével felzárkózott a spanyol együttes.
A második félidőben is bátran
alapozott a szélen kiváló teljesítményt nyújtó, remek egyéni megoldásokat bemutató Gómezre a
spanyol válogatott, míg dán részről
Mikkel Hansen vállalt sokat. A spanyol együttes a 41. percben vezetett
először (17-16), majd háromtalálatos előnyt dolgozott ki. A dánok
ebben a periódusban többször hibáztak támadásban, így riválisuk
könnyű gólokat szerezhetett, ráadásul egy ideig Hansent is ápolni kellett. Gonzalo Pérez de Vargas több
kulcsfontosságú védést mutatott be
a spanyol kapuban, a túloldalon viszont a hajrához közeledve elmaradtak a bravúrok. A dán válogatott
az utolsó percekben rendre a kapusát lehozva támadott, védekezésben
pedig letámadásra váltott, ez nem
volt elég, hogy közelebb kerüljön a
címvédőhöz.

Eredményjelző
Kézilabda-Európa-bajnokság:
* elődöntő: Svédország – Franciaország 34-33, Spanyolország –
Dánia 29-25
* az 5. helyért: Norvégia – Izland 34-33 (16-12, 27-27, 30-30) –
hosszabbítás után.

Ha Botosán, akkor halasztás (?)
Bálint Zsombor
Amint már a múlt héten is sejteni lehetett, nem játszották le a hét végén a Sirius és a Botosáni Triumf
női kosárlabdacsapatának bajnoki mérkőzését. A vendég együttes november óta egyetlen meccsen sem lépett pályára, azóta a sportági szövetség makacsul a
találkozói elhalasztását jelenti be, noha ez már összesen nyolc elnapolt összecsapást jelent. Aligha van még
a világon olyan bajnokságszervező, amely hasonló
helyzetet tolerálna, de hát a Román Kosárlabda-szövetség részéről már megszokhattunk hasonló furcsaságokat. Tekintve, hogy a hivatalos verzió a halasztás,
még mi sem jelenthetjük ki, hogy a Triumf visszalépett, vagy kizárták a bajnokságból, azonban igencsak
meglepő lenne, ha egyszer tényleg bepótolná valamennyi elmaradt találkozóját.
Mérkőzés híján a Sirius több időt szentelhetett a
roppant nehéznek ígérkező pénteki, szatmárnémeti

kiszállás előkészítésére. Marosvásárhelyen csak nehezen, alig 3 ponttal nyert a toronymagas esélyes
szatmárnémeti együttes, ezért ha sikerül megismételni az Arad elleni jó játékot, azzal már elégedett
lehet a klubvezetés és a szurkolók. A mérkőzésre
visszatér a csapatba Ruxandra Chiș, aki nagyon hiányzott Arad ellen. A következő szerdán pedig törlesztenivalója van a Siriusnak, hiszen a Konstanca
látogat a Ligetbe, amely hosszabbítás után nyert a
tengerparton, a marosvásárhelyi csapat bűnrossz
utolsó két-három percét kihasználva.
Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 17. forduló:
Bukaresti Rapid – Kolozsvári U 59:65, CSM
Târgoviște – Konstancai Phoenix 69:72, CSM
Alexandria – Bukaresti Agronomia 49:33, Aradi
FCC – Kézdivásárhelyi KSE 84:59.

A svéd Oscar Bergendahl (b) és a francia Karl Konan csatája a kézilabda-Európa-bajnokság
elődöntőjében.
Fotó: MTI/Illyés Tibor
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A holokauszt áldozataira emlékezett az EP

Margot Friedländer, a holokauszt 100 éves túlélője is felszólalt
77 évvel az auschwitzi náci
koncentrációs tábor 1945. január 27-i felszabadítása után
a képviselők a holokauszt
nemzetközi emléknapján az
áldozatok emlékére ünnepélyes megemlékezést tartottak.

A megemlékezést Roberta Metsola elnök beszéde nyitotta meg,
amelyet élő zene követett. Ezután
Margot Friedländer, a holokauszt
100 éves túlélője szólította meg a
képviselőket. A megemlékezésen
felszólalt Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der
Leyen, az Európai Bizottság elnöke
is. Az ülés lezárása előtt a képviselők egyperces csenddel tisztelegtek
a holokauszt áldozatai előtt.

Margot Friedländer

Forrás: Wikipédia

Az Európai Unió válasz volt
a harmadik birodalom borzalmaira
Roberta Metsola, a Parlament elnöke megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a holokauszt
emléknapja a múltban elkövetett
emberiesség elleni bűncselekményekre való emlékezésről szól, de a
jelenre is fontos ilyenkor reflektálni, és továbbra is komoly erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy
megszabadítsuk társadalmunkat a
gyűlölettől, a megkülönböztetéstől
és az erőszaktól.
Emlékeztetett, hogy az Európai
Unió válasz volt a harmadik birodalom borzalmaira, és egy szebb jövő
reményével olyan értékeket képvisel, mint a béke, a tisztesség, a nyitottság és az együttműködés.

Margot Friedländer:
Azok nevében beszélek, akiket
megöltek, és akik szenvedtek
A 100 éves Margot Friedländer
holokauszt-túlélő elmesélte, hogyan bujkált 21 évesen Berlinben,
miután édesanyját és testvérét
Auschwitzba deportálták. Néhány
hónappal később elfogták, és a
Theresienstadt koncentrációs táborba deportálták. Ott találkozott
újra Adolf Friedländerrel, egykori
berlini ismerősével, aki később
férje lett. Együtt élték túl a tábor
borzalmait egészen a felszabadításig, mely a Vörös Hadsereg csapatainak megérkezésével jött el 1945
májusában. Ezt követően az Egyesült Államokba emigráltak.

Londonderryben 50 éve zajlott le a „véres vasárnap”

Ötven éve, 1972. január 30-án brit deszantosok
máig vitatott okokból tüzet nyitottak az észak-írországi Londonderryben felvonuló békés tüntetőkre, akik a katolikus kisebbség embertelen
helyzetére akarták felhívni a figyelmet. Az öszszecsapásnak tizennégy halálos áldozata volt, a
vérengzés soha nem látott terrorhullámot indított el. Az MTVA Sajtóarchívumának anyaga:

Az északír konfliktus gyökerei a középkorba nyúlnak
vissza, amikor az angolok elfoglalták Írországot. Az 191921-es függetlenségi háború után a zöld sziget nagyobbik
részén létrejött a független Ír Köztársaság, az elszakadást
ellenző hat északkeleti grófság, ahol a lakosság 60 százaléka protestáns, 40 százaléka katolikus volt, saját parlamenttel brit uralom alatt maradt. Ulster, ahol egy 1922-es
törvény alapján bárkit tárgyalás nélkül internálni lehetett,
a felekezeti villongások fészkévé vált. A katolikusok kiszorultak a politikai és a közéletből, többségük munka nélkül,
valóságos gettókban tengődött, a két vallás hívei minden
érintkezést kerültek egymással.
A hatvanas évek végén Terence O’Neill északír kormányfő óvatos reformokba kezdett, amivel az előjogaikat
féltő protestánsokat és a teljes egyenjogúságot követelő katolikusokat is felbőszítette. Mindkét oldalon szélsőséges
szervezetek alakultak, tüntetések és ellentüntetések követték egymást. A rendőrség 1968. október 5-én Londonderryben kíméletlenül szétverte a békés katolikus
felvonulókat, ettől kezdve nem lehetett megállítani az erőszak terjedését. 1969 augusztusában Derryben egy provokatív protestáns felvonulás nyolc halálos áldozatot
követelő zavargásba torkollott, a londoni kormány pedig
„ideiglenesen” csapatokat vezényelt az utcákra a rend helyreállítása érdekében.
Azonban ismét bebizonyosodott, hogy nincs tartósabb
dolog az ideiglenesnél, a brit katonák maradtak, a helyzet
pedig egyre romlott. A csalódott katolikusokat képviselő,
addig politikai küzdelmet folytató Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) kettészakadt, „ideiglenes” szárnya a merényletek, az egyéni terror útját választotta. Miután az ideiglenes
IRA 1971. február 6-án – fél évszázad után – ismét angol
katonát ölt ír földön, a belfasti kormány életbe léptette a
tárgyalás nélküli internálás lehetőségét.

Egy emberi jogi szervezet 1972. január 30-án békés tiltakozó tüntetést szervezett, amelyet ugyan betiltottak,
mégis 15 ezer ember jelent meg Londonderryben. A zavargásoktól tartó hatóságok biztonsági okokból a brit hadsereg
legkeményebb alakulatához tartozó ejtőernyős deszantosokat vezényeltek a helyszínre, akik ellen néhány nappal
korábban követett el merényletet az IRA. A pokol akkor
szabadult el, amikor az egyik katona tüzet nyitott egy tüntetőre, akinél állítása szerint fegyvert látott. A deszantosokat ezután nem lehetett megállítani, 108 tárnyi éles lőszert
ürítettek ki. A helyszínen tizenhárman vesztették életüket,
egy ember a kórházban halt meg, az áldozatok között hat
tizenéves volt.
Az akkori vizsgálat szerint a katonák csak a tömegbe vegyült IRA-aktivisták tüzét viszonozták, a katonák közül
senkit sem marasztaltak el, sőt néhányat később kitüntettek.
A véres vasárnap – bár a londoni vezetés egy ideig próbálta
titokban tartani – óriási felzúdulást váltott ki. Dublinban a
feldühödött tömeg felgyújtotta a brit nagykövetséget, az
angol-ír diplomáciai kapcsolatok befagytak. Az IRA a hétköznapok teljes káosszá változtatásával akarta elérni az
unionista uralom megszűntét, merényleteit brit földre is kiterjesztette, egyik legnevesebb áldozatuk Lord Mountbatten, a királynő unokatestvére volt.
London 1972. március 24-én közvetlen irányítás alá helyezte az országrészt, az ezt követő, 1998-ig tartó időszakot, amikor szinte háborús állapotok állandósultak, az
angol politikában szemérmesen Bajok (Troubles) néven
emlegetik. A rendezési kísérletek mindkét fél konoksága
miatt sorra zátonyra futottak, majdnem két évtized kellett
hozzá, hogy a két oldal mérsékelt politikusai felismerjék:
csak a másik féllel együtt dolgozva teremthető meg a megbékélés. A felek 1998. április 10-én Belfastban írták alá az
úgynevezett nagypénteki megállapodást, amely csaknem
három évtizedes véres időszaknak vetett véget.
A véres vasárnap ügyében Tony Blair kormányfő 1998ban rendelt el új vizsgálatot, ennek eredményét 2010-ben
ismertették. A jelentés fő megállapítása: a brit hadsereg
1972. január 30-án ártatlan tüntetőket ölt meg Londonderryben, ezért David Cameron konzervatív miniszterelnök
„a kormány és az ország nevében” bocsánatot kért a történtekért.

Elkezdődött az oltási kötelezettség parlamenti
vitája Németországban
Elkezdődött az új típusú koronavírus (SARS-CoV2) okozta betegségtől (Covid-19) védő oltás kötelezővé tételéről szóló parlamenti vita szerdán
Németországban.

A berlini szövetségi parlamentben (Bundestag) elsőként
úgynevezett tájékozódó vitát tartottak, amelyen nem törvényjavaslatokról tárgyaltak, hanem a megközelítésmódokat, véleményáramlatokat tárták fel.
A szövetségi kormány távol tartja magát a vitától, nem
is terjeszt elő javaslatot, álláspontja szerint a képviselőknek
önállóan, a frakciófegyelem elvének felfüggesztésével kell
dönteniük az ügyről. Ez összefügg azzal is, hogy nincs egység a koalícióban és a koalíciót alkotó pártokban sem. Az
oltási kötelezettséget leginkább a legkisebb kormánypártban, a liberális Szabad Demokrata Pártban (FDP) ellenzik.
Az ügy minden pártot megoszt, kivéve az ellenzék vezető erejétől, a CDU/CSU jobbközép pártszövetségtől
jobbra álló, ugyancsak ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) pártot, amelynek képviselői egységesen elutasítják az oltási kötelezettséget.
A parlamenti vita és az előzetes állásfoglalások alapján
három megoldás tűnik lehetségesnek. A minden felnőttre
vonatkozó oltási kötelezettség, az 50 éven felüliekre vonatkozó oltási kötelezettség, és az önkéntesség megtartása.

Döntés legkorábban februárban várható. A képviselőknek
egy sor kérdést mérlegelniük kell. Elsősorban azt, hogy az
általános oltási kötelezettség a testi épséghez fűződő alapvető jog korlátozása. Figyelembe kell venni azt is, hogy az
ügy megoszthatja a társadalmat. Az oltási kötelezettség ellenzői hetek óta országszerte tüntetéseket tartanak szinte
mindennap. A parlamenti vita közben is voltak demonstrációk a Bundestag közelében, a berlini kormányzati negyedben. A megmozdulásokon a vártnál kevesebben, nagyjából
ezren vettek részt. Biztosításukra 1600 rendőrt vezényeltek
ki. Az egyik tüntetést a fertőzésvédelmi szabályok megsértése miatt feloszlatták, több embert előállítottak. A gyakran
rendbontásba torkolló oltásellenes tüntetések kisebbségi
véleményt fejeznek ki. Ezt jelzi valamennyi országos közvélemény-kutatás. Ezek alapján a német lakosság nagyjából 70 százaléka egyetért a felnőttekre vonatkozó általános
oltási kötelezettséggel.
Az ügy nem érinti azt a tavaly decemberben elfogadott
törvényt, miszerint az egészségügyben és az ápolás-gondozás területén dolgozóknak legkésőbb március 15-ig meg
kell szerezniük a teljes oltást a Covid-19 ellen.
Európában egyelőre egyetlen országban, Ausztriában vezették be a Covid-19 elleni általános oltási kötelezettséget.
(MTI)

Amikor férje 1997-ben meghalt, Margot Friedländer írni kezdett az életéről, majd 88 évesen
visszatért szülővárosába, Berlinbe. Ma is annak szenteli idejét,
hogy tanúságot tegyen a nemzetiszocializmus által elkövetett bűnökről, és bővítse az új
nemzedékek ismereteit.
„Azoknak a nevében beszélek,
akik már ezt nem tehetik meg. És
nem csupán a hatmillió zsidó nevében. Mindenkinek a nevében, akit
megöltek és aki szenvedett” –
mondta.
Az ünnepélyes megemlékezést
az Európai Parlament weboldalán
vagy az EbS+ csatornán lehetett
élőben követni. (mózes)

Oroszország nem akar
háborút, de nem hagyja
semmibe venni az érdekeit
Orszország nem akar háborút, de nem hagyja, hogy
semmibe vegyék biztonsági érdekeit – jelentette ki
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken,
négy orosz rádióadónak nyilatkozva.

„Ha az Oroszországi Föderáción múlik, nem lesz háború. Mi
nem akarunk háborúkat, de nem fogjuk megengedni az érdekeink elleni durva támadást és semmibevételüket” – mondta
az orosz diplomácia vezetője a Szputnyik, az Eho Moszkvi, a
Govorit Moszkva és a Komszomolszkaja Pravda rádiónak nyilatkozva.
Lavrov szerint a NATO-val és az Egyesült Államokkal az
Oroszország által követelt biztonsági garanciákról folytatott
tárgyalások nem zárultak le. Közölte: Moszkva azzal a hivatalos kéréssel fordul majd a Nyugathoz, hogy fejtse ki, miként
kívánja teljesíteni a biztonság oszthatatlanságából fakadó kötelezettségvállalásait.
Sok tekintetben félrevezetőnek nevezte az Egyesült Államoknak az orosz biztonsági garanciákra vonatkozó igényére
adott válaszát, hozzátéve, hogy „másodlagos kérdésekben”
vannak benne „racionális magvak”, olyan témák, amelyeket
meg lehet vitatni. Ezek között említette a közepes és rövidebb
hatótávolságú rakéták európai telepítésének moratóriumát és a
fegyverzetek ezen kategóriája kivonásának ellenőrzését. Emlékeztetett arra, hogy korábban a NATO elzárkózott az erre vonatkozó orosz javaslatok megvitatásától.
A délkelet-ukrajnai szakadár „köztársaságok” Moszkva általi lehetséges elismeréséről azt mondta: ezt a kérdést azzal
összefüggésben kell vizsgálni, hogy rákényszeríti-e a Nyugat
Kijevet az ukrajnai válság rendezésének alapjául szolgáló
minszki megállapodások végrehajtására.
„Akkor minden rendben lesz, ahogyan ezt az ENSZ Biztonsági Tanácsa által is jóváhagyott dokumentum előírja” –
mondta.
Emlékeztetett arra, hogy a minszki megállapodások Ukrajna
egységének és területi épségének megőrzéséről szólnak.
„Oroszország részéről nem lesz háború (Ukrajnával). De
nem zárom ki, hogy valaki katonai lépéseket akar kiprovokálni” – mondta, hozzátéve: az ukrán oldalon Kijev rengeteg
fegyveres felett nem gyakorol ellenőrzést.
Hangot adott véleményének, miszerint Volodimir Zelenszkij
ukrán elnök Moszkvába, Szentpétervárra vagy Szocsiba is elutazhatna a kétoldalú kapcsolatok rendezése érdekében.
Arcátlanságnak minősítette azt a Washingtonban elhangzott
fenyegetést, miszerint kiutasíthatják az Egyesült Államokból
Anatolij Antonov orosz nagykövetet, ha az orosz fél nem teljesíti azt az amerikai követelést, hogy azonnal adja ki a moszkvai amerikai misszióvezető testőreinek vízumát. Mint mondta,
Oroszországnak vannak még tartalékai, hogy valóban kiegyenlítse a két ország diplomáciai jelenlétét.
Lavrov az amerikai felet hibáztatta amiatt, hogy a diplomáciai képviseletek körüli helyzet még Barack Obama elnöksége
alatt súlyosbodni kezdett, aki öt orosz diplomáciai objektumot
lefoglaltatott, és több tucat diplomatát kiutasíttatott. Hozzátette,
hogy a felek megpróbálják rendezni a helyzetet, amellyel kapcsolatban a közeli hetekben újabb találkozót tartanak.
Elutasította, hogy személyes véleményt nyilvánítson azokról
az amerikai külügyminiszterekről, akikkel valaha is dolga volt.
(MTI)
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Nevelőotthonok fiataljait tartották fogva

Munkaerő-kizsákmányolás és emberkereskedelem
Hét éve tartott fogva egy
Maros megyei férfi három
olyan nehéz anyagi körülmények között élő fiatalt, akik a
szociális háló védelméből kerültek ki. Munkaerő-kizsákmányolás és emberkereskedelem
bűncselekményének vádjával
egy hónapig előzetes letartóztatásba helyezték a gyanúsítottat,
és
bizonyítékokat
foglaltak le.

Szer Pálosy Piroska
Munkaerő-kizsákmányolás és
emberkereskedelem bűncselekményének gyanújával tartott házkutatásokat január 26-án a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség szervezett bűnözés megelőzésére szakosodott osztálya a Marosvásárhelyi
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus
Megelőzésével Megbízott Igazgatóság ügyészeivel, valamint a mobil

csendőralakulattal együttműködve.
A rendőrség és a DIICOT közleménye szerint az ügyben három gyanúsítottat
előállítottak
és
kihallgattak, ugyanakkor 24 órára
őrizetbe helyeztek egy 44 éves
Maros megyei férfit, aki 2014 óta
embertelen körülmények között tartott fogva és kényszerített rabszolgasorsra, bántalmazott és gazdaságában dolgoztatott három fiatalt, akik árvaházakból, nevelőotthonokból kerültek ki.
Amint a közleményekből kiderült, az elvégzett mezőgazdasági
munkákért a gyanúsított nem fizetett, fenyítéssel tartotta fogva áldozatait, sőt egy rövid időre külföldi
mezőgazdasági munkáknál is felhasználta őket. A teljes egészében
Fotó: Maros Megyei Rendőrség
ellenőrzése alatt lévő személyeknek
Január 27-én, csütörtökön a Ma- tartóztatását. A házkutatások szúró-vágó eszközöket: kardokat
tilos volt másokkal kommunikálrosvásárhelyi
Bíróság elrendelte a során iratokat, az áldozatok sze- és késeket foglaltak le bizonyítékniuk, és a gazdaság területét sem
gyanúsított 30 napos előzetes le- mélyazonossági igazolványait, ként.
hagyhatták el.

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 Maros Közbirtokosság az erdőkitermelésben szakosodott és
minősített cégek tudomására hozza, hogy a 2022. évben minden hónap
első és harmadik hétfőjén zárt árverésen 2022-ben kitermelhető, lábon
álló fát értékesít. Az árajánlatokat minden héten legkésőbb az árverés
előtti péntekig, 13 óráig kell benyújtani a közbirtokosság székhelyén,
Szováta, Iszujka utca 1. szám alatt.
Az árajánlatok elbírálása hétfőn (első és harmadik héten) 10 órai
kezdettel az ajánlattevő cégek jelenlétében történik, a közbirtokosság
székhelyén.
Az árverésre kerülő fatömeg jegyzékéről, valamint az árveréssel
kapcsolatos egyéb tudnivalókról a közbirtokosság címén, valamint a
0743-757-035 és 0744-248-686-os telefonszámokon lehet érdeklődni.
(66257-I)

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

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-

„Hiánya űr, pótolni nem lehet,

javítást, festést, bármilyen javítást.

köszönjük, Uram, hogy köztünk

Tel. 0759-467-356. (14480)

élhetett.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a

VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960.

drága jó édesanya, nagymama,
rokon, szomszéd, barát és ismerős, a korondi születésű

(14470)

Közlemény
A Márciuska- és nőnapi vásár –
2022 elnevezésű esemény megszervezése alkalmából Marosvásárhely
Megyei Jogú Város a Győzelem tér
3. szám alatti székhelyére, a 15-ös
terembe hívja azoknak a vállalkozásoknak a képviselőit és magánszemélyeket,
akik
helyszínt
igényelnek márciuska- és virágértékesítés céljából, a következő program szerint:
Iratok benyújtása: 2022. február
14-ig (ezen a napon is).
A
szükséges
iratokat
a
biroul.unic@tirgumures.ro címre
online is be lehet nyújtani.
A helyszínek kisorsolását 2022.
február 18-án 13 órától tartják a
Művész moziban, a Rózsák tere
35–37. szám alatt.
A Márciuska- és nőnapi vásár –
2022 elnevezésű esemény lebonyolítása:
– február 25. – március 1., márciuska és vágott virág értékesítése
– márciuska időszaka;
– március 2–8., cserepes és vágott virág értékesítése – nőnapi virágvásár időszaka.
A márciuskák és virágok értéke-

sítésére javasolt helyszínek, valamint a szükséges iratok a www.tirgumures.ro honlapon, illetve a
Közterület-kezelő Közszolgálat
Kós Károly utca 1/B szám alatti
székhelyén tanulmányozhatók.
Bővebb tájékoztatást a következő telefonszámokon lehet igényelni:
– 0265-268.330, 117-es mellék –
SAAE / 174-es mellék – egységes
iroda
– 0365-807.873, 108-as mellék –
SADPP
– az intézmény www.tirgumures.ro honlapján,
– illetve az alábbi e-mail-címeken: autorizari@tirgumures.ro / biroul.unic@tirgumures.ro
/
adp@tirgumures.ro /
Abban az esetben, ha a COVID–
19 világjárvány megelőzését és hatásainak visszaszorítását célzó, a
veszélyhelyzetben hozott intézkedésekre vonatkozó törvényes előírások megtiltják az ilyen jellegű
tevékenység megszervezését, a
Márciuska- és nőnapi vásár – 2022
elnevezésű eseményt nem tartják
meg.

FÁBIÁN REBEKA
szül. Lőrincz

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást

életének 87. évében csendesen

vállalok.

megpihent. Virrasztása 31-én,

Tel.

0755-825-502.

hétfőn lesz az új kórház mögötti temetőben du. 5 órakor,

(14686-I)

temetése február 1-jén, kedden du. 3 órakor.
Búcsúzik lánya, Margit, unokája, Szabolcs.

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

Nyugodjék csendesen! (sz-I)

munkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14480)

ELHALÁLOZÁS

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

VÁLLALUNK: benti munkát, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást. Tel. 0755-654-115. (14480)

Fájdalommal és végtelen szomorúsággal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
BIRÓ SÁNDOR

FESTÉS, fali- és padlócsemperakás,
tetőszigetelés,

csatornakészítés,

a Metalotechnika-szerszámműhely volt főmestere életének 90.

minden, ami építés. Tel. 0747-816-

évében, 2022. január 19-én el-

052. (14661)

hunyt. Felejthetetlen halottunk
hamvait 2022. február 1-jén 13

TAKARÍTÁST vállalunk udvarokon,
garázsban, tömbházak pincéjében.

órakor kísérjük utolsó útjára a
marosvásárhelyi római katolikus
temető felső kápolnájából.

Gyűjtünk ócskavasat, forgalomból tö-

Amíg élünk, emléke szívünkben

rölt autókat. Tel. 0743-512-168.

él!

(14661 )

A gyászoló család. (14694-I)

Szomorú

szívvel

értesültünk,

hogy lakóközösségünk aktív
tagja, GELLÉRDT MÁRTA hosszú
betegség után örökre eltávozott
közülünk.
Emlékét
örökre
megőrzik a Bodor Péter sori 24es tömbházbeli szomszédai.
(sz.-I)

Szomorú és fájó szívvel vettük
tudomásul
MÓRÉ
LENKE
EMŐKE szül. KUN osztálytársnőnk halálát. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Isten nyugtassa békében! Az
1961-ben végzett bolyais XI. C
osztály. (-I)
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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
februárra, 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!

