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Életek menedékben

A szociális otthon lakói

Vércukorszintmérő
készülékek
a cukorbeteg
gyerekeknek

Támogatóknak köszönhetően tíz cukorbeteg gyereknek adományoz a
Maros Megyei Cukorbeteg Gyerekek
és Fiatalok Egyesülete (Ascotid) olyan
korszerű, szenzoros készüléket,
amellyel tűszúrás nélkül, folyamatosan, a nap 24 órájában követhető a
vércukorszint.

____________2.
Katolikus Ferdinánd
500 éves titkos
levelezését
fejtették meg…

A spanyol király 1502–1503-ban folytatott kódolt levelezést hadvezérével,
Gonzalo Fernández de Córdoba y
Aguilarral, aki „El Gran Capitán” (a
nagy kapitány) néven vált közismertté,
mint az egyesített fegyvernemek taktikájának bevezetője.

____________3.
Rocksuli-gálaest
a dzsesszklubban

A debreceni kezdeményezés mintájára létrehozott vásárhelyi rockzeneiskola szabályos időközönként gálaestet
szervez, amelynek keretében – és egy
díszmeghívott jelenlétében – bemutatják diákjaik szakmai tudását, fejlődését, illetve az új, ifjú tagokat egyaránt.

A szokásosnál enyhébb téli éjszakák miatt idén egyszer sem
volt telt ház a marosvásárhelyi hajléktalanszállóban. Az intézménynek azonban bentlakói is vannak, számukra pedig
nem pillanatnyi menedék, hanem ideiglenes – vagy véglegesnek érzett – otthon a Rozmaring utcai épület. Vannak, aki
beletörődtek már a helyzetükbe, mások évek óta szociális lakásra várnak.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadta a lakásra jogosultak idei
jegyzékét, a névsort a polgármesteri hivatal székhelyén ki is függesztették. Ha a menhelylakók közül néhányan a lista elején találják magukat,
talán a közeljövőben szerencsés fordulatot vehet az életük.
– Átlagban 156 személynek biztosítunk szállást, de ez a szám naponta
változik. Éjszakára rendszerint 70-80 hajléktalan tér be hozzánk, ők reggelig maradhatnak, reggelit is kapnak, nagy hidegben pedig az egész
napot itt tölthetik. A bentlakók – családok, idős személyek, rokkantak –
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________6.
Ágyútöltelékek

Újabb nagyarányú verséget szenvedett a Marosvásárhelyi Maros KK férfikosárlabda-csapata, zsinórban a
hatodikat. Ezúttal a Temesvári SCM
ellen küldte a klub pályára ágyútölteléknek a fiataljait, két nappal a másik
temesvári csapat, a Timba elleni mélyrepülést követően

____________9.

Megfelelő ember…

A legutóbbi kormány megalakulása óta egyébről sem szólnak a
kommentárok, tévéviták, akárcsak a közbeszéd, mint egyes miniszterek
szakmai hozzá nem értéséről, tudatlanságáról, de főleg arról, hogy
nem beszélik helyesen az anyanyelvüket. Ez pedig különösen érvényes
az oktatási tárca leköszönt és frissen felkent vezetőjére egyaránt. A
volt államfő szokásos stílusában egyenesen azt mondta a parlament
plénumában, hogy többé nem fog magyar kollégáiba belekötni, hiszen
jobban beszélik a román nyelvet, mint a tanügyminiszterek és az egész
kabinet „angróban”.
Ám nemcsak nyelvhelyesség az egyetlen problémája ennek a kabinetnek. Súlyosabb, hogy a miniszterelnök egy olyan személyt nevezett
ki tanácsadójának államtanácsosi rangban, aki ellen két ügyben is eljárás indult korrupció vádjával, és a korrupcióellenes ügyészség egy
harmadik ügyben is nyomoz, amelyben több millió lejes csúszópénz
elfogadásával vádolják még abból az időből, amikor polgármester
volt. Akinek az ügyészség még 2015-ben 125 festményét foglalta le,
amelyeket többek között Pablo Picasso, Andy Warhol, Nicolae Tonitza
vagy Ştefan Luchian látott el kézjegyével, és amelyeket barátoknál, rokonoknál, sőt a temetőben kriptákban rejtegetett. Ezeket a képeket jelenleg a bukaresti Művészeti Múzeumban őrzik. Ezenkívül a DNA
befolyással való üzérkedéssel, pénzmosással, összeférhetetlenséggel
is megvádolta.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 41 perckor,
lenyugszik
17 óra 31 perckor.
Az év 36. napja,
hátravan 329 nap.

Ma ÁGOTA és INGRID,
holnap DOROTTYA és DÓRA
napja.

IDŐJÁRÁS

Borús égbolt
Hőmérséklet:
max. 40C
min. -40C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

35, 16, 36, 26, 39 + 9
1, 18, 27, 39, 34, 30
37, 17, 26, 39, 35, 4

NOROC PLUS: 7 0 1 6 8 1
SUPER NOROC: 4 0 8 1 3 5
NOROC: 2 0 6 7 9 7 1

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő

hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Jogi tanácsadás

Február 7-én, szerdán, 16 órakor jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket
kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Buenos Airestől Rio de Janeiróig

Február 7-én, szerdán 19.15 órára az Erdélyi KárpátEgyesület marosvásárhelyi szervezetének székhelyén
(Dózsa György utca 9. szám, III. emelet) Ábrám Zoltán Buenos Airestől Rio de Janeiróig című előadására várják az
érdeklődőket. Egyúttal bemutatásra kerül az előadó Délamerikai szentháromságok című könyve is.

Borverseny Dicsőszentmártonban

Február 17-én, szombaton 18 órától a Három Fenyő vendéglőben ismét megtartja a dicsőszentmártoni Szent Márton Borlovagrend az Alsó-Kis-Küküllő menti borversenyt.
A díjkiosztó ceremóniával egybekötött borkóstolón és vacsorán a szászcsávási cigányzenekar zenél. A bormintákat
a megszokott helyeken lehet leadni február 14-éig, a benevezési díj mintánként 15 lej, az ünnepi vacsora ára 60
lej. Bővebb tájékoztatást a borlovagrend nagymestere,
Orbók Ferenc nyújt a 0787-808-233-as telefonszámon.

Terápiás programok
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány február 12–23. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését,
akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy
társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Helyszín:
Magyarózd, Terápiás Otthon, jelentkezési határidő: február
8. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alapítvány központi irodájában, a 0265/254-460-as telefonszámon lehet.

Gruppen-Hecc-kabaré

A Gruppen-Hecc Társulat A(z) gender tragédiája című szilveszteri kabaré-előadása február 5-én, ma este 7 órakor
tekinthető meg a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Írta:
Molnár Tibor „Tajbi” és Nagy István, előadják: Nagy István,
Kárp György, Henn János, Biluska Annamária, Somody
Hajnal/Csíki Hajnal, Fodor Piroska. Rendező: Nagy István,
zenei munkatárs: Nyágai István, hang- és fénytechnika:
Göllner Károly, producer: Hompot Szilárd.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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Támogatóknak köszönhetően

Vércukorszintmérő készülékek
a cukorbeteg gyerekeknek

Támogatóknak köszönhetően tíz cukorbeteg gyereknek adományoz a Maros Megyei Cukorbeteg
Gyerekek és Fiatalok Egyesülete (Ascotid) olyan
korszerű, szenzoros készüléket, amellyel tűszúrás nélkül, folyamatosan, a nap 24 órájában követhető a vércukorszint.

Menyhárt Borbála

Az egyesület alelnöke, Simon Ilona lapunk érdeklődésére elmondta, nagylelkű támogatóknak köszönhetően sikerült beszerezniük tíz szenzoros vércukorszintmérő
készüléket, amelyekkel tíz diabétesszel diagnosztizált gyerek mindennapjait könnyítik meg. Az egyesület az anyagi
lehetőségekhez mérten próbálja ezúton támogatni a cukorbeteg gyerekeket nevelő családokat, ugyanis ezen készülék
beszerzése igencsak megterheli a családi kasszát, több mint
ötszáz eurós befektetést jelent, ugyanakkor bizonyos fogyóanyagokat folyamatosan pótolni kell.
Viszont az előnyei vitathatatlanok, a segítségével a vércukorszint-ingadozásból adódó vészhelyzetek elkerülhetők, hiszen amint az eszköz rendellenesen magas vagy
alacsony értéket mér, azonnal éles hangjelzéssel figyelmezteti a beteget és családját. Ugyanakkor a gyerekekre nézve
nagyon fontos szempont, hogy ezáltal kiküszöbölődik a
napi több tűszúrás, és kényelmes a viselete.
Simon Ilona hangsúlyozta, óriási könnyebbséget jelent
a családok életében egy ilyen performans készülék, ugyanis
a szülő nyugodtan alhat éjjel, nem kell folyamatosan figyelnie a gyerekét, hogy rendben van-e, hiszen ha beállítja
az alsó, illetve a felső határértéket, a készülék riaszt, ha
a vércukorszint értéke nem a
megengedett határok között
mozog. Ugyanakkor a készülék lehetővé teszi, hogy
több felhasználó, azaz a szülők, illetve a diabetológus
szakorvos is kövesse a telefonján a gyerek vércukorszint-értékét akkor is, amikor
az óvodában, iskolában van,
és amennyiben gond van,
azonnal léphetnek.
Foghíjas támogatás a szaktárca részéről
A cél az lenne, hogy a
szenzoros vércukorszintmérő készülékek beszerzését
az országos diabéteszprogram keretében a minisztérium
finanszírozza,

RENDEZVÉNYEK

Újabb jegyeskurzus
Marosvásárhelyen

Február 6-án, kedden újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen a Katolikus Családpasztorációs Iroda szervezésében. A jegyeskurzus egyházi és szakmai
segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési
lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés
a szentségi házasságra és a keresztény családi életre.
A kurzus nyolc hétig tart, április 3-án ér véget. A találkozók
kedd esténként vannak 19–21 óra között. A kurzus
házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél. Jelentkezni február
5-ig lehet Szénégető Istvánnál: szenegetoi@gmail.com,
0743-138-784, vagy a Sófalvi házaspárnál: adelasofalvi@yahoo.com, 0744-799-055.

A nők szerepe
a rendszerváltásban

A Női Akadémia szervezésében február 8-án, csütörtökön 17.30-kor a MarMed járóbeteg-rendelő előadóter-

ugyanis elég borsos az áruk, és az érintett családok jelenleg
semmiféle támogatásban nem részesülnek annak érdekében, hogy beszerezzék ezt a mindennapjaikat megkönnyítő
kelléket. Holott nem lenne olyan óriási összeg, ha összehasonlítjuk azzal, amennyibe az esetleges szövődmények
miatt szükségessé vált kezelések kerülnek – véli Simon
Ilona, aki szerint sajnos sok család nem tudja megengedni
magának a performans készüléket, illetve az ehhez szükséges fogyóanyagokat, viszont a tapasztalat azt mutatja,
hogy főként az újonnan diagnosztizált kisgyerekek esetében a tágabb család minden tagja összepótol, és úgyis beszerzik. A cukorbeteg gyerekeket és fiatalokat felkaroló
egyesület évek óta próbálja felhívni a döntéshozók figyelmét azokra a hiányosságokra, amelyekkel az érintetteknek
nap mint nap szembesülniük kell, viszont a mai napig nem
sikerült elérni azt, hogy biztosítanak ingyenesen elegendő
vércukorszintmérő tesztet. Jelenleg egy 1-es típusú diabétesszel diagnosztizált 18 év alatti gyerek napi négy ingyenes tesztre jogosult az országos diabéteszprogram
keretében, miután viszont betöltik a 18. életévüket, már
csak napi egy jár nekik. Ezáltal a a családok arra kényszerülnek, hogy megvásárolják a teszteket, hiszen egy cukorbeteg gyereknek naponta hat-nyolc, de akár ennél több
tesztre is szüksége lehet. Simon Ilona szerint ez óriási igazságtalanság, hiszen a fiatal, miután betölti a 18. életévét,
továbbra is ugyanabban a kezelésben részesül, mint addig,
ugyanakkor serdülőkorban a hormonok hatására gyakori a
vércukorszint-ingadozás, előfordul, hogy éjszaka is kéthárom alkalommal kell mérni, tehát a szaktárca által biztosított ingyenes tesztek messze nem elegendőek.

Forrás: Facebook

mében (Corvin Mátyás tér 19. szám, Marosvásárhely)
Parászka Boróka újságíró a nőknek az 1989-es forradalomban betöltött szerepéről tart előadást, melynek keretében egyebek mellett azt fejtegeti, hogyan
rekonstruálható a nőknek a romániai rendszerváltásban
betöltött szerepe, illetve miért vált a rendszerváltás utáni
társadalom férfiközpontúvá.

Nincs mese!
– nagy sikerű Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat rendszeresen
viszi színre Nincs mese! című zenés szilveszteri kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást
február 9-én, 10-én és 11-én tekintheti meg a nagyérdemű este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin, Cseke
Péter, Gáll Ágnes és Szőllősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes (0746-540-292) és a
Kultúrpalota (0265-261-420) jegypénztárában kaphatók.
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Elérte a 600 ezret a kisebbségvédelmi európai
polgári kezdeményezés támogatóinak száma

Elérte a 600 ezret az őshonos európai kisebbségek
jogainak európai uniós (EU-) szintű védelmét sürgető Minority SafePack (kisebbségi biztonsági csomag) európai polgári kezdeményezés aláíróinak
száma – jelentette be az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke Berlinben.

Vincze Loránt a FUEN nemzetközi médiafórumán a közmédiának adott nyilatkozatában kiemelte, hogy nyolc hét maradt a kezdeményezés érvényességéhez szükséges egymillió
aláírás összegyűjtésére.
„A felén már túl vagyunk, de sok még a tennivaló” –
mondta a szervezet vezetője, hozzátéve: nehézséget okoz,
hogy nem minden kisebbség annyira jól szervezett, mint a
Kárpát-medencei magyarság, de bízik abban, hogy a „nagyon
intenzív kampány” révén sikerül egymillióra emelni a támogatók számát.
A kezdeményezés „páratlan alkalom” az őshonos kisebbségeknek, hogy felhívják magukra a figyelmet, és változást érjenek el az uniós szintű kisebbségvédelemben,
amely „ebben a pillanatban nulla szintű” – mondta Vince
Loránt.
Követelni kell, hogy az EU alkosson jogszabályokat a területén élő 50 millió őshonos kisebbségi védelmében, hogy
„a sokszínűség ne csak mottó legyen” – tette hozzá.
Gondoskodni kell a kisebbségi nyelvek és kultúrák, és a kisebbségek szerzett jogainak védelméről is – emelte ki a FUEN

elnöke, rámutatva: „mi, a Kárpát-medencei magyarok tudjuk
a legjobban, hogy folyamatosan problémáink vannak, ha a kisebbségi jogok ki vannak szolgáltatva az államok kényénekkedvének”.
A Minority SafePack európai polgári kezdeményezést a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) indította el
a FUEN-nel közösen. Az EU „Egység a sokféleségben” jelmondatára hivatkozó polgári kezdeményezés bevezetőjében
rögzítik, hogy az EU alapja az emberi méltóság és az emberi
jogok tisztelete, és a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség
és a jogállamiság. Ezen értékek kinyilvánítása azonban nem
elégséges ahhoz, hogy megelőzzék a kisebbségi jogok korlátozását és a kisebbségi nyelveket és kultúrákat veszélyeztető
káros hatásokat.
A kezdeményezők elismerik, hogy a kisebbségvédelem elsősorban a tagállamok hatásköre, de úgy vélik, hogy az EUnak többet kell tennie a nemzeti kisebbségek védelméért, mint
amennyit jelenleg tesz.
Az EU-nak akkor kell foglalkoznia a kezdeményezéssel, ha
2018. április 4-ig sikerül legkevesebb egymillió aláírást összegyűjteni. Az aláírásgyűjtést a FUEN tavaly májusban Kolozsváron tartott kongresszusán indították el.
A tanácskozáson Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár kijelentette, Magyarország és a határain kívül
élő nemzetrészek kiveszik a részüket az egymillió aláírás öszszegyűjtéséből. (MTI)

EU-állampolgárok Brexit előtt és után

A brit belügyminiszter szerint
„helyénvaló”, hogy London különbséget akar tenni a brit EUtagság megszűnése előtt, illetve a
kilépés után tervezett átmeneti
időszakban Nagy-Britanniába érkező EU-állampolgárok letelepedési jogosultságai között.

Amber Rudd a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva megerősítette: a brit kormány
tervei szerint az unióban maradó országok állampolgárai, akik a Brexit utáni átmeneti időszakban érkeznek, szintén
munkát vállalhatnak Nagy-Britanniában,
de nekik már regisztrációs kötelezettségük lesz, annak érdekében, hogy bizonyítsák a hatóságoknak nagy-britanniai
jelenlétüket.
Rudd hozzátette: Theresa May miniszterelnök szándéka az, hogy a kilépés
utáni átmeneti időszakban érkező EU-állampolgárok letelepedési jogosultságai
különbözzenek azokétól, akik a Brexit
időpontjában már Nagy-Britanniában
élnek.
Arra a riporteri kérdésre, hogy ha az
Európai Unió elfogadhatatlannak minősítené az EU-állampolgárok ilyen megkülönböztetését, akkor a brit kormány

inkább lemondana-e az átmeneti időszakról, a brit belügyminiszter kitérően
úgy válaszolt: véleménye szerint a londoni ajánlás „igazságos, nyílt és nagyvonalú” mind az átmeneti időszak előtt,
mind az átmeneti időszakban érkező
EU-állampolgárok számára.
A brit kormány többször megerősített
szándéka szerint azok az EU-állampolgárok, akik a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontjában, 2019.
március 29-én már öt éve folyamatosan
és törvényesen Nagy-Britanniában tartózkodnak, letelepedett státust kaphatnak, a brit állampolgárokéval azonos
jogosultságokkal.
Akik a brit EU-tagság megszűnésének
napjáig öt évnél kevesebb ideje, de szintén életvitelszerűen és törvényesen
Nagy-Britanniában
tartózkodnak,
ugyancsak maradhatnak, amíg nagy-britanniai tartózkodásuk időtartama eléri az
öt évet, és onnantól ők is állandó tartózkodási engedélyhez juthatnak, szintén a
jelenlegivel azonos, vagyis gyakorlatilag
teljes körű állampolgári jogosultságokkal.
A brit kormány tervei szerint azonban
azoknak az EU-állampolgároknak, akik
a brit EU-tagság megszűnése után kez-

dődő – London szándékai alapján legfeljebb kétévi – átmeneti időszakban érkeznek Nagy-Britanniába, már regisztrációs
kötelezettségük lenne.
Theresa May miniszterelnök többször
hangoztatott álláspontja szerint ez is a
majdani új brit bevándorlási rendszer
előkészítésének része lesz.
A brit kormány azért szeretne megállapodásra jutni a Brexit utáni átmeneti
időszakról az EU-val, mert véleménye
szerint a brit EU-tagság megszűnésének
jövő márciusra várható időpontjában
még sem az Egyesült Királyság, sem az
Európai Unió, sem az EU-tagállamok
nem lesznek abban a helyzetben, hogy
zökkenőmentesen meghonosíthassák az
új kapcsolatok feltételrendszerének számos elemét.
E kérdésben azonban máris vita van
London és az EU között. Az Európai
Unió nemrégiben elfogadott tárgyalási
irányelvei szerint ugyanis Nagy-Britanniának az átmeneti időszakban is az EU
vámuniójában és egységes piacán kell
maradnia, és ebben az időszakban a jelenlegi gyakorlattal azonos módon kell
érvényesítenie a közösségi jogot, beleértve az EU-állampolgárok letelepedési
jogosultságait. (MTI)

Elfogták az Iszlám Állam „tájékoztatási miniszterét”

Elfogta az Iszlám Állam (IÁ) nevű dzsihadista terrorszervezet „tájékoztatási miniszterét” a török
rendőrség Ankarában – jelentette vasárnap az Anadolu török állami hírügynökség.

A hírszerzéstől és a terrorelhárítástól származó értesülés
szerint Ömer Yetek merényletre készült. A gyanúsított a neve
alapján feltételezhetően török állampolgár.
Az Anadolu arról is írt, hogy Yetek ellenőrzése alatt álltak
az IÁ sajtóorgánumai, és több törökországi terrorcselekményt
is ő irányított. A férfit az őrizetbe vétel után egy helyi bíróság
előzetes letartóztatásba helyezte.
2015-ben és 2016-ban az Iszlám Állam dzsihadistái számos, sok halálos áldozatot követelő fegyveres támadást

és robbantást hajtottak végre Törökországban. A legutóbbi
merényletet 2016 szilveszterének éjjelén követte el az egyik
milicistájuk, aki egy zsúfolt isztambuli mulatóban 39 embert
lőtt agyon. A gyanúsítottak pere tavaly decemberben kezdődött meg.
A feltételezett IÁ-tagok utáni török nyomozás azóta is szakadatlan. Szombaton Isztambulban 82 gyanúsítottat, köztük
77 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe a hatóságok.
Pénteken a terrorszervezet egyik „médiafelelősét” fogták
el, aki kamerával rögzítette és az interneten terjesztette a dzsihadisták mindennapjait. A 22 éves, szíriai állampolgárságú
férfi előállításakor „alvó sejtként” törökországi feladatra várt.
(MTI)

Katolikus Ferdinánd 500 éves titkos levelezését
fejtették meg spanyol hírszerzők

Katolikus Ferdinánd spanyol uralkodó 500 éves titkos levelezését fejtette meg a spanyol nemzeti hírszerzési központ
(CNI).
A spanyol király 1502–1503-ban folytatott kódolt levelezést
hadvezérével, Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilarral,
aki „El Gran Capitán” (a nagy kapitány) néven vált közismertté, mint az egyesített fegyvernemek taktikájának bevezetője.
A spanyol hírszerzők mintegy fél évig dolgoztak a több mint
200 szimbólumot tartalmazó négy levél megfejtésén, amelyekben az uralkodó a nápolyi háborúkkal kapcsolatban küldött
utasításokat a kapitánynak.
Jesús Ansón Soro, a toledói katonai múzeum szakértője sze-

rint a király további csapatbevonásokról, adók beszedéséről és
azok kezeléséről rendelkezett, és emellett szorgalmazta például
azt is, hogy a spanyol katonák vegyenek feleségül özvegyeket
a nápolyi királyságból, így fokozzák a spanyolok társadalmi
integrációját.
A király által használt titkosírásban néhány jel egy-egy betűt
jelentett, míg mások teljes szavakat, és voltak olyan szimbólumok is, amelyekhez nem társult jelentés.
A levelekben nem volt bekezdés sem, folyamatosan írták,
hogy ezzel is nehezítsék a dekódolást – mutatott rá a szakember,
aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a dokumentumok különlegességét fokozza: az uralkodó saját kezűleg írta azokat, ami
nem volt jellemző abban korban. (MTI)

Ország – világ
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Egyre több az influenzás

Az influenzavírussal való fertőződésnek leginkább kitett személyek kérjék az ingyenes védőoltás beadatását – javasolta Sorina Pintea egészségügyi
miniszter. Adrian Streinu Cercel professzor felhívta a
figyelmet, hogy az influenzás megbetegedés elkerülésére továbbra is az oltás jelenti a legjobb megoldást. A szaktárca idén egymillió adag influenza elleni
oltóanyagot rendelt, ez duplája a tavalyi mennyiségnek. Az Országos Közegészségügyi Intézet adatai
szerint az akut légúti megbetegedések száma
87.492-re tehető eddig, ami 14,4%-kal kevesebb,
mint tavaly ugyanebben a periódusban. A 2017–
2018-as idény kezdete óta nyolcan hunytak el influenzában. Január 22-e és 28-a között négy személy
halálát okozta a vírus, egyikük sem volt beoltva influenza ellen. Országszerte 283 influenzás esetet
jegyeztek eddig, míg tavaly 246 megbetegedést észleltek ebben a periódusban. (Agerpres )

Modernizálják a haditengerészetet

Nem halogatható tovább a haditengerészet modernizálása – írta ki szombaton Mihai Fifor védelmi miniszter a közösségi oldalra. A szaktárcavezető
szombaton végiglátogatta a konstancai 39-es búvárosztagot, a tuzlai 256-os helikopterbázist és a mangáliai katonai kikötőt, és arra a következtetésre jutott,
hogy a haditengerészet korszerűsítése elengedhetetlen. Közölte, 2018 meghatározó év lesz a haditengerészet felszerelése szempontjából, például azáltal,
hogy elkezdik a multifunkcionális korvettek beszerzését. Ugyanakkor tengeralattjárók beszerzését is tervezi a minisztérium, az erre vonatkozó elképzelést
előbb a Legfelsőbb Védelmi Tanács, majd a parlament előtt is ismertetik. Fifor hozzátette, a fejlesztésnek az a feltétele, hogy a felszerelést Romániában
gyártsák. (Agerpres )

A közalkalmazottak 3%-ának
csökken a bére

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter múlt héten
úgy nyilatkozott, a közalkalmazottak 3 százalékának
csökken a fizetése az új bérezési törvény hatályba lépésével. Megjegyezte, az államfő bére például 40
százalékkal alacsonyabb. A piramis csúcsán levő 3
százalék, vagyis azok bére csökken elsősorban, akiknek fizetése jelenleg eléri a 12.000 lejt. A közalkalmazottak mintegy 60 százalékának fokozatosan,
2020-ig emelni kell a fizetését – nyilatkozta egy tévéműsorban a munkaügyi tárca vezetője. (Mediafax)

Hócsapdában

Nem tudja elhagyni a 2.000 méteres magasságban
lévő Bâlea-tó környékét az a mintegy húsz turista, aki
az itt lévő panziókban töltötte az éjszakát. A Fogarasi-havasokban lévő tavat télen csak drótkötélpályás
felvonóval lehet megközelíteni, ezt szombaton le kellett állítani a több mint 100 kilométeres óránkénti sebességgel fújó szél miatt. Adrian David, a Szeben
megyei Salvamont hegyimentő szolgálat vezetője elmondta, a turistákat figyelmeztették az induláskor a
szél várható felerősödéséről. Hozzátette, mintegy 20
személy van fent jelenleg a Bâlea-tónál. Biztonságban vannak, de egyelőre nincs lehetőségük lejönni a
szél miatt. Szombaton a Bâlea-tó környékén a hóréteg vastagsága 175 centiméter volt. (Agerpres)

Megfelelő ember…

(Folytatás az 1. oldalról)
Nos, ezzel a szép múlttal rendelkező személy lett államtanácsos. És a kabinet tagjai között is vannak szép
számban olyanok, akik gyakori látogatók a DNA-nál.
Megfelelő emberek a megfelelő helyen!
A Dăncilă-kabinet nem fukarkodik az ígéretekkel, lesz
fejlődés, lesz fizetés- és nyugdíjemelés, 640 ezer új munkahely 2020 végéig, 2027-re pedig minden romániai
háztartásban lesz vezetékes víz és csatornázás. És ne feledkezzünk meg a 350 kilométer autópályáról, amely ez
alatt a mandátum alatt megépül. Szép ígéretek, négy
éven belül Románia igazi Kánaánná válik.
Ennek ellenére, érthetetlen módon, Európában a romániaiak a legboldogtalanabbak és legborúlátóbbak.
Legalábbis ez derül ki az European Quality of Life Survey legújabb jelentéséből. Eszerint a román lakosságnak igen kicsi az önbizalma, alacsony az életszínvonal,
a lakosság többségének a pénzügyi lehetőségei kilátástalanok, nincs jövőképük. Az emberek jelentős részének
állandó anyagi gondjai vannak, és a pénzmegtakarítás
legjobb módjának a kevesebb hús, gyümölcs és zöldség
fogyasztását tartják, vagy pedig úgy próbálnak meg
pénzt megtakarítani, hogy nem járnak fogorvoshoz.
Politikai és gazdasági megfigyelők szerint mindezek
nyomasztóan hatnak a lakosságra. Kérdés: miért kellenek ehhez politikai vagy gazdasági megfigyelők? A szegény ember nélkülük is tudja és átéli a saját
nyomorúságát, és az „megfigyelők” nélkül is nyomasztóan hat a kedélyére.
Pedig örülhetnének, van új kormány, tele ígéretekkel.
Nem kellene borúlátóknak lenniük, hiszen láthatják,
hogy minden tárcához, minden tisztségbe „megfelelő”
emberek kerültek.
És ha a megfelelő helyen megfelelő emberek vannak
(legalább egy fél évig)…
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Életek menedékben

(Folytatás az 1. oldalról)
szintén körülbelül 70-en vannak –
fordította le számokra a szociális
otthonban zajló életet Székely István intézményvezető. Azt is elmondta, van, aki az 1999-es
nyitástól kisebb-nagyobb megszakításokkal vissza-visszatér az intézménybe, illetve olyan személyről is
tudnak, aki tizennyolc éve él az
utcán, és időnként náluk húzza meg
magát éjszakára. A bentlakók közül
többen hosszú ideje várják, hogy
sorra kerüljenek a szociális lakásra
jogosultak listáján. Akinek azonban
volt már a tulajdonában lakás, illetve valamiért kitették az állami
bérlakásból, nem veheti újra
igénybe ezt a lehetőséget.
– Sokan nem tudják az igénylők
közül, hogy a kérvényt évről évre
meg kell újítani. Ha ezt elmulasztják, kiesnek a listáról – tette hozzá
a szociális otthon igazgatója.
A múlt év végén korszerűsítették
az épületet, erről is érdeklődtünk.
– Egy nagyobb belső felújítást
tervezett a polgármesteri hivatal,
ebből végül a villanyhálózat cseréjét sikerült megvalósítani, illetve új
hőközpontokat szereltek fel, és javították a hőszigetelést. Ezután a
vízhálózat, illetve a fűtésrendszer
korszerűsítése következik – mondta
Székely István, majd azt is megjegyezte, az intézmény vezetősége
legalább annyira várja, hogy a kis
szobákat benépesítők helyzete megoldódjon, mint azok, akik saját hibájukból vagy a kedvezőtlen
körülmények miatt főszereplőivé
váltak ezeknek a helyzeteknek.
Az otthon lakói általában idegenkednek attól, hogy másokkal megosszák történetüket, egy ötunokás
nagymama és egy egyedülálló, idős
férfi azonban nem zárkózott el a beszélgetéstől. Velük a tömbház egyik
földszinti helyiségében, az úgynevezett „társalgóban” találkoztunk.
Heten egy szobában
Az első beszélgetőtárs legkisebb
unokájával érkezett. A kétéves kislány meg sem mukkant, amíg az
idős asszony mesélt, csak értelmes,
kíváncsi tekintetét emelte néhanéha ránk.
– Régebb volt lakás, minden – lépett egy nagyot hátrafelé az időben
K.M. Nyugtalan, menekülni vágyó
lepkékként csapongtak gondolatai,
végül mégis sikerült valamennyit
lecsendesítenie. – A férjem a kons-

Székely István

tancai kikötőben dolgozott, ritkán
jött haza. Mi albérletben laktunk
Vásárhelyen a lányommal és a
gyermekeivel. A legnagyobb lányunokám 17 éves, rajta kívül van
még egy 15 és egy 8 éves fiú, egy
11 éves lány és ez a kicsi, itt. A testvérei mind iskolások. A 17 éves elemistaként megismételt két osztályt,
most nyolcadikos, a 15 éves hetedikes, a 11 éves harmadikos. A nyolcéves szellemileg súlyosan sérült, ő
kisegítőbe jár, az előkészítő osztályt
végzi. A lányom varrónőként dolgozik, amíg munkában van, én vigyázok a gyermekekre. Úgy is hívnak
engem, hogy „anyuka”.
– Mióta élnek itt?
– Nyolc éve. A kvártélyban, ahol
azelőtt laktunk, kezdtünk elmaradni
az albérleti díjjal, végül felgyűlt egy
nagyobb összeg. A férjem cukorbeteg volt, meghalt. Így az ő jövedelme kiesett, de valahogy mégis
sikerült kifizetni az összes tartozást.
Amikor már nem volt egy lej adósságunk sem, kitettek az albérletből.
Akkor kerültünk ide.
– Milyen itt az élet?
– Jó. A főnök (sz.m.: Székely István) mindig kedves volt a gyermekekkel, magyarázta nekik, hogy
tanuljanak, mert az a legfontosabb.
Az apjuk nincs velük, ezért úgy
néznek rá, mint egy pótapára.
– Hogy telik egy napjuk?
– Felkelünk, takarítunk, főzünk,
mosunk. Éppen mint otthon.
– A többi lakóval hogy egyeznek?
– Nincs bajunk senkivel. Igaz,
nem is barátkozom. Nekem az unokáim a barátaim, velük játszom, sétálok.

Fotó: Nagy Tibor

– A munkájával együtt veszítette
el a lakását?
– Azt már azelőtt. A munkám
miatt sokat voltam távol otthonról,
és a feleségem „elkanászosodott”,
más „kakast” kapott magának. A kilencvenes években váltunk el. A
lakás neki maradt, én albérletbe költöztem. A fizetésemből nem tudtam
saját lakást venni.
– Gyermekeik vannak?
– Van biza, pontosan öt. Siettünk
a gyermekvállalással, a fiunk, aki
negyvenéves, már akkor megszületett, amikor én még katona voltam.
Ő most Magyarországon él az élettársával. A többi gyermekünk mind
lány, itt laknak Vásárhelyen. Mindeniknek van családja, unokával is
elláttak jó bőven. Az egyiknek hét,
a másiknak hat gyermeke született,
a két kisebbnek kettő-kettő. Amíg
könnyebben mozogtam, el-eljárogattam hozzájuk. Beosztottam magamnak, hogy mikor kihez megyek.
Egy tányér leves mindig került
náluk nekem is. De most már inkább csak az orvosokat járom.

– Próbáltak szociális lakást igényelni?
– Tíz éve adtuk be a kérvényt. Az
első években több századik helyen
voltunk a listán, most a 31. helyre
kerültünk. Reméljük, hogy
ez jót jelent.
Beszélgetésünk végén
K.M. legfelső emeleti szobájukba is beengedett. Hatalmas szobanövény nézett
velünk szembe, amikor a
pár lépésnyi helyiség bejáratához értünk. A fal mellett
emeletes
ágyak
magaslottak, az ajtó mellett
szürke játékmotor várakozott. Bizonyára a kisunoka
parkolhatta oda, hogy kéznél legyen, ha „anyuka” sétálni viszi.
A gondtalanság illúziója
D. Gy. lazán, fesztelenül
beszélt, bizonyára azt sem
bánta volna, ha teljes nevét
kiírom. Hangja, mozdulatai
azt sugallták, ő már kiegyezett a sorssal, nincsenek új
elvárásai.
– Másfél hónapja jöttem
ide, azelőtt egy ismerősöm
Fotó: Nagy Tibor
farmján dolgoztam, és ott Szabadi Ernő Loránd
is laktam – kezdte történeÉrszűkületes a lábam, majdnem letét a 61 éves férfi, aki nem először
vágták.
költözött be a Rozmaring utcai épü– Nem hívta valamelyik lánya,
letbe.
hogy költözzön hozzá?
– Három évvel ezelőtt elütött egy
– Mindeniknél kicsi a lakás, a
autó. Súlyosan megsérültem, a vál- hatgyermekes például egy barakklam a mai napig nem tudom fel- ban lakik a Băneasa utcában. Hova
emelni. II. fokozatú rokkantsággal menjek még én is a nyakukra? Időnbetegnyugdíjaztak. Azelőtt az épít- ként az egyik vejem jön utánam kokezésben dolgoztam.
csival, elvisz magukhoz, meg-

vendégelnek. Náluk tévé is van, van
mit nézni.
– Itt mivel tölti a napjait?
– Felkelek, eszem... Szórakozásképpen rádiót hallgatok a telefonomon.
– Szociális lakásra adott be kérvényt?
– Nem. Itt jól megvagyok.
Úton a lejtőn
Szabadi Ernő Loránd szociális
munkás három és fél éve szakellenőrként dolgozik a Rozmaring utcai
intézményben. Itteni tapasztalatairól kérdeztük.
– A munkaköröm három területet
foglal magába: a terepmunkát, az
egyéni, családos és csoportos tanácsadást, illetve az adminisztrációs feladatokat. A terepmunka
során kiszállunk azokra a helyszínekre, ahonnan rendőrségi, lakóközösségi vagy egyéb értesítés
alapján nehéz helyzetben lévő emberek, családok vannak, és szociális
felmérést
készítünk
a
helyzetükről. A tanácsadás a lelki
támogatás mellett a pénzügyi útmutatást is magába foglalja, az igényelhető szociális juttatásokról
világosítjuk fel az érintetteket, illetve arra is felhívjuk a figyelmüket, hogy létezik egy szociális
étkezde, amely szükség esetén
szintén igénybe vehető.
– Hogyan alkalmazkodnak az itteni körülményekhez a hajléktalanok, illetve a bentlakók?
– Azt kell mondanom, hogy túlságosan is jól. Ritka az olyan
ember, aki nem a saját hibájából
kerül az utcára, aki pedig már régóta abban a közegben él, ahhoz az
életmódhoz szokott, nagyon is elégedett lehet egy szociális otthon
nyújtotta körülményekkel. A nehéz
helyzetben lévők közül sokan úgy
várják el a segítséget, hogy nekik
közben ne kelljen semmit tenniük.
Legtöbbjük nem számíthat rokoni
támogatásra, így ez valamilyen
szinten érthető. Ami a hajléktalanokat illeti, többségük inkább csak a
hideg időszakban keres nálunk menedéket éjszakára. Itt meg is fürödhetnek, és – civil szervezetektől
kapott, illetve az intézmény munkatársai által otthonról hozott – ruhaadományokból is részesülhetnek.
Persze, van, aki idegenkedik a tisztálkodástól. Az érdekesebb karakterek közé tartozik az az idős férfi, aki
az intézmény megnyitásától jár be
ide, és azzal dicsekszik, hogy soha
életében nem dolgozott. Ő például
hetente kétszer, kedden és csütörtökön szokott fürdeni, más napokon
soha.
Beszélgetésünk végén a szociális munkás arra is felhívta a figyelmünket, hogy a hajléktalanok
80 százaléka alkoholfüggő és elvált.
– Érdemes lenne egy kutatást végezni az ok-okozati összefüggésekről, arról, hogy a többség azért
szakad-e el a családjától, mert alkoholizált, vagy a válás után indult el
a lejtőn – jegyezte meg Szabadi
Ernő. A szociális munkás arról is tájékoztatott, hogy a nehéz helyzetben levő, idős, illetve beteg
személyeket megpróbálják a megye
valamelyik gondozóközpontjában
elhelyezni, és tapasztalata szerint a
nőknek sokkal könnyebb helyet találni egy ilyen intézményben, mint
a férfiaknak.
– Nem tudom, hogy ennek a
nemek közötti egyenlőtlen megoszlás-e az oka – több az intézményes
ellátásra szoruló férfi, mint nő –
vagy az igényelhető helyek oszlanak el a nemeket illetően aránytalanul – tette hozzá a szociális otthon
szakellenőre. A Rozmaring utcai
épület lakóira visszatérve, Szabadi
Ernő úgy véli, aki hozzájuk kerül,
és igazán a saját lábára akar állni,
annak a helyzete legkésőbb egy év
alatt megoldódik.
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Az erdélyi magyarság 100 éve

Az impériumváltás stációi:1918–1920

Az impériumváltás stációi Erdélyben: 1918–1920 címmel
tartott kedden délután előadást dr. Fodor János történész,
a kolozsvári Babeş– Bolyai
Tudományegyetem tanársegédje Marosvásárhelyen, a
Bernády Házban. Az előadás
az RMDSZ 1000 év Erdélyben,
100 év Romániában programsorozatának része, tudományos koordinátora Romsics
Ignác történész.

Mózes Edith

A Kós Károly Akadémia elnöke,
Markó Béla, az est házigazdája üdvözölte a vendéget, és elmondta,
hogy száz év alatt sem sikerült reális román–magyar párbeszédet kialakítani. „Ez a századik évforduló
nekünk is alkalmat ad a visszatekintésre, hogy mi történt ez alatt a száz
év alatt jó és rossz, és egyáltalán hogyan alakult az erdélyi magyar közösség sorsa ebben az évszázadban.
Ezt tűztük ki célul ezzel az előadássorozattal.”
Véleménye szerint az igazán tartalmas visszatekintés az lett volna,
ha román és magyar történészek,
román és magyar értelmiségiek,
román és magyar politikusok között
alakíthattak volna ki egy párbeszédet ezzel kapcsolatosan. És bár úgy
tűnik, hogy ez a párbeszéd még
várat magára, erről nem mondhatunk le. Mint mondta, a visszatekintés értelme nem a múlt: a jelenért és
a jövőért kell visszatekinteni az elmúlt száz évre.
Fodor Jánossal az előadás előtt
beszélgettünk.
Fodor János szerint Az impériumváltás stációi: 1918 és 1920 az
előadás címe, de kiemelten fontos
az, hogy Erdélyben. Ezalatt az úgynevezett trianoni Erdélyt kell érteni,
amely magába foglalja a Székelyföldet, a Mezőséget, a Bánság, Partium és Bukovina egy részét, tehát
mindazokat a területeket, amelyek
később Romániához kerülnek, és
tulajdonképpen erről az átmeneti
időszakról van szó.
– Tulajdonképpen mi is az impériumváltás?
– Az impériumváltás birodalmi
átmenet vagy főhatalomváltás. A birodalmi átmenetet a legújabb kutatások nemzetközi perspektívába
helyezik, hiszen nemcsak az Osztrák-Magyar Monarchia szűnik meg,
hanem az Orosz Birodalom mint

olyan, vagy a Német Császárság is.
Olyan területi változások is megtörténnek, mint például Elzász-Lotaringia esetében, ez viszont már
megköveteli, hogy ilyen nemzetközi perspektívában gondolkozzunk, és inkább birodalmi
átmenetként gondoljunk erre a folyamatra.
– Az előadás viszont csupán Erdélyt érinti.
– Ennek van egy szűkebb meg
egy tágabb értelmezési kerete. A
szűkebb a jogi keret. Nagyon szűken értelmezve, az impériumváltás
valamikor 1918 novemberében kezdődik, nagyjából akkor, amikor de
iure felbomlik az Osztrák-Magyar
Monarchia, és befejeződik 1920ban. 1920. június 4. a trianoni békeszerződés aláírása, illetve a
ratifikálása, ami 1921 nyarán történik meg. Tehát ez egy nagyon szűk
keret. A tág értelmezés viszont magába foglalja mindennek az ok-okozatiságát, ideértve a nemzetiségi
mozgalmakat, a modern nacionalizmus keletkezését, az első világháború
kitörését
és
minden
következményét, az 1916-os román
betörést azzal, hogy ez mit jelentett
a régióra, és milyen perspektívák
mutatkoztak meg már akkor. Fontos stáció a ’18-as események,
kezdve januártól a wilsoni 14 ponttól, haladva egészen a háború kimeneteléig, a nyugati front
összeomlása, a fegyverszüneti kérelem, a padovai fegyverszünet, később a belgrádi katonai konvenció.
Ezek mind olyan változások voltak,
amelyek végig követhetők, és közvetlen hatással voltak erre a régióra.
Következett az őszirózsás forradalom, de beszélhetünk a nemzeti
tanácsok időszakáról mint stációról.
Ennek is sajátos vonatkozása van: a
Károlyi Mihály vezette kormány
hogyan, milyen politikával próbálja
kezelni a helyzetet, a nemzetiségi
törekvéseket. Ezzel párhuzamosan
történik a román bevonulás, egy
lassú, de folyamatos bevonulás Erdély területére, ez is fontos, hogy
milyen szövetségi rendszeren keresztül, illetve milyen gyakorlati
vagy döntési hibák következtében
történhetett meg. Ezt követően elkülöníthető stáció a kettős hatalom
időszaka.
– Mit jelent ez pontosan?
– Ez 1919 elejére jellemző, de
már 1918 végén elkezdődik. Azt jelenti, hogy azokon a területeken,

ahová a román hadsereg bevonult,
egy nagyon rövid ideig – lehet ez
néhány hét, néhány nap is, településről településre különbözik –, a
román katonaság bevonulása után
általában kiteszik a felségjeleket,
és ezután szinte semmi nem történik.
– Ez már a nagy egyesülés utáni
időszak.
– Az csak egy gyűlés volt.
– És ez már a történészt nem érdekli?
– Érdekli, ez is egy pontja a történetnek, viszont nem egy markáns
következményekkel járó szituáció.
Gyakorlatilag megtörténik a nagygyűlés, másnap meg ugyanaz van,
ami azelőtt. Nyilván nagyon fontos,
amit ott kinyilvánítottak, ennek később lesznek következményei, de
az igazi következmények mégis
akkor történnek, amikor bejön a
román hadsereg. Marosvásárhelyre
például 1918. december 2-án, és
van egy néhány hetes periódus,
amikor a helyén maradhat a magyar
közigazgatás (Marosvásárhely esetében Marthy Ferenc polgármester),
mellette pedig feláll a román. A
kettő egymással vagy kommunikált, vagy nem.
– Egyfajta párhuzamos közigazgatásról beszélhetünk?
– Ez volt az úgynevezett kettős
hatalom időszaka, nagyon rövid
ideig tartott.
– Mennyi ideig?
– Ez változó. Azokon a településeken, ahová hamarabb vonul be a
román hadsereg, pl. Székelyudvarhely, Vásárhely, ott néhány hetes

Bürokrácia okozta bosszúságok

Gligor Róbert László

A Rózsák útján van járda, de nincs elégséges számú gyalogátkelőhely
Fotó: Gligor Róbert László

időszakra nyúlik: január közepén,
februárban kezdődik az úgynevezett leváltás, vagy önként mondanak le az emberek. Ahová a
románok később vonultak be, például Szatmárnémetibe 1919 áprilisában, ott nincs kettős hatalom:
bevonulnak, és azonnal ki is tűzik a
román felségjeleket. Nagyon kevés
esetben történnek atrocitások, ellenállás többnyire nincs, az egyedüli
ellenálló fél az úgynevezett Székely
Hadosztály, amelynek valahol Csucsa vonalánál néhány napos küzdelemben
valamelyest
sikerült
feltartóztatni az előrenyomulást, de
érdemi eredménye nem születik.
Tehát lényegében ellenállás nincs.
Ez is egy fontos mozzanata ennek
az időszaknak.
Ezt követően tanúi lehetünk
nagyjából ugyanabban az időszakban Erdély-szerte egyfajta szimbolikus térfoglalásnak. Ez azt jelenti,
hogy a magyar vagy a korábbi impériumnak a felségjeleit leveszik,
megjelennek a kettős vagy kizárólag román nyelvű feliratok, és megkezdődik a köztéri szobrok, köztéri
alkotások átalakítása vagy megrongálása. Ez a későbbiekben oda
vezet, hogy a román megfelelőek
kerülnek ezek helyébe.
– Hogyan?
– Ha egy erdélyi város főterén
volt egy ’48-as emlékmű, ami a magyar ’48-ra emlékeztetett, annak helyébe egy román ’48-as emlékmű
került. Ez is egész Erdély területére
jellemző volt. Léteztek szerveződések, az Erdélyi Szövetség vagy a
Székely Nemzeti Tanács, amelyek
megpróbáltak bizonyos ellenállást
kifejteni. Azt gondolták, hogy
amennyiben más nemzetiségek is
kinyilvánítják, hogy hová kívánnak
tartozni, ők is megteszik. Gyűlése-

ket szerveztek, általában Magyarország keretei között gondolkodtak,
illetve egy különálló köztársaságban vagy széles körű autonómiában.
– Amiből semmi sem lett. És ezt
egyfajta traumaként élte meg az erdélyi magyarság.
– Trauma volt, és évtizedekre
visszamenőleg is neuralgikus
ponttá vált nemcsak a magyar,
hanem a román történetírás számára
is.
– Ami mai napig tart.
– A mai napig tart, erről mindmáig viták vannak, bár ezek a viták
főleg a politikum által leegyszerűsített verzióban futnak, amelyekkel
a szakmának nincs amit kezdenie,
hiszen itt komplex és nagyon bonyolult kérdésekről van szó. Nem
lehet egy igen vagy nemre vagy egy
Facebook-bejegyzésre leegyszerűsíteni. Viszont a szakma egyetért
azzal, hogy ezt a periódust kutatni
kell, még elég sok a fehér folt. Bár
a nagy összképet valószínűleg nem
fogják megváltoztatni, érdekes
megnézni, hogy az egyes településeken konkrétan mi történt, hogyan
ment végbe, milyen személycserék voltak… Mostanában kezdték
nagyobb projekteken keresztül
kutatni, ezeknek néhány éven
belül lesz felmutatható eredménye. Persze ez csak egy nagyon
kicsi szelet, nagyon sok munka
lenne még. Tehát annak ellenére,
hogy ez egy olyan történet, aminek tudjuk a végét, tudjuk, hogy
mi következik, mégis a jobb megismerés vagy a diskurzusba való bekerülése nagyon fontos lenne. Kell
beszélni róla, annak ellenére, hogy
neuralgikus pont. A kibeszélés, ha
úgy tetszik, esélyt jelenthet a gyógyulásra.

További utcák, járdák napirenden

Az év elején már beharangozott, idén
várható nagyobb beruházások mellett
számos tennivaló akad még Erdőszentgyörgyön. Az elmúlt két évben sokat
változott a kisváros képe az európai forrásokból végzett utcák korszerűsítése és
a járdaépítés révén, ám ennek ellenére
még mindig húsz kisebb utca vár további
beruházásra. Erre azonban a saját költségvetésből nem tudnak fedezetet teremteni, így pályázati forrásokra várnak,
hiszen jelenleg sem országos, sem európai vonalon nem férnek bele a létező kiírásokba – nyilatkozta lapunknak Csibi
Attila Zoltán polgármester.
Napirenden tartják a Dózsa György
utcai járda kérdését is, ha megépülne,
végre elhárulna a gyalogosokra leselkedő balesetveszély. A település központja és a hármasfalui kijárat közötti
szakaszon ugyanis nincs járda, viszont a
gyalogosok – köztük kisiskolások is! – a

nagy forgalmú 13A jelzésű országút szélén kénytelenek járni. Annyit sikerült elérni, hogy megegyeztek az országos
útügyi hatósággal, hogy az segít a beruházás engedélyeztetésében. Mivel helyenként az út széle és a házak között
alig fél méter a távolság, ez egy nagyon
nehéz szakasz, és nem találnak tervezőt
a feladatra, hiszen bármilyen jövőbeli
baleset esetén a tervezőt terhelné a felelősség. Az önkormányzat előteremtené
az építés költségeit, de tervezést nem végezhet, viszont ha találnának egy tervezőt, és elkészülne a dokumentáció, a
kivitelezés már nem jelentene akkora
gondot. A tervek költségeit mindenképp
belefoglalják az idei költségvetésbe – értesültünk.
Az is baj, ha nincs járda, de akkor sem
könnyű, ha már megépítette azt az önkormányzat. Ezzel szembesülnek
ugyanis a Rózsák útján lakó polgárok,
akiket megbüntethet a rendőrség, amiért
ki nem jelzett helyen kelnek át az úttesten. Viszont a rendőrséget és az útügyet
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senki nem bünteti meg (sőt, még kérdőre
sem vonja) azért, amiért nem adnak engedélyt az önkormányzatnak, hogy a forgalmas
útszakaszon
legkevesebb
két-három új gyalogátkelőt alakítson ki.
Jelenleg olyan eset is fennáll, hogy egy
személynek egy kilométert is kellene kerülnie azért, hogy a legközelebbi gyalogátkelőt használva, szabályosan jusson el
a néhány méter széles út túldalán lakó
szemközti szomszédhoz.
Jó hír viszont a bözödieknek az, hogy
aszfaltútjuk lehet, ugyanis a tavaly befejezett, Kőrispatak felé vezető felújított
vonal csak megközelíti, de elkerüli a
falut. A Bözödöt Gaggyal összekötő út
egy szakasza a Maros Megyei Tanács
alárendeltségébe tartozik, így a szentgyörgyi önkormányzat ide nem fektethet
be, ám a megyei önkormányzatban megvan a nyitottság, hogy Bözödöt összekösse Hargita megyével. Így Bözödöt
aszfaltút szelné át, míg a falu túlsó kijáratától a megyehatáráig terjedő szakaszt
kövezéssel javítják fel.
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Rocksuli-gálaest a dzsesszklubban

Kaáli Nagy Botond
Fiatalok és idősebbek, gyermekek és szülők, diákok és tanárok
együtt a tanulás, fejlődés, buli, zeneszeretet és rockmuzsika jegyében.
Nagyjából így foglalható össze a marosvásárhelyi Rocksuli legutóbbi téli
gálaestje. A debreceni kezdeményezés
mintájára létrehozott vásárhelyi rockzeneiskola szabályos időközönként gálaestet szervez, amelynek keretében – és
egy díszmeghívott jelenlétében – bemutatják diákjaik szakmai tudását,
fejlődését, illetve az új, ifjú tagokat
egyaránt. A gálaest nem más, mint
egyestés koncertsorozat, amelyen fellépnek és különböző neves együttesek dalait játsszák (a régi poptól a
rockon át a bluesig) a rocksuli tanárai
és diákjai, illetve a díszmeghívott, aki
rendszerint bedobja az ifjú muzsikusokat a mélyvízbe. Mindez az idén

sem történt másképpen. A gálaestnek
ezúttal is a Sörház utcai Jazz and
Blues Club nagyterme adott otthont,
amelyet múlt hét csütörtök estéjén
zsúfolásig megtöltött a mélyen tisztelt: szülők, rokonok, érdeklődők. A
tavalyi díszmeghívott Kalapács József legendás magyarországi énekes,
a Pokolgép egykori frontembere volt,
idén a hazai rockszakmában szintén
a legendás jelzőt kiérdemlő kolozsvári Pákay „AndyGhost” Csaba érkezett Marosvásárhelyre. A hazai
ősmetal korszakban alakult Altar zenekar énekese főbandája mellett a
Metallica-tribute Masterpiece és a
blues-rockot játszó Wild Angels
együttesek frontembere is, színpadról sugárzó energiája ezúttal a Rocksuli fiatal diákjait mozgatta meg.
Az est koreográfiája szerint a
Rocksuli diákjai léptek fel a körülbelül két és fél órás koncertsorozat

Az Azomureş és a marosvásárhelyi Ion Vlasiu Technológiai Líceum közös programjában jelentős előrelépés történt
a fiatalok vegyi operátornak való felkészítésében. Az együttműködést 2016-ban kezdeményezték, és a szakiskola első generációs „szervetlen vegyipari operátor” tanulói már a
második tanulmányi évet folytatják.
A közös programnak megfelelően, a tanév folyamán hetente szerveznek találkozókat az Azomureş belső oktatóival,
hogy a tanulók hozzászokjanak a szakma gyakorlati oldalához. A tanulók megismerik a vegyi technológiát, a műtrágyagyártásban használt technológiai felszereléseket, azt, hogy
melyek a műtrágya gyártásához szükséges alapanyagok,
akárcsak a nagy kapacitású ipari platformon való viselkedés
szabályait, illetve az egészség- és munkavédelmi szabályokat
(SSM).
Időszakos felmérések készülnek a tanulók ismereteiről, a
felkészítőknek fontos szerepük van helyi közösség tizenéveseinek a jövendő mesterség felé irányításában. Ilyen szempontból, az alaptantárgyakból elért tanulmányi eredmények
és az Azomureş szakemberei által végzett felmérések nyomán a II. tanév első félévére a X. osztályban két tanulmányi
ösztöndíjat utaltak ki. Ezeknek az ösztöndíjaknak a megőrzése szempontjából nagyon fontos a tanulók versenyképességének állandósága, sőt javítása.
„Nehéz időszak minden munkáltatónak, hogy felkészült
embereket találjon a piacon, annak ellenére, hogy mára már
nem feltétlenül a béralku az elsődleges. A kezdő alkalmazottak fizetése vonzónak mondható, és a vállalatoknak, beleértve
az Azomureşt is, vannak utólagos fejlesztési programjai. Például egy kezdő vegyi operátornak lehetősége van a szakmai
fejlődésre, és a tanulmányok esetleges folytatása előnyt jelent. Másfelől nem titok, hogy ezek a tervek csak akkor valósulhatnak meg, ha a kezdő alkalmazott részéről is van
érdeklődés. Rendkívül fontosak annak a tanulónak a családi
körülményei is, aki ezt az utat választja. A gyerekeket báto-
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Rockot a gyereknek!

alatt, tanáraik kísérték őket, az est
pedig az Altar három dalával ért
véget, amelyeket Pákay Csaba énekelt
a rocksulis tanárok kíséretével. Az
ének, gitár, basszusgitár, ütős szakon
tanuló fiatalok fellépéseit több, műsorszínesítő performance szakította
meg, voltak dalok, melyeket csak a
tanárok adtak elő, és voltak dalok – a
Lynyrd Skynyrdtől a Metallicáig –,
amelyeket AndyGhost énekelt az
ifjak kíséretében. A koncert fénypontját minden bizonnyal az ugyancsak
Pákay Csaba által előadott és a rocksulis diákok, illetve tanárok által kísért két Metallica-himnusz képezte,
amely olyan kirobbanó energiával és
technikai pontossággal zúdult le a
színpadról, hogy el is feledtette azt a
tényt, miszerint a kísérő gitár, a baszszusgitár és a dobverő tíz-tizenéves
legénykék kezében van. A gálaesten
felléptek a debreceni rocksuli tagjai
is, a koncert sikerét és a diákok

szakmai fejlődését pedig az jelzi leginkább, hogy sok előadás ütötte a
produkció szintű mércét, érződött,
hogy az adott dal nemcsak a diák bemutatkozásának alapját képezi,
hanem élvezetes koncertélményt is
nyújtott. Mindezek mellett a Rocksuli
legnagyobb előnye – ahogy ezt már
többször is megírtuk – az utánpótlásképzés, a rockzene értékeinek megismertetése és népszerűsítése a
legkisebbek köreiben is, az, hogy
hangszert ad a gyerek kezébe és lehetőséget biztosít a próbákra, a tanulásra, illetve az ilyen gálaesteken
bedobja őket a mélyvízbe: profi színpadon a közönség elé veti őket, hiszen
ebből tanulhatnak a legtöbbet. Mondogattuk is a cimborákkal, akikkel ezelőtt huszonévvel szinte mindannyian
különböző rockbandákban toltuk:
„Bezzeg, ha a mi időnkben is lett
volna ilyesmi…” És ez a Rocksuli lényege.

Az Azomureş folytatja
a leendő alkalmazottai felkészítését

rítani kell, hogy több változata is van a szakmai beteljesedésnek” – nyilatkozta Monica Filpişan, az Azomureş toborzó főosztályának vezetője.
A 2017–2018-as tanévtől kezdve, a Ion Vlasiu Technológiai Líceumban már a második szervetlen vegyipari operátor-felkészítő osztály működik ipari kémia szakterületen.
Ezek a tanulók is részt vesznek nagyobb kollégáik szakképesítési programjaiban, és az idei év nyarától lehetőség lesz

a harmadik szakiskolai osztályba való beiratkozásra 20182019-re.
Az Azomureş azt ajánlja a gyermekeknek és a szülőknek,
hogy mielőtt az elméleti líceumot választanák a szakiskola
helyett, tartsák szem előtt, hogy a szakiskola, az elméleti líceummal szemben, munkahelyet biztosít.
Szakiskolát választva a romániai gyermekek jövőjét választod!
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Négyen az MSE-től a Székelyföld
Akadémia válogatottjában,
készülnek a felnőttek

Szerkeszti: Farczádi Attila

A Marosvásárhelyi MSE négy
újabb játékosát válogatották be a
Székelyföld Labdarúgó Akadémia
válogatottjába, így a megyeszékhelyi klub Csíkszeredában lehetőséget
kapott futballistáinak száma nyolcra
emelkedett. Közben a 3. ligás feljutásra pályázó felnőttcsapat elkezdte
a felkészülést a tavaszi idényre, és
két edzőmérkőzést is játszott 3.
ligás ellenfelekkel.
A marosvásárhelyi sportszerve-

zet két éve lépett partnerségi kapcsolatra a csíkszeredai tehetségkutató és -gondozó központtal. Az
MSE négy játékosát (Molnár
Dávid, Rigmányi Zsombor, Somodi
Krisztián, Varga Róbert) az elmúlt
nyáron nyilvánították érdemesnek
arra, hogy a labdarúgó-akadémia
országos elitbajnokságban szereplő
csapatait erősítsék, a januárban rendezett legutóbbi mustrán pedig,
amikor a 2003-ban született fiatalok

Az egyhetes, központosított erőnléti alapozás zárórendezvényeként felkészülési mérkőzést játszott a marosvásárhelyi klub felnőttcsapata a Székelyudvarhelyi FC-vel. A találkozón kiütközött
a fáradtság a játékosokon, a 3. ligában szereplő ellenfél sima győzelmet aratott. Fotó: SZFC

korosztályában keresték a tehetségeket, a megyeszékhelyi klubtól
Balázs Lajos Norberten (aki 14 évesen a klub 4. ligában szereplő, listafelnőttcsapatában
is
vezető
bemutatkozott már, több mérkőzésen pályára lépett), Schäffer Norbert Sándoron, Novák Nimród
Botondon, valamint a Speranţától
nemrégiben érkezett Finna Lászlón
akadt meg a csíkszeredai szakemberek szeme.
„Egyelőre valamennyien itthon
maradnak, de meghívót kapnak a
Székelyföld Labdarúgó Akadémia
felkészülési akcióira, amelyeket
neves szakemberek irányítanak, illetve tervben van egy egyhetes edzőtábor a Puskás Akadémia felcsúti
központjában, ahol igazolhatják képességeiket, ezzel pedig lehetőséget
kapnak pályafutásuk további építésére” – nyilatkozta a Népújságnak a
klub szakmai vezetője, Fehér Csaba.
– A négy játékos kiválogatása a
klub keretében zajló minőségi munkát dicséri, hiszen az MSE-nél egyre
több gyerek ismerkedik a labdarúgás rejtelmeivel. Gyakorlatilag
minden ifjúsági és gyermekkorosztályban működnek csoportok, a
2005-ben születettek csoportjában
pedig a csapat vezeti a bajnoki tabellát az őszi idény végén.
A szakember, aki a klub felnőttcsapatának a vezetőedzője is egyben, arról is beszámolt: a 4. ligás
pontvadászatot őszi bajnokként
záró, általa irányított alakulat megkezdte a felkészülést a tavaszi
idényre. A csapatnak, amely a bajnokság első részében a 15 mérkőzéséből 13-at megnyert és kettőn
döntetlent játszott, nem titkolt célja,
hogy még az idén feljebb lépjen, és
az ősztől a 3. ligában folytassa.
Ennek érdekében a felkészülésre
nagy hangsúlyt fektetnek. A felkészülési időszak első felében a keret
a Sziget utcai műgyepes pályán készült, ahol a 3. ligás Szászrégeni

Kiesett Románia a futsal-Eb-n

Mindkét csoportmérkőzését elvesztette
a román futsalválogatott a Szlovéniában
január 30-án elkezdődött Európa-bajnokságon.
A portugálokkal szemben esélye sem
volt a Csoma Alpárt és Szőcsöt is soraiban
tudó alakulatnak, azonban az ukránok
ellen 2-0-ra is vezetett az együttes, és sima
ügynek tűnt a továbbjutás kérdése. Közben azonban lesérült a csapat vezéregyéniségének számító honosított Savio, és
ezzel nemcsak az alakulat játékereje csökkent jelentősen, de a csapat tagjainak az
önbizalma is visszaesett. A szakma és a
fogadóirodák által is sokkal esélyesebbnek tekintett ellenfél élt a lehetőséggel, és
egyenlített, másodpercekkel a vége előtt Kétgólos előny birtokában sem tudták legyűrni az ukránokat a románok, verepedig okosan kihasznált egy olyan hely- ségük a papírformának megfelelő búcsúzásukat szentesítette
zetet, amikor a román csapat lehozta kaA futsal-Európa-bajnokság egyébiránt a 12.500
pusát, hogy emberfölényben gólra váltson egy néző befogadására alkalmas ljubljanai Stožice Arelehetőséget. Ezzel az utolsó mérkőzés eredményétől nában zajlik, az A csoportban pedig nagy meglepefüggetlenül eldőlt a továbbjutás kérdése a C csoport- tésre a szlovénok kiejtették az olaszokat, így az
ban, a papírformának megfelelően Portugália és Uk- egyenes kieséses szakaszba a szerbek jutottak, akik
rajna kvalifikált.
két éve hazai pályán az elődöntőig jutottak. A B csoRománia két éve a magyar válogatott miatt nem portból kvalifikált a torna egyik legnagyobb esélyese,
lehetett ott az Európa-bajnokságon, most viszont a Oroszország, a belgrádi Európa-bajnokságon bronzgrúzok ellen kiharcolták a részvételt. Az összesen érmet szerzett Kazahsztán pedig simán kiütötte a maháromszoros Eb-résztvevő román csapat nagy gene- gyarok elleni pótselejtezőn részvételi jogot nyert
rációjának az utolsó fellépése lehetett ez a mostani, Lengyelországot. Végezetül a D csoportban a címhiszen Iancu, a két Matei, Răducu, Ignat, Stoica, védő spanyolok meglepetésre nem bírtak a franciákCsoma és Szőcs is bőven harminc fölött járnak. A kal, akik első ízben vannak ott az Eb-döntő tornán.
szövetségi kapitánnyá avanzsált Robert Lupu (akit Nem így Azerbajdzsán, amely gólgazdag mérkőzésen
az ukránok elleni mérkőzésen reklamálásért a néző- felülmúlta az abszolút újoncot, így a spanyolok elleni,
térre száműztek a játékvezetők) már nem is játszik. tegnap esti találkozójának eredményétől függetlenül
A csapatban ezen az Eb-n három honosított játékos bebiztosította továbbjutását a csoportkörből.
A futsal-Eb mérkőzéseit nálunk a Pro X televízió
kapott helyet: a már említett Savio mellett Paulo
közvetíti.
Ferreira és Oliveira.
Eredményjelző
Futsal-Európa-bajnokság, eredmények:
* A csoport: Szlovénia – Szerbia 2-2, Szerbia – Olaszország 1-1, Olaszország – Szlovénia 1-2.
A végeredmény: 1. Szlovénia 4 pont, 2. Szerbia 2, 3. Olaszország 1.
* B csoport: Oroszország – Lengyelország 1-1, Lengyelország – Kazahsztán 1-5, Kazahsztán –
Oroszország 1-1.
A végeredmény: 1. Kazahsztán 4 pont, 2. Oroszország 2, 3. Lengyelország 1.
* C csoport: Portugália – Románia 4-1, Románia – Ukrajna 2-3. Tegnap lapzárta után játszották
az Ukrajna – Portugália mérkőzést.
Az állás: 1. Portugália 3 pont, 2. Ukrajna 3, 3. Románia 0.
* D csoport: Spanyolország – Franciaország 4-4, Franciaország – Azerbajdzsán 3-5. Tegnap
lapzárta után játszották az Azerbajdzsán – Spanyolország mérkőzést.
Az állás: 1. Azerbajdzsán 3 pont, 2. Spanyolország 1, 3. Franciaország 1.
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Az MSE kerete a tavaszi idényre
* kapusok: Kristály Hunor, Aurel Strete
* hátvédek: Răzvan Coman, Pastor Loránd, Cătălin Silaghi,
Balázs Szabolcs, Kádár Barna, Paul Brai, Török Szabolcs, Mihály
Zoltán, Ardelean Răzvan
* középpályások: Ciula Csongor, Virgil Bucur, Tüzes László,
Cristian Iernuţan, Moldován Tamás, Kanyaró Péter, Totó Szilárd,
Hajdó Roland
* csatárok: Rareş Ruja, Dudás Levente, Dan Velichea, Emil
Deteşan, Alexandru Botorea, Tamás Attila, Emilian German

Az MSE az V. Csíkszereda-kupán
A Marosvásárhelyi MSE valamennyi korosztályban képviseltette
magát az elmúlt hét végén rendezett V. Csíkszereda-kupán, amelyet
a Székelyföld Labdarúgó Akadémia alközpontjai számára rendeztek, korcsoportonként 10-10 együttes részvételével. A 2007-es, 2009es és 2011-es születésű játékosokból álló csapatok szombaton, a
2008-asok és 2010-esek vasárnap mérkőztek.
Az MSE eredményei: 2. helyezett a 2011-es korosztály, 3. helyezett a 2010-es és a 2007-es korosztály, 4. helyezett a 2009-es korosztály, 8. helyezett a 2008-as korosztály. Deteşan Eduard a legjobb
játékos a 2011-es korosztályban, Selyem Balázs gólkirály a 2010-es
korosztályban, Lengyel Dániel (2007) és Fodor Norbert (2009) pedig
megkapta a torna legjobb kapusa különdíjat.

Fehér Csaba a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Fehér Csaba, az
MSE vezetőedzője, akivel Szucher Ervin a marosvásárhelyi futballklub tevékenységéről és jövőbeni terveiről beszélget.

Avântul ellen barátságos mérkőzést
is játszott, az eredmény 3-3. Majd
egyhetes szovátai edzőtáborba utaztak, ahol az erőnléti edzésekre fektették a hangsúlyt, szombaton pedig
Székelyudvarhelyen, az ugyancsak
3. ligás helyi csapattal mérkőztek
meg. Itt kiütközött a kemény alapozás miatti fáradtság, az SZFC-vel
szemben 0-5-re alulmaradtak.
A felkészülés Marosvásárhelyen
folytatódik a március elején kezdődő tavaszi idényre, az első hivatalos mérkőzést március 3-án
játsszák, a Románia-kupa megyei
tizenhatoddöntője keretében, Balavásár csapata ellen. A 4. liga tavaszi
rajtja egy héttel később lesz, és ran-

gadóval indít, hiszen az MSE a második helyen álló Szovátát fogadja
a Sziget utcai műgyepes pályán, az
egyetlen olyan ellenfelet, amely tartotta vele a lépést.
Az MSE többnyire az őszi idényben is használt kerettel készül,
azonban néhány újdonság is van a
csapatban. Így bordó-feketében
folytatja a Németországból hazatérő
German Emilian, aki néhány éve az
1. ligában is bemutatkozott az ASA
színeiben, Nyárádszeredáról Tüzes
László érkezik a csapathoz, Radnótról számítanak Mircea Ungur játékára, és két év szünet után visszatért
a keretbe Răzvan Coman középhátvéd is.

Elhunyt Palotai Károly

Súlyos betegség után, életének 83.
évében szombaton elhunyt Palotai
Károly olimpiai bajnok labdarúgó,
minden idők egyik legkiválóbb játékvezetője.
Palotai Károly 1935. szeptember
11-én született Békéscsabán. 1950ben kezdett futballozni a Békéscsabai
Építőkben, 1954 decemberében a Viharsarokból ment Győrbe. Először
hátravont középcsatárként próbálgatták a tartalékban, majd fél év múlva
bemutatkozott az első csapatban.
1956 őszén elhagyta az országot, a
Freiburger FC-hez került. 1958-ban
jött haza Németországból. Játékos-pályafutása legnagyobb sikerét az olimpiai válogatottal Tokióban érte el
1964-ben, ahol aranyérmes lett. Az
együttes hét mérkőzéséből haton pályára lépett Japánban, és egy gólt
szerzett. Egyedül a csehszlovákok elleni döntőről hiányzott sérülés miatt,
s csak évekkel később kapta meg az
aranyérmét.
Klubjával 1963 őszén megnyerte
az őszi (egyfordulós) bajnokságot, valamennyi bajnokin szóhoz jutott.
1967-ben bronzérmet szerzett a Győri
Vasas ETO-val. A gárda 1964 és 1968
között sorozatban négy Magyar Népköztársasági Kupa-sorozat döntőjébe
jutott, hármat megnyert, kettőben Palotai is játszott.

Ugyanakkor egyszer sem lehetett
nagyválogatott, 1960 és 1964 között
tízszer szerepelt a B válogatottban, s
egy gólt szerzett. 1963-tól 1964-ig
harmincszor viselte az olimpiai válogatott szerelését, és háromszor talált a
kapuba. 1967. május 3-án játszott
utoljára bajnokit, az ETO 2-2-re végzett az MTK-val.
Röviddel később kezdődött nagy
ívű játékvezetői karrierje: 1974-ben,
1978-ban és 1982-ben a világbajnokságon, 1972-ben és 1976-ban az olimpián,
1980-ban
az
Európabajnokságon vezethetett meccset.
1975-től 1981-ig csak 1980-ban nem
kapott bírói szerepet egyetlen kontinentális kupadöntőben sem. 1976-ban
ő dirigálta például a Bayern München
– St. Étienne, majd 1981-ben a Liverpool – Real Madrid BEK-finálét. A
leghíresebb 90 perce fekete uniformisban az 1978-as világbajnokságon
megrendezett argentin–brazil volt
(0-0).
1990-ben a Győr-Moson-Sopron
megyei Labdarúgó-szövetség elnökévé választották, 1998-ig töltötte be ezt a szerepkört. 1985 és
2005 között a kontinentális szövetség, az UEFA játékvezetői ellenőreként járta az európai
stadionokat, s felügyelt a mérkőzések tisztaságára.
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Két magyar érmet jósolnak az amerikaiak

Két magyar érmet, egy ezüstöt és egy bronzot jósol a pénteken kezdődő pjongcsangi téli olimpián az egyik amerikai
sportadatelemző cég.
A Gracenote legfrissebb előrejelzése szerint mindkét magyar dobogós helyezést a rövid pályás gyorskorcsolyázók érhetik el: 500 méteren várhatóan Liu Shaolin Sándor lesz
második, míg testvére, Liu Shaoang 1000 méteren végez harmadikként. A magyarok ezzel a 23. helyet szereznék meg az
éremtáblázaton az amerikai cég szerint.
A téli olimpiák történetében a magyarok eddig összesen hat
érmet szereztek. Az 1948-as St. Moritz-i játékokon a Kékesy
Andrea, Király Ede műkorcsolya-páros, valamint 1980-ban
Lake Placidben a Regőczi Krisztina, Sallay András jégtánckettős lett ezüstérmes. Az 1932-es Lake Placid-i és az 1936os garmisch-partenkircheni játékokon a Rotter Emilia, Szollás
László műkorcsolyapáros, míg az 1952-es oslói és az 1956os Cortina d’Ampezzo-i olimpián a Nagy László, Nagy Marianna műkorcsolyapáros szerzett bronzérmet.
Az amerikai sportadatelemző cég jóslata alapján Pjongcsangban a németek szerepelnek majd a legjobban 15 arany-,
10 ezüst- és 14 bronzéremmel. A második helyen a norvégok
(13-14-13), a harmadikon az amerikaiak (11-6-12) végezhetnek az előrejelzés szerint. A házigazda dél-koreaiak a Gracenote szerint csak hetedikek lesznek (6-3-0) az éremtáblázaton.

A február 9-én kezdődő pjongcsangi téli olimpiára és a március 9-én rajtoló téli paralimpiára utazó magyar csapat eskütétele a budapesti MOM Kulturális Központban 2018. január 22-én. Mellettük Áder János köztársasági elnök (j3), Szabó Tünde sportért felelős államtitkár (j4), Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke (j2) és Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke (j). MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Már csak öt nap, és kezdődik a téli olimpia

Pénteken elkezdődik a XXIII. téli
olimpia versenysorozata, amelynek ezúttal a dél-koreai Pjongcsang a házigazdája. A téma iránt érdeklődőknek
ajánljuk összeállításunkat.
Harmadszorra sikerült
A dél-koreai Pjongcsang harmadik
nekifutásra szerezte meg az olimpiarendezés jogát. A 2010-es játékokért folyó
harcban három szavazattal maradt alul
Vancouverrel szemben, négy évvel később pedig négy vokssal kapott
kevesebbet, mint Szocsi. Ezért
amikor a 2018-as játékok helyszínéről
döntöttek, borítékolható volt a 700 mé- A 2018-as téli olimpia versenyhelyszínei. Infografika: MTI
teres tengerszint feletti magasságon
A 2018-as téli olimpia műsora. Infografika: MTI
fekvő Pjongcsang sikere: már az első fordulóban műkorcsolya és jégtánc, a gyorskorcsolya, a rövid pályás
elsöprő fölénnyel győzött, a 95 lehetségesből 65 szavazatot gyorskorcsolya, a jégkorong és a curling legjobbjai pedig a nevezése a sooho (koreai nyelven védelem) és a ho-rang-i
Pjongcsangtól mintegy harminc kilométerre fekvő Kang- (tigris) szavak összetételéből jött létre.
gyűjtött be.
A február 25-éig tartó 2018-as ötkarikás játékok rendezői nungban bizonyíthatnak.
Hó lesz, de aggodalmaskodnak a hideg miatt
A 42 ezer négyzetméteren elterülő olimpiai falu alapkövét
szerepére eredetileg három város adta be pályázatát, a másik
Pjongcsang a hegyvidéki Kangvon tartományban fekszik,
két jelölt a franciaországi Annecy, valamint a németországi 2015. szeptember 22-én rakták le. Az építkezés 2015-ben szá- ahol februárban -5,5°C az átlaghőmérséklet (az sem ritka,
München volt. A bajorok 1972-ben nyári olimpiát rendeztek, mított ára 152 millió dollár volt. Az épületekben 3500 sze- hogy -10 alá hűl a levegő), és az év második hónapjában átígy sikeres pályázás esetén az övéké lehetett volna a világon mély elhelyezésére van lehetőség.
lagosan tíz napig havazik. A hóhelyzet tehát nem jelenthet
az első olyan település, ahol nyári és téli olimpiát is tartottak.
A hivatalosságok és a közönség elszállásolása ugyanakkor gondot, az viszont igen, hogy az alpesisí-pályák környékén
A győztest 2011. július 6-án jelentette be a Nemzetközi Olim- részben helyben, részben a fővárosban, Szöulban történik óriási a szél, gyakran a 150-160 km/órás sebességet is elérpiai Bizottság a 123. gyűlésen, Durbanban, a Dél-afrikai Köz- majd. Kangvon tartományban ugyanis tavaly februárban csak heti, ez pedig fokozhatja a hidegérzetet. A fő gond a nyitótársaságban. A helyszín a szavazás első fordulójában eldőlt, 63 hotelt tartottak számon, valamivel kevesebb mint 8000 és záróünnepség helyszíne, a 35 ezer férőhelyes szabadtéri
Pjongcsang a szavazatok több mint 50%-át megkapta (a sza- ággyal, ami jóval kevesebb, mint amit egy olimpia méretei olimpiai stadion a helyi klímával kombinálva, egy 5-6 órás
vazás eredménye: Pjongcsang 63, München 25, Annecy 7), megkívánnak. Ezért az ország kormánya gyorsvasutat épít- ceremónia alatt akár kihűléshez is vezethet a nézőknél. Nemígy a dél-koreai város rendezheti a 2018. évi téli olimpiai já- tetett a szöuli repülőtér és az olimpiai helyszínek között, a rég egy koncertet tartottak a már elkészült olimpiai stadiontékokat.
237, illetve 277 kilométeres távolságot pedig kevesebb mint ban, hat nézőt kihűléssel kellett kezelni, a mosdókban pedig
Viták és távozott sportvezetők
két óra alatt teszik meg a szerelvények.
hatalmas tömeg alakult ki, ugyanis mindenki oda menekült
A siker örömét gyors ütemben beárnyékolták az előkészüAz ötkarikás játékok kabalaállata Sooharang, a fehér tigris: be melegedni. A szervezők ezért mobil fűtőberendezésekkel,
leti időszak problémái. Bár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2016 júniusában mutatták be a figurát, amely a koreai nép- takarókkal és forró italokkal, ételekkel készülnek a nyitó- és
2014 májusában úgy értékelt, hogy félidőben a terveknek mesékben az erő, a bizalom, a védelem jelképe. A kabala el- záróünnepségre.
megfelelően halad minden, menet közben mégis lemondott
a szervezőbizottság elnöke, Kim Dszin Szun és alelnök-főÉszak-Korea atomprogramja és rakétakísérletei miatt patEgyütt a két Korea
titkára, Mun Ding Hu is. Előbbi arra hivatkozott, hogy úgy
Bár annak lehetőségét elvetették, hogy néhány verseny- tanásig feszült a helyzet a térségben, sokan már új korai háérezte, új vezetőre, részletesebb tervekre van szükség, utóbbi
számot a kommunista Koreában rendezzenek, a közös fel- borút jeleznek előre. Az északiak részvétele az olimpián, a
egészségi állapotára hivatkozva távozott.
lépésnek mégis szemtanúja lehet majd a világ: a Yonhap határtól mindössze 80 kilométerre lévő Pjongcsangban
Még ennek az évnek a végén nagy port kavart ugyanakkor
dél-koreai hírügynökség szerint a két Korea közösen vonul olyan gesztus lehet, amely megnyugtathatja a sportolókat
a felvetés, hogy néhány versenyszámot Észak-Koreában renfel a téli olimpiai játékok február 9-ei nyitóünnepségén. Az és a szurkolókat, hogy nem tör ki fegyveres konfliktus a jádezzenek meg. A kommunista állammal határos Kangvon tarötkarikás játékok történetében ez lesz a negyedik alkalom, tékok ideje alatt. A phenjani rezsim vélhetően a szankciók
tomány kormányzója, Csoj Mun Szun javasolta, hogy
hogy a két ország együttesen mutatkozik a közönség előtt enyhítését reméli a gesztustól.
ahelyett, hogy drágán megépítenének több új sportközpontot,
a megnyitón. A közös csapat egyetlen – fehér
mint amilyen például a hódeszkások viadalaihoz is kell, néalapon a félsziget kék sziluettjét ábrázoló –
hány versenyt Észak-Koreában tarthatnának. Hozzátette, egy
zászló alatt vonul be a megnyitóra. Ezenkívül
ilyen gesztus a „béke szimbóluma” is lenne. A pjongcsangi
közös lesz a női jégkorongcsapatuk is, illetve
szervezőbizottság viszont eleve ellenezte bármilyen olimpiai
déli sízők egy csoportja Észak-Koreában, a Maesemény megosztását más országgal. December közepén a
szikljong síközpontban együtt edzett az északi
testület új elnöke, Cso Jang Ho úgy fogalmazott: nem terveversenyzőkkel.
zik, hogy a Koreai Köztársaságon kívül rendezzenek versenyAz egyébként elzárkózó északi rezsim megszámokat, noha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)
lepően békülékenynek mutatkozott a játékok
döntése után erre lehetőségük lenne. Hozzáfűzte: minden ötügyében, és egyenesen 550 fős küldöttséggel –
karikás eseményt úgy és ott tartanak meg, ahogy és ahol a
a sportolók mellett szurkolókkal is – kíván részt
NOB-bal korábban megállapodtak, azaz Pjongcsangban,
venni az olimpián és a paralimpián. A gesztus
Kangnungban és Csongszonban.
jelentősége történelmi, hiszen Korea a második
A helyszínek
világháború után, a szovjet és amerikai megszálA harmincezres kis üdülőváros, Pjongcsang központi szelási övezetek miatt kettévált, 1948 óta hivatalorepet játszik majd az olimpián. A síugrás, az északi összetett,
san is két állam, amelyek 1950 és 1953 közt
a sílövészet, a sífutás, a bob, a szkeleton, a szánkó, az alpesi
véres háborút is viseltek egymás ellen amerikai,
sí bizonyos versenyszámai, a síakrobatika és a hódeszka legilletve kínai beavatkozással. A koreai háborút a Dzson Dzsongszu, az észak-koreai delegáció vezetője és Cson Heszung dél-koreai egyesítési
jobbjai versenyeznek majd itt. Az alpesi számok javát ugyanmai napig nem zárta le békeszerződés, csak miniszterhelyettes kezet fog a februári téli olimpián való észak-koreai részvételről tartott tárakkor Csongszonban rendezik, ahol egy 6500 férőhelyes
fegyverszünet van érvényben.
gyalás egyik fordulója után a két Koreát elválasztó panmindzsoni demilitarizált övezetben
(3600 ülő- és 2900 állóhely) versenyhelyszínt építettek ki a
A bejelentés más szempontból is fontos: 2018. január 17-én. Fotó: Dél-koreai egyesítési minisztérium/MTI
szervezők a várhatóan telt házas versenynapokra készülve. A
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Két meccset nyert
az Olimpic egyetlen nap alatt

Bálint Zsombor

Ágyútöltelékek

9

Szabó Dávid és Tar Krisztián, akik
még nem léptek pályára az élvonalban.
Az eredmény ismeretében gyakorlatilag nincs sok értelme elemezni a statisztikai adatokat,
azonban ezek szintén csalókák, hiszen a meccs végi különbséghez képest (61-38%) az első negyed végén
a Temesvárnak 80% fölött volt a
dobóhatékonysága, míg a Maros
KK esetében ez 22%-on állt.
Az idény a Románia-kupa nyolcas döntőjével folytatódik, ebben
(jelen helyzetben szerencsére) a
Maros KK nem érdekelt, azonban
ezzel párhuzamosan a Jászvásár elleni elmaradt mérkőzés következik
szombaton. A szövetség honlapja
szerint Jászvásáron, a moldvai klub
elnökének a helyi sajtóban megjelent nyilatkozata szerint Marosvásárhelyen. A Maros KK hivatalos
honlapja szerint – sehol...
Ha azonban mégis lesz mérkőzés, akkor igencsak elkelne a teljes
keret. Ellenkező esetben ugyanis –
tekintve, hogy közvetlen ellenfélről
van szó – tényleg el lehet kezdeni
félni a kieséstől.

Újabb nagyarányú verséget szenvedett a Marosvásárhelyi Maros
KK férfikosárlabda-csapata, zsinórAz eddigi eredmények
ban a hatodikat. Ezúttal a Temesalapján talán a vártnál nevári SCM ellen küldte a klub
hezebben, de így is magapályára ágyútölteléknek a fiataljait,
nyerte
a
biztosan
két nappal a másik temesvári csaMarosvásárhelyi Olimpic
pat, a Timba elleni mélyrepülést könői kézilabdacsapata 2018
vetően. Így nyilván ezen a
első hazai bajnoki találkomérkőzésen sem játszottak azok a
zóját a Temesvári Universijátékosok, akik az első meccsre sem
tatea ellen.
utaztak már el: Person, Pita, Sánta.
Nehezen lendült bele a
Nem játszott ugyanakkor Borşa
hazai csapat, talán kicsit
sem, aki a Timba elleni meccsen
könnyedén vették az Evi
nehezen túlszárnyalható rekordot
házaspár tanítványai az eleállított fel lepattanókból, 23 begyűjjén a mérkőzést, főleg vétött labdával. Sérülés? A klub helydelemben. Így a rangsorban
zetének és az előzményeknek az
alattuk álló bánságiak veismeretében aligha hihető…
zettek az első tizenöt percAkik pedig pályára álltak, taben. Ekkortól azonban
pasztalt társak nélkül, nem tudták
lassan magukhoz tértek a A mez marad! Pillanatfelvétel a Marosvásárhelyi Olimpic – Temesvári Universitatea mérkőzésről, amelyet felvenni a küzdelmet a temesváriak
marosvásárhelyiek,
a a házigazdák a vártnál nehezebben nyertek meg. Fotó: Nagy Tibor
légiósaival. Negyven pont volt a
vendégek egyre nehezebalkalommal nem hárítja az egye- mítva az Olimpic a jobb csapat. A különbség a végeredményben, a vaben jutottak lövőhelyzetbe, ugyan- dül kapura törő ellenfelek lövését. következő fordulóban, szombaton lóságban azonban sokkal nagyobb,
akkor a mélyről, lendületből Így is elég világosan látszott azon- a marosvásárhelyi együttes Piteşti- mert az első negyed eredményéből
érkező hazai játékosokat nem tud- ban, hogy a fáradtságot nem szá- re látogat.
kell kiindulnunk, amikor a háziták megállítani, és 5-7-ről 10-7-re
gazdáknál is a kezdő ötös játszott,
fordított az Olimpic. Az első félidő
amit laza 26 ponttal nyerJegyzőkönyv
Ranglista
végét teljes egészében a házigazNői kézilabda A osztály, B csoport, 16. forduló: Marosvásárhelyi tek. Ezt követően már nem
1.
Kolozsvár
14/3
31
dák uralták, akik így megnyugtató, Olimpic – Temesvári Universitatea 29-25 (17-10)
volt miért erőltetniük a te2. Nagyszeben
13/4
30
hétgólos előnnyel vonultak öltöMarosvásárhely, kövesdombi iskola sportterme, 200 néző. Ve- mesváriaknak, akik a teljes
Nagyvárad
12/5
29
3.
zőbe, a már minden meccsen meg- zette: Cristian Mihai (Brassó), Ovidiu Petre (Brassó).
keretet megforgatták. A kü4. CSM Steaua
12/5
29
szokott, szemet gyönyörködtető
Olimpic: Ugran (Stan) – Munteanu 6 gól, Bărăbaş 12, Târşoagă lönbség azonban ötven
5. Temesvár
11/5
27
kínai figurából szerzett gólt is be- 3, Moldovan, I. Sângeorzan, Ilieş 1 (Ola 2, Dima 1, Lăcătuş 2, Ghe- pontig is felment, csak a
6.
Piteşti
9/7
25
leszámítva.
meş 2, Radu, Kiss, Marian, Bardoşi).
végén csökkent negyvenre,
7. Craiova
8/8
24
Universitatea: Brânzan (Racar) – Puta 9, Şunei 1, Senciuc 4, A. amikor az SCM-nél már
Szünet után aztán csökkent a ha8/8
24
8. Galac
zaiak lendülete. Ugyanaznap dél- Sângeorzan 1, Istrate 4, Biro 4 (Prundaru, Durac, Jurave, Sârbu 2, tényleg csak azok játszot9.
Timba
4/13
21
előtt, többnyire ugyanazok a Ciubotariu, Popan, Apostolescu).
tak, akik egyébként soha
10. Maros KK
5/11
21
játékosok a serdülő bajnokságban is
nem szoktak. Szó se róla, a
Eredményjelző
11. Dinamo
0/16
16
játszottak egy meccset, és ez megAz
A
osztály
B
csoportja
16.
fordulójának eredményei: Resicabá- Maros KK-nál is bemutat12. Jászvásár
1/12
14
érződött a csapaton, különösen a
kozott
két
olyan
játékos,
húzóemberek, Bărăbaş és Târşoagă nyai CSU – Naţional Rm. Vâlcea 23-24, Temesvári SCM – Nagybáfáradtak el, ami tőlük szokatlan hi- nyai Minaur 20-27, Köröskisjenői Crişul – Brassói Corona 31-29,
Jegyzőkönyv
bákban mutatkozott meg, utóbbi Marosvásárhelyi Olimpic – Temesvári Universitatea 29-25, NagyFérfikosárlabda Nemzeti Liga, 17. forduló: Temesvári SCM – Maváradi CSM – FC Argeş Piteşti 20-17. A Dacia Mioveni és a Székelypedig csak nagyon ritkán próbálko- udvarhelyi NKK állt.
rosvásárhelyi Maros KK 112:72 (35-9, 31-20, 27-18, 19-25)
zott távoli lövéssel, pedig így szeMarosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Mircea
rezte eddigi góljai zömét.
Ranglista
Şerban (Piteşti), Stretea Máté András (Nagyvárad), Alexandra Stan
Temesvár a félidőbeli hétről adott 1. Nagybánya 14
13
1
0
433-287 40
(Bukarest). Ellenőr: Tiberiu Rist (Bukarest).
pillanatban négy gólra csökken- 2. Brassó
14
10
1
3
416-373 31
Temesvári SCM: Diaz 18 pont, Păun 18, Jeremić 13 (2), Tohătan
tette a hátrányt, azonban még ma- 3. TemesváriSCM 13
10
0
3
388-305 30
13 (3), Burdgess 12 (2), Komatina 11 (1), Popa Calotă 7 (1), Mijajradt annyi erő a hazai gárdában, 4. Nagyvárad 14
7
2
5
362-380 23
lović 5 (1), Drăguşin 5, Penciu 4, T. Gheorghe 3 (1), Mocriţchi 3 (1).
hogy három perccel a vége előtt a 5. Mioveni
13
7
1
5
309-295 22
Maros KK: Engi-Rosenfeld 23 (5), Stăncuţ 19 (4), Steff 16 (2), Gârkülönbséget ismét hétre növelje. 6. Piteşti
14
6
1
7
406-405 19
bea 11, Ilicov 3 (1), Porime, Szabó, Tar.
6
0
7
327-312 18
Az utolsó percekre azonban, lát- 7. Resicabánya 13
13
5
1
7
380-396 16
ván azt is, hogy a győzelem nem 8. Olimpic
Eredményjelző
5
0
9
347-358 15
forog veszélyben, teljesen kien- 9. Rm. Vâlcea 14
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 17. fordulójának eredményei: Te4
1
8
363-415 13
gedtek az elfáradt marosvásárhe- 10. Köröskisjenő 13
4
0
10
361-430 12
mesvári SCM – Marosvásárhelyi Maros KK 112:72, Jászvásári Poli
lyiek, így Temesvár gyors egymás- 11. Temesvári U 14
0
0
13
165-301 -5*
– Kolozsvári U-BT 72:76, Temesvári Timba – Nagyszebeni CSU
utánban három ellentámadást is ér- 12. Székelyudv. 13
86:111, Galaci Phoenix – Bukaresti CSM Steaua 93:85, SCM U Cratékesített, ismét négyre szűkítve a * 5 büntetőpont levonva
különbséget. Akár szorosabb is le- ** a Marosvásárhelyi Mureşul és a Kézdivásárhelyi KSE visszalé- iova – Nagyváradi CSM 88:90. A BCM U FC Argeş Piteşti – Bukaresti Dinamo mérkőzés lapzárta után ért véget.
hetett volna, ha Ugran legalább két pett a bajnokságból
Bálint Zsombor

Nincs jó hír az alapszakasz végén sem

Angel Robinson statisztikája a leg- 8 volt az egész mérkőzésen.
Bálint Zsombor
beszédesebb, a csapat legjobb pont- A kiírás értelmében ugyan van még
Befejeződött a női kosárlabda szerzője ezen a meccsen csak 4 egy középszakasz is, de a 6-9. heNemzeti Liga alapszakasza. Nem pontig jutott, de kísérlete is csupán lyek csoportjában egyetlen tornát
tudta enyhíteni az idei bajnoksághoz fűződő keserű szájízt az utolsó
fordulóban sem a Marosvásárhelyi
UPM Sirius, amely harminc ponttal
maradt alul az Aradi ICIM otthonában.
A mérkőzés statisztikáját böngészve feltűnik, hogy a két csapat
dobószázalékai nem különböznek
jelentősen, viszont az aradiaknak
majdnem hússzal több lehetőségük
volt kosárra dobni, ezt azonban nem
a jobb lepattanózásnak köszönhetik,
hanem a marosvásárhelyiek temérdek (22) eladott labdájának – a Sirius kevesebb mint kétpercenként
számlált egyet ezen a meccsen.
Ilyen mutatóval nagyon nehéz bármit is remélni, ugyanakkor pedig
hangsúlyos jelzése annak, hogy a
Sirius játékosai fejben már nem tudják összeszedni magukat, csak a
rend kedvéért állnak pályára, hi- Harmincpontos vereséggel zárta a bajnokság első részét az UPM Sirius, és minden esélyét elszen ettől az eredménytől függetle- vesztette, hogy a 9. helynél feljebb lépjen. Képes-e a klub- és a szakmai vezetés (Kiss István
nül már biztos, hogy a 9., azaz az elnök, középen, állva, Brustur Ionel vezetőedző, balról, térdel) motiválni a játékosokat, hogy a
utolsó helyen fejezik be az idényt. búcsú ne legyen teljesen megalázó? Fotó: Nagy Tibor

rendeznek még, azaz matematikai esélye sincs már
annak, hogy a Sirius feljebb lépjen, és legalább a 8.
helyről bejusson a rájátszásba. A március 9-11-én
rendezett tornával lezárul a
bajnokság a csapat számára. Vajon lehet-e még
motiválni a játékosokat
ezekre a találkozókra, hogy
legalább a búcsú legyen
kevésbé megalázó?

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 15/1
2. Szatmárnémeti
11/5
3. Brassó
9/7
4. Alexandria
8/8
5. Kolozsvár
8/8
6. Arad
8/8
7. Temesvár
6/10
8. Gyulafehérvár
6/10
9. Sirius
1/15

31
27
25
24
24
24
22
21
17

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 18. fordulójának eredményei:
Szatmárnémeti CSM – CSBT Alexandria 86:76, Kolozsvári U – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 77:68, Temesvári SCM – Brassói Olimpia
77:80, Aradi ICIM – Marosvásárhelyi UPM Sirius 83:53. A Gyulafehérvári CSU állt.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 18. forduló: Aradi ICIM – Marosvásárhelyi UPM Sirius 83:53 (27-13, 16-8, 19-9, 21-23)
Arad, Victoria sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Amalia Marchiş
(Kolozsvár), Ionuţ Morau (Kolozsvár), Kővágó Lajos (Nagyvárad).
Ellenőr: Radu Vaida (Nagyvárad).
Aradi ICIM: Hadžović 15 pont (2), Tavić 12 (2), Coker 12, Wingate 11 (1), Poole 9, Mercea 8, Nagy 6, Ferenczi 4, Spinean 2, Ciotir
2, Zidaru 2, Gadarici.
UPM Sirius: Mitov 15 (1), Beldian 13 (3), Mészáros 11, Robinson
4, Alina Pop 4, Radović 4, Radu 2, Gál, Imreh, Feiseş.

10 NÉPÚJSÁG

____________________________________________ KÖZÉLET – HIRDETÉS___________________________________________ 2018. február 5., hétfő

Igor Dodon, a Moldovai Köztársaság elnöke:

A Romániával való egyesülés
polgárháborút jelent

A Moldovai Köztársaság egyesülése Romániával polgárháborút jelent – vallja Igor
Dodon, a Moldovai Köztársaság elnöke. Az
NTV Moldova televíziónak adott interjújában a chişinăui államfő leszögezte ugyanakkor, nem hagyja, hogy felszámolják a
Moldovai Köztársaságot.

„A Romániával való egyesülés polgárháborút jelent. Mi, az államiságpártiak, nem fogjuk senkinek
sem megengedni, hogy felszámolják a Moldovai Köztársaságot” – jelentette ki Dodon egy csütörtök esti tévéműsorban a Facebook-oldalán közzétettek szerint.
„Elismerem, hogy egyes erők, annak tudatában, hogy elveszítik a választásokat, tudatosan
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (6216)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742866-258. (6419)

MINDENFÉLE
BÁRMILYEN ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
VÁLLALUNK: cserépforgatás, csatornatakarítás,
-javítás,
hegesztési
munkák.
Nyugdíjasoknak
20%
kedvezménnyel! Tel. 0721-156-971.
(6473)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk február
5-én, NÉMETI MÁRTON halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos szerettei. (-I)

Búcsúzásod egy halk sóhaj volt,
senkit sem zavarva, úgy mentél
el szótlan.
Megtört szíved pihen a föld alatt,
emléked csak a szívünkben
marad.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 5-én a drága jó férjre,
édesapára
és
nagytatára,
KELEMEN ALBERTRE (Berci)
halálának tizenhatodik évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, Ildikó,
három
gyermeke
családjukkal, hét unokája és dédunokája, Viki. Nyugodj békében!
(6560)

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még.
Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva
semmit,
hatnak tovább.”
(Kos ztolá nyi)
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 15. évfordulóján
ADORJÁNI
ZOLTÁN
mezőpaniti tanárra. Szép emlékét
örökre megőrizzük. Családja.
(6561-I)

kihasználják ezt a forgatókönyvet, céljuk a
stabilitás megbontása, de szándékukat nem
fogja siker övezni” – fogalmazott a moldovai
elnök.
Az egyesülés kérdésének demokratikus rendezése
érdekében ugyanakkor referendum kiírását javasolja, amelynek során megkérdeznék az állampolgárokat, hogy mit akarnak.
„Világos, hogy az elsöprő többség az államiság
megtartása mellett lesz, de egyszer s mindenkorra
tegyünk pontot az ügy végére. De ők nem fognak
belemenni egy ilyen népszavazásba” – vallja Igor
Dodon a Timpul napilap online kiadása szerint.
(Mediafax)

Tartós energia! Együtt tudunk egy tisztább világot létrehozni!
Rendeljen most, és szerezzen promóciót!

Switch Solar Green Energy Kft

– az energiatermelés szakértője –
megújuló forrásokból származó villamos energia –
fotovoltaikus panelek!
On-grid, hibrid, off-grid rendszerek panziók, cégek, csarnokok,
üzemek, gazdaságok, lakások részére!
Testre szabott fotovoltaikus kitek!

Ajánlatokért és további információért hívja
a 0756-600-200; 0740-307-030; 0757-466-466 telefonszámokat,
e-mail-cím: switsolarsrl@gmail.com.

Fájó szívvel emlékezünk február
5-én
szerető édesanyánkra,
nagymamánkra, BAKÓ VILMÁRA
halálának 10. évfordulóján. Emlékét örökké őrzi szerető családja.
(6437)

Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, február
5-ére, amikor egy éve a legdrágább férj és édesapa, SZŐKESAMU JÁNOS hosszú szenvedés
után, búcsú nélkül eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, három
gyermeke,
három unokája és dédunokája.
(6563-I)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, édesapára, az erdőcsinádi születésű SZÁSZ KÁROLY
volt marosvásárhelyi lakosra halálának 5. évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékeznek rá:
felesége, fia, lánya, veje és unokája. (6565-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Hiányod elviselni
nagyon nehéz, örökre megtart
szívünkben
az
emlékezés.
Szomorú az út, mely a sírodhoz
vezet, Isten őrködjön pihenésed
felett. Nem tudunk mi neked csak
virágot vinni, nem tudunk mi
érted csak imádkozni.
Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékeztünk február 4-én FEKETE GYULÁRA, az
Építkezési Tröszt technikusára
és a lakatosműhely vezetőjére,
halálának második évfordulóján.
Drága, szép emlékét megőrizzük
szívünkben. Szerető feleséged,
Icuka, valamint az általad nagyon
szeretett fiad, Lacika. Nyugodjál
békében! (6572)

Drága testvéreimre emlékezünk,
februárban a drága VAJDA
MARGITRA halálának 26. évfordulóján, és márciusban IGNÁC
JÁNOSRA (Jani) halálának 20.
évfordulóján. Nagyon, de nagyon
sokat gondolunk rátok. Margit, a
te sírodon virág és mécses ég,
úgyszintén a Jani sírján is virág
és mécses ég. Nyugodjatok békében! Testvéretek, Anikó, sógorotok, Tonel és keresztfiad,
Tónika. (6583)

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe.
Fájó szívvel emlékeztünk 2018.
február 4-én, egy éve, hogy elment tőlünk édesapánk, id.
SIMKÓ SÁMUEL műszerész. Szerettünk, és hiányzol nagyon! Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei: fia, Samuka,
lányai: Juli és Ildi. (6586)

Forrás: ActiveNews

Valahol a felhők fölött van egy másik

világ, ahol minden szép és nem szen-

ved senki már.

Megtört szívvel emlékezünk február 5én DOBOS ERZSÉBETRE halálának

3. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

pihenése csendes!

Emlékét őrzi férje, Jani, három gyermekük és azok családja. (6557-I)

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,

de szívünkben él, és örökké itt

marad.”

(Reményik

El nem múló fájdalommal emlékezünk

KACSÓ KÁROLYRA (Karcsi) , a szere-

tett férjre, gyermekeit, unokáit nagyon

szerető édesapára, Tatára, aki ma hét

éve hagyta itt szeretett családját. Em-

léke legyen áldott!

Felesége, Icu, lányai: Blanka és Kinga családjukkal. (6599-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, testvér és rokon, a gegesi
születésű

id. SIMONFI LÁSZLÓ
a demeterfalvi iskola

nyugalmazott igazgató-tanítója,

életének 68. évében hosszú

szenvedés után megpihent. Te-

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál: az
emlékedet. Bennünk él egy arc
és a végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálok élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezem február 4-én drága gyermekemre,
NÉMET BEÁTÁRA halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Édesanyja. (6590-I)

metése kedden, február 6-án

13 órakor lesz a nyárádszeredai

református sírkert ravatalozójából. Emlékét őrzik: szerető fele-

sége,

Rozália,

gyermekei,

kal,

valamint

testvére,

László és Szabolcs családjukGyula családjával. Nyugodjon
békében!

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
„Az emlék nem temethető, azt
mindennap átgyönyörködi vagy
átszenvedi az, aki vele él.”
(Sz. M.)
Emlékezzünk drága édesapámra,
KACSÓ KÁROLYRA, aki 7 éve
költözött haza az égi hazába. Hiányzol nagyon! Blanka és családja. (1625-I)

Sándor)

dédai születésű

ÖRDÖG MIHÁLY

életének 90. évében szíve megszűnt dobogni. Szeretett halot-

tunk temetése február 6-án 14

órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (1627-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, rokon,
SIPOS VILMA
február 3-án, életének 92. évében, hosszú, de türelemmel viselt betegség után csendesen
megpihent. Temetése február 6án, kedden 12 órakor lesz a kisgörgényi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (1626-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk unokatestvérünknek, Şuteu Júliának és
családjának; osztozunk SZERETTÜK
elvesztése miatti mély fájdalmukban.
A
Szász
család
Ákosfalváról. (mp.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
FOGARASI
MAGDOLNA
temetésén részt vettek, sírjára
virágot
helyeztek
és
gyászunkban osztoztak. Gyászoló
szerettei. (6594)
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A bukaresti metró bővítését vizsgálja
az EU csalás elleni hivatala

Forrás: Transport-in-comun.ro

A bukaresti metró 5-ös vonalának megépítését vizsgálja az Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF), amely csütörtökön a terepen vizsgálódott, iratokat kért ki a tömegközlekedési
vállalattól.

A vizsgálat tényét csütörtökön az európai uniós intézmény közleményben erősítette meg. A hivatal nem
kívánt részleteket közölni a folyamatban levő vizsgálat
tárgyáról, csak annyit hoztak nyilvánosságra, hogy feljelentés érkezett hozzájuk bizonyos rendellenességekről.
A Hotnews.ro hírportál tudni véli, hogy a feljelentésben az szerepel, miszerint a román állam a valódi

költségeknél több pénzt fizetett ki az olasz Astaldi vállalatnak, a fő kivitelezőnek.
A bukaresti metró 5-ös vonala bekapcsolná a főváros
metróhálózatába az egyik legnagyobb lakótelepet, a
Drumul Tabereit, megkönnyítve több százezer ember
közlekedését a lakótelep és a belváros között. Az új
metrószakasznak eredetileg 2015-re kellett volna elkészülnie, de a kivitelezéssel sorozatosan késtek, legutóbb az idénre ígérték az átadását.
A több mint egymilliárd euró értékű beruházással
épülő metróvonalat az Európai Unió finanszírozza,
ezért illetékes ellenőrzést végezni az EU csalás elleni
hivatala. (MTI)
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A Garabontzia Könyvkiadó gondozásában megjelent Szász Rozi
Myalgiás ölelés című kötete, amely az alcíme szerint „blog, becsületes
betegeknek”, sok komolysággal és még több humorral próbálja elviselhetőbbé, színesebbé tenni a nehéz hétköznapokat. Az irodalmi igényességgel megírt rövid írások mindenki számára szórakoztató és egyben
elgondolkodtató olvasmányt jelenthetnek. A jó magyaros, székely humor
ebből a könyvből sem hiányzik.
Szász Rozália gyermekkorától jelen volt az irodalomban, fiatalkori írásait Sütő András és Lászlóffy Csaba méltatták. Ennek ellenére később,
közel harminc évig nem írt és nem közölt.
A kötet megvásárolható a Garabontzia Kiadó könyvesboltjában, Marosvásárhelyen, a Forradalom u. 4. sz. alatt.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen a
cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313888-as telefonszámon. (60893-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej kézbe), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej kézbe). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt.
(19819-I)

MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz: VILLANYSZERELŐT,
VILLANYSZERELŐI SEGÉDMUNKÁST, SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST, RAKTÁROST. Amit ajánluk: előnyös jövedelem, étkezési jegyek, közlekedési elszámolás. További információkért hívják a 0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Az
önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro
(60923-I)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ
NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz ASZTALOSOKAT minden
részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a szállítási
költség egy részének elszámolását. Az önéletrajzokat az
office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További információ a 0735233-713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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