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Márton Áron imacsokrai

Emlékkiállítás Búzásbesenyőben

Zilahon felavatták
Ady Endre egész
alakos szobrát

A Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész által megkomponált Ady Endre
egy padon ül a karfára könyökölve, és
egykori iskolájára néz. Le lehet ülni
melléje.

____________3.
Múltból a jövőbe

A boldog emlékezetű püspök, Márton Áron híveinek szeretetét, féltő ragaszkodását őrzik azok az imafelajánlások és köszöntők, amelyekből vasárnap délben a búzásbesenyői
művelődési házban nyílt kiállítás. Az Imacsokrok Márton Áron
püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből című vándortárlat tavaly, Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulójára született meg, és számos
székelyföldi állomás után érkezett a búzásbesenyői közösséghez.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A helyi római katolikus templomban tartott szentmise után ft. msgr.
Kovács Gergely kinevezett gyulafehérvári érsek, Márton Áron boldoggá
avatási ügyének posztulátora szólt az egybegyűltekhez.
– Több mint 29 év Róma és több mint 27 év szentszéki szolgálat után
térek haza az egyházmegyébe, úton vagyok Róma és Gyulafehérvár között, és örülök, hogy el tudtam jönni erre az ünnepi alkalomra – kezdte
személyes hangvételű köszöntőjét a kinevezett érsek. – Ha valakit nagyon szeretünk, megteszünk érte mindent – legyen az egy gyermek,
édesanya, testvér –, és soha nem elég kifejezni neki szeretetünket. Ez
történik Isten szolgája, Márton Áron püspök irányában is. Nem elég
(Folytatás a 4. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

Különleges Irodalmi Játékokra hívta
legutóbb olvasóit a Látó szépirodalmi
folyóirat. A marosvásárhelyi lap 106.
író-olvasó találkozóján ezúttal a folyóirat szerkesztői saját magukat ünnepelték – joggal. 30 éve jött létre a lap,
az egykori Igaz Szó utódja, ez alkalomból várták a közönséget a Bernády
Házba, ahol a folyóirat egykori és mai
szerkesztői beszélgettek az elmúlt
három évtizedről, valamint bemutatták
az évforduló alkalmából készült ünnepi lapszámot is.

____________5.
Idegtépő hajrák,
győzelemmel

Zsinórban öt mérkőzést nyert a SiriusMureşul a női kosárlabda Nemzeti Ligában, múlt héten kétszer is pályára
lépett, mindkétszer hazai pályán, és
mindkét találkozón izgalmas végjátékban diadalmaskodott.

____________7.

A példa

A romániai magyarság szempontjából nem sok jóval kecsegtetnek az előre hozott választások, ha arra gondolunk, hogy a jelenlegi
kormánypárt szerzi meg a többség szavazatait. A kormányfő
ugyanis már az ideiglenesség időszakában megszegte az RMDSZnek tett egyik legfontosabb ígéretét az egyfordulós választásokra
vonatkozóan. Mivel gyakran emlegetik egy új tanügyi törvény szükségességét, az ukrán példát látva alaposan el kell gondolkoznunk
azon, hogy a változásoknak milyen következményei lehetnek a közoktatásra nézve.
Az új ukrán kormány ugyanis január 16-án változatlanul fogadta
el a teljes általános középoktatásról szóló, 0901. számú törvény kisebbségi nyelvhasználatot érintő előírásait, amely a tatárok kivételével a többi nemzetiségnél korlátok közé szorítja az anyanyelven
való tanulás lehetőségét. Bár Ukrajna alkotmányába már az előző
kormány idején bekerült az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való
csatlakozás szándéka, a törvény tervezetének a kidolgozásakor és
elfogadásakor nem vették figyelembe a Velencei Biztottság (az Európa Tanács Jog a Demokráciáért Európai Bizottsága) ajánlásait,
sem a nemzeti kisebbségek javaslatait. Az új elnök, Volodimir Zelenszkij megválasztását és a kormány megalakulását követően felmerült a lehetőség, hogy módosulnak az anyanyelvi oktatás
korlátozására vonatkozó előírások, de az új politikai hatalom változatlan formában fogadta el a diszkriminatív cikkelyeket, holott
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 52 perckor,
lenyugszik
17 óra 19 perckor.
Az év 27. napja,
hátravan 339 nap.

Ma ANGELIKA,
holnap KAROLA
és KÁROLY napja.

IDŐJÁRÁS
Helyenkéntnapsütés

Hőmérséklet:
max.60C
min.00C

Szalagavató

Lehet-e a felnőtt ugyanolyan szabad,
mint egy gyerek?

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

10, 20, 31, 28, 45 + 6

NOROC PLUS: 3 4 4 2 1 9

9, 23, 28, 35, 18, 45

NOROC: 6 1 7 6 6 5 3

7, 20, 23, 14, 22, 30

SUPER NOROC: 1 3 9 0 8 6

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Rendkívüli vokál-szimfonikus
hangverseny

A szórakoztató zenei fesztivál január 29-én, szerdán 19
órakor rendkívüli vokál-szimfonikus hangversennyel folytatódik a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Gábor Ferenc németországi karmester, közreműködik: Nathalie
Peňa-Comas szoprán (Dominikai Köztársaság), Stefan
von Korch tenor, Balla Sándor bariton, illetve a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron Carl Orff Carmina buranája. A koncertet
30-án, csütörtökön 19 órakor megismétlik. Ez utóbbi hangversenyre a 15-ös számú hangversenybérletek érvényesek.

Előadások a Nemzeti Színházban

Ma, hétfőn 19 órakor a Nagyteremben A láthatatlan hóhér
című Agatha Christie-regényből készült előadás látható.
29-én, szerdán szintén 19 órakor a Nagyteremben a Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan című
előadás tekinthető meg. 31-én, pénteken 19 órakor az Underground-teremben a @tizenhét című produkciót, a
Tompa Miklós Társulat önkéntescsapata, a Manószok előadását lehet megtekinteni.

Gyergyószárhegy 2019

A marosvásárhelyi Bernády Házban újra bemutatkozik a
Gyergyószárhegyi Művésztelep. A január 27-én, ma 17
órakor nyíló kiállításon a művésztelep tavalyi három alkotótáborából látható válogatás. A különböző műfajú munkák
a kortárs képzőművészet mai irányzataiból visznek közönség elé mintegy 30 művet.

Maros megyében nem találtak
fertőzött húst

A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság közölte, hogy január 16-ától ellenőrzéseket végeztek azoknál az élelmiszeripari egységeknél,
amelyek az Európai Közösségből származó, illetve hazai
szárnyashúst és tojást dolgoznak fel, csomagolnak, szállítanak, raktároznak vagy forgalmaznak. Az élelmiszer-biztonsági szakemberek egy tojáscsomagoló egységet, nyolc
tárolóhűtőt, három szárnyashús-feldolgozót és kilenc élelmiszer-raktárat ellenőriztek, de sehol sem találtak rendellenességet. A H5N8 típusú madárinfluenza terjedését
megelőző intézkedések miatt korlátozás alatt álló magyarországi farmokról érkező 252,4 kg szárnyashús nem volt fertőzött, ezt időközben értékesítették. A hatóság közleménye
szerint emberen nem mutattak ki madárinfluenza-vírusos
fertőzést – közölte dr. Kincses Sándor ügyvezető igazgató.

Tragikus haláleset

Január 22-én felakasztva találták jeddi lakásában a 44
éves dr. S. C. M.-et, az orvosi egyetem előadótanárát, aki
valószínűleg öngyilkosságot követett el. A halál körülményeit az igazságügyi orvostani intézet és a rendőrség vizsgálja. A tragédia azután következett be, hogy a múlt év
novemberében Sóvárad közelében holtan találták feleségét, a 38 éves bírónőt – közölte a megyei rendőrség.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

2020. január 20-án tartották a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
szalagavató ünnepségét. Az
eseményt mindig nagy érdeklődéssel fogadja a diáksereg, hiszen mindig van benne valami
új, valamint ott vannak a már
megszokott, kultikussá vált elemek is. Az idén az esemény
helyszíne megváltozott. Az elmúlt években a Nemzeti Színház
adott
otthont
a
szalagavatónak, idén azonban
átköltözött a Kultúrpalotába,
igaz, csak részben, mert az állófogadás a színház előcsarnokában zajlott, ahova a diákok,
osztályfőnökök és tanárok átsétáltak az avatást követően.

Nagy-Bodó Szilárd

Az eseményt Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatójának beszéde nyitotta meg. Ezután
egy 11. osztályos tanuló búcsúztatta
a maturandusokat. Majd a 12.-es Király Dávid és az iskola lelkésze,
Csenteri Levente szólalt fel. Ezt követte az iskola diákjainak néptáncelőadása, amelyiknek a végén külön
elköszöntek azoktól a végzősöktől,
akikkel az elmúlt években együtt táncoltak.
De miről is szól a szalagavató? Persze, a legfontosabb momentum az,
amikor feltűzik a szalagot. Hiszen ez
jelképezi a nagykorúságot. Miután a
diákok megkapták a szalagot, már tel-

RENDEZVÉNYEK

jes mértékben nagykorúnak számítanak és egyúttal elkezdődik a visszaszámlálás. Mindenki elkezdi számolni
a napokat, hogy még hányszor kell
bemenjen az iskolába. Van, aki örül,
hogy vége lesz, de nem egy diák szomorú, és így, a végéhez közel úgy
érzi, hogy még szeretne pár évet az
alma materben tölteni. De az idő nem
engedi. A szalagavató ünnepség és az
érettségi között mindössze 144 nap
van. Ennyi időt tudnak még eltölteni
a diákok az iskola tanulóiként, illetve
már ennyit sem, mert a ballagásig
csak 129 napjuk maradt. De talán nem
túlzás azt állítani, hogy a legszebb és
élményekkel leginkább tele időszak
vár rájuk. A szalagavató csak az első
a sorban, ezt még számos meghatározó és maradandó élmény fogja követni, mint például a tanár-diák
mérkőzések, a kantálások, és mindennek a tetején még ott van a ballagás és
a bankett.
Az a pillanat, amikor egy évfolyam
elhagyja az iskolát, bizonyos mértékig
szomorúsággal tölti el a tanárokat is.
Hiszen el kell engedjék a diákokat,
akik a kezük alatt fejlődtek és váltak
felnőtté. A diákok is elszakadnak a
megszokott környezetből, és új életet
kezdenek. A szalagavató pedig a búcsúzás kezdetét jelképezi, és valami új
kezdetét is. A diákoknak most az a feladatuk, hogy – William Shakespeare
szavaival élve – megcélozzák a legszebb álmot, komolyan vegyék a világot, mindig szeressenek és reméljenek,
hiszen csak így érdemes a földön élni.

A szalagavató során lesz jelképesen
a diákokból felnőtt, és vállalniuk kell
a felnőtt lét összes kihívását, nehézségét, hiszen előttük az élet lehetőségekkel, harcokkal, nehézségekkel,
örömmel, bánattal, csalódással és szerelemmel. Az iskolában az életre is
felkészítik őket. Hiszen a tanórák és a
tárgyi tudás mellett betekintést kaptak
a szülői feladatokba, mert amikor tizedikesek voltak, szülőként vigyázták
és tanították az akkori kilencedikes
évfolyamot, azt az évfolyamot, amely
most hálája jeleként megszervezte
nekik a szalagavatót.
A szalagavatón a beszédek után következett az osztályok kisfilmje, amelyben a végzősök bemutatták a
közösségüket a többi osztálynak, a tanároknak és persze a szülőknek is. Ezután
felvonultak a színpadra, és megkapták a
szalagot. Az osztályok felvonulása között még sor került a Bolyais Zenekör
előadására és egy keringőre is.
Az esemény zárómozzanata a már
megszokott közös éneklés, amikor
László Józseffel, az iskola tanárával,
valamint a Bolyai Zenekör tagjaival
az összes diák és tanár Nemes Nagy
Ágnes Tanulni kell című versének a
megzenésített változatát énekli. Minden évben ez zárja az eseményt, és ez
az a pillanat, amikor sok szem nem
marad szárazon. Ezután mentek át a
diákok a szalagavató régi helyszínére,
a Nemzeti Színházba, ahol lezajlott az
állófogadás. Az eseményt buli zárta az
Ifjúsági Ház pincéjében levő Cuba
Groundban.

tás a 0746-017-850-es vagy a 0753-277-155-ös telefonszámokon.

Tündöklő Jeromos

Székely századok

Csángor Marosvásárhelyen

Könyvbemutató Segesváron

Január 29-én, szerdán 19 órakor a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében a Tündöklő Jeromos, a
Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes közös
produkciója van műsoron. Rendező: Török Viola.
Jegyek a Spectrum Színház jegypénztárában hétköznapokon 9 –12 óra között, a Maros Művészegyüttes
jegypénztárában hétköznapokon 16–19 óra között válthatók.
Az Udvarhely Néptáncműhely Csángor című, Demeter
Ferencz Csángor királyfi meséje nyomán készült legújabb táncszínházi előadását mutatja be január 31-én,
pénteken 13 órakor a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában. Jegyfoglalás és bővebb tájékozta-

A szovátai Bernády Közművelődési Egylet és Szováta
önkormányzata szervezésében január 30-án, csütörtökön 18 órakor könyvbemutatóra kerül sor a városháza
dísztermében. Pál-Antal Sándor akadémikus, történész
80. születésnapjára a Mentor Könyvek Kiadó gondozásában megjelent Székely századok emlékkönyvet Káli
Király István, a kiadó igazgatója ismerteti, a kötet a helyszínen megvásárolható.

Január 27-én, ma este 6 órai kezdettel, a Gaudeamus
Házban bemutatják Demény Péter költő A kíméletlen
látás. Bánffy Miklós irodalmi portréi című kötetét. Közreműködik Jakabházi Béla ny. magyartanár. A belépés
ingyenes, a szerző dedikál.
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Zilahon felavatták Ady Endre egész alakos szobrát

Zilah központjában vasárnap felavatták Ady Endre egész alakos
szobrát. A Bíró Lajos mátészalkai
szobrászművész által megkomponált Ady Endre egy padon ül a karfára könyökölve, és egykori
iskolájára néz. Le lehet ülni melléje.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
ünnepi beszédében a maiak kortársának
nevezte a 101 éve elhunyt költőóriást.
Hozzátette: költészetét ma is maradéktalanul értjük, nem kell lábjegyzet hozzá.
Úgy vélte, ez azért van, mert a ma embere Ady nyelvét beszéli.
A politikus a költőtől idézte Ady
Endre zilahi kötődését: „Aki vagyok, az
négy zilahi esztendő által vagyok. És más
nem lehetek. E négy esztendőnek minden
perce determináló perc volt. Minden
perce végzetesen szabogatta ki utamat.”
Úgy vélte: mindezek mellett Ady
Endre azért is megérdemli, hogy egész
alakos szobra legyen Zilahon, mert az
elsők között ismerte fel Erdély jelentőségét és különlegességét a magyar történelemben. Akkor foglalta össze annak
lényegét, amikor a transzilvanizmus huszadik századi újrafogalmazása még
nem történt meg. Így szerinte a szoboravatással az erdélyi gondolat egyik szülőatyja előtt is tiszteleg az utókor.
Kelemen Hunor megemlítette: a szoborállítást a Szilágy Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács kezdeményezte, és a

megyei RMDSZ-szervezet karolta fel. A
szobor a magyar kormány és a Communitas Alapítvány finanszírozásával valósult meg. Megjegyezte: a kompozíció
arra is alkalmas, hogy szelfik készüljenek a költővel. A szoboravatásra összegyűlt több száz fős tömeg a rendezvény
végén együtt mondta el Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című versének
egy részletét. Ady Endre egész alakos
szobra a zilahi városházával és az egykori Wesselényi Református Kollégium-

Fotó: MTI

mal szemközt egy kis parkban, a Fadrusz
János által készített Wesselényi Miklósszobor közelében kapott helyet. Ady
Endre 1892-től volt a zilahi református
kollégium diákja, ahol 1896 júniusában
jelesre érettségizett. Itt írta első verseit
is. Egykori iskolája visszaszolgáltatásáért közel két évtizede pereskedik a református egyház. Októberben a Kolozsvári
Táblabíróság elrendelte a per elölről kezdését. Az iskola előtt Ady Endre mellszobra áll. (MTI)

Tüntetők zavarták meg az államfő és a miniszterelnök
beszédét a fejedelemségek egyesülésének ünnepén

A moldvai térség fejlesztésének halogatása miatt
tiltakozó tüntetők zavarták meg Klaus Iohannis és
Ludovic Orban beszédét pénteken Jászvásáron, a
román fejedelemségek egyesülésének ünnepén..

Az államfő és a miniszterelnök Moldva történelmi fővárosának főterén, mintegy tízezer ünneplő előtt mondott beszédet,
a tömegből pedig időnként pfujolás, füttyögés hallatszott. A
tüntetők a szónoklatok között „Autópályát akarunk!” skandálással tették nyilvánvalóvá, hogy az ország legelmaradottabb
részének fejlesztését sürgetik.
Beszédében Iohannis párhuzamot vont az 1859-es történelmi esemény és a Románia előtt ma álló kihívások között,
rámutatva: ma is az ország modernizálása a tét. Hallgatóságának egy része azt sem vette jó néven, hogy Iohannis ez alkalommal is a tavaly őszig kormányon lévő Szociáldemokrata
Pártot (PSD) bírálta, és a parlamenti választások előre hozását
sürgette, arra hivatkozva, hogy PSD által uralt parlament akadályozza a jobbközép kormány reformelképzeléseinek életbe
léptetését.
Ludovic Orban az elégedetlenségre reagálva kifejtette: kor-

mányának egyik prioritása, hogy a 2021-27-es uniós költségvetésből támogatást juttasson az Erdélyt Moldvával összekötő,
úgynevezett Egyesülés autópálya építéséhez. A miniszterelnök
a moldvai vasútvonalak korszerűsítésére is ígéretet tett.
Moldva az ország egyedüli olyan történelmi régiója, ahol
eddig egyáltalán nem épült autópálya. A régió leszakadása
miatt ezt a térséget sújtja legjobban a munkaerő elvándorlása.
A moldvai megyéket Bukaresttel, illetve Erdéllyel összekötő
autópályák megépítéséért 2018 májusában több száz gépkocsivezető rendezett autós demonstrációt a fővárosban, a parlament pedig már törvényt is elfogadott az Erdélyt Moldvával
összekötő „Egyesülés autópályájának” megépítéséről, de a
gyorsforgalmi út tervei sem készültek még el.
2017 óta munkaszüneti nap a román fejedelemségek egyesülésének évfordulója. 1859 januárjában Moldva és Havasalföld is Alexandru Ioan Cuzát, a moldvai Nemzeti Párt uniót
szorgalmazó vezetőjét választotta fejedelmévé. A perszonálunió után Cuza 1862-re elérte a két államapparátus összevonásának nemzetközi elismerését: az új állam ekkor vette fel a
Románia nevet. (MTI)

Erős földrengés sújtotta Törökország délkeleti részét

Vasárnap délelőtt is folytatódott
Délkelet-Törökországban a túlélők utáni kutatás a nagy erejű,
6,8-as fokozatú földrengést követően. A hatóságok szerint a halálos áldozatok száma 35-re
emelkedett, miközben a sérülteké
is meghaladta az 1600-at.

A török katasztrófavédelem (AFAD)
azt közölte, hogy eddig 45 túlélőt találtak a romok alatt.
Az első nagyobb rengés pénteken
helyi idő szerint 20 óra 55 perckor történt Délkelet-Törökországban. Hipocentruma az Elazig tartománybeli
Sivrice település közelében, 6,75 kilométeres mélységben volt.
Egy 2,5 éves, Yüsra nevű kislányt a
mentés 24. órájában húztak ki élve a törmelékek közül Elazig város Mustafa
Pasa nevű kerületében. A gyermek anyját, Ayse Yildizt, négy órával később
szintén sikeresen kiszabadították, de az
apa a társasház romjai között vesztette
életét.
A török Országos Mentőszolgálat
(UMKE) egyik önkéntese, Emine Kustepe telefonon tartotta a lelket egy
nőben, Azize Celikben, aki ugyancsak
Mustafa Pasában rekedt egy összeomlott
ház falai alatt. A sérült asszonyt a mentés
17. órájában hozták a felszínre.
Süleyman Soylu török belügyminiszter, aki két minisztertársával, Fahrettin
Koca egészségügyi miniszterrel, valamint Murat Kurum környezeti és várostervezési miniszterrel a természeti

csapás óta a helyszínen követi figyelemmel a munkálatokat, vasárnapi sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a
hatóságok eddig 678 utórengést rögzítettek, húsz közülük 4-es fokozat fölötti
volt. Egyúttal közölte: Elazig város Sürsürü kerületében még hat sérült vár a kimentésére a romok alatt.
Soylu azt is elmondta, hogy a hatóságok több mint 10 ezer sátrat szállítottak
a térségbe, és csaknem 6500-at már felállítottak.
Az Anadolu török állami hírügynökség jelentése szerint az AFAD csak
meleg ételből legkevesebb 17 ezer adagot osztott szét az emberek között. Ezzel
párhuzamosan szerte az országból sok
nagyobb város önkormányzata szervezett gyűjtést és küldött kamionokkal további
segélyszállítmányokat
a
károsultaknak.
Koca a sajtótájékoztatón arra hívta fel
a figyelmet, hogy 104 sérültet ápolnak
még a kórházakban, 13-at közülük intenzív osztályon.
Kurum arról beszélt, hogy Elazig városban és a tartomány Sivrice járásában,
a szomszédos Malatya tartomány Doganyol és Pütürge járásában, valamint a
szintén szomszédos Diyarbakir tartományban összesen 60 összeomlott épületet számoltak össze, további 794 ház
súlyosan, 65 közepesen, 780 pedig enyhébben rongálódott meg.
A földrengés miatt két börtön rabjait
is máshová kellett költöztetni. Az adiyamani börtönből 814 fogvatartottat, az el-

azigi Sivrice női börtönéből 126-ot helyeztek át Gaziantep, Sanliurfa és Kahramanmaras tartományok börtöneibe.
Recep Tayyip Erdogan török államfő
vasárnap délelőtt sajtótájékoztatót tartott
az isztambuli Atatürk repülőtéren, mielőtt Algériába utazott. A török államfő
rámutatott: Elazigban inkább a falvakban van gond, felmérik, hogy az ottani
házakban mekkora károk keletkeztek, és
mielőbb megkezdik az újjáépítésüket,
vagy ha kell, a bontásukat.
Elazig és a szomszédos Malatya tartomány ugyanis nagyrészt hegyvidéken
fekszik, kétezer métert meghaladó csúcsok vannak a ritkán lakott térségben. A
péntek esti rengés epicentrumának környezetében főként kisebb, nehezen megközelíthető falvak találhatók. Az
egyetlen város, amelyet a természeti csapás érintett, maga Elazig, néhány százezres lakossága ellenére törökországi
viszonylatban meglehetősen kicsinek
számít.
Az NTV török hírtelevízió tudósítója
vasárnap az Elazigból autóval két óra
alatt elérhető Cevrimtas faluból azt jelentette, hogy a település mind a 13 háza
a földdel vált egyenlővé. Ott a mentőalakulatok két ember holttestére bukkantak
a romok alatt.
Törökországban a magasabban fekvő
apró falvakban télen a zord időjárás
miatt alig tartózkodik valaki, lakosaik a
hidegebb hónapokat az alacsonyabban
található községekben, városokban töltik. (MTI)

Ország – világ
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Ukrán kijelentések borzolják
a bukaresti kedélyeket

Magyarázatot kért a külügyminisztérium csütörtökön
Ukrajna bukaresti nagykövetétől Volodimir Zelenszkij
Észak-Bukovinával kapcsolatos kijelentésére, és aggályait fejezte ki a múlt héten megszavazott újabb
ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban. A média csütörtök délelőtt számolt be arról, hogy Volodimir Zelenszkij a keleti és a nyugati országrész
egyesülésének 101. évfordulója alkalmából szerdán
mondott beszédében úgy fogalmazott: az ukrán egység 1919-es történelmi lehetősége hamar meghiúsult, „Galícia nagy részét a lengyel csapatok,
Észak-Bukovinát Románia, Kárpátalját pedig
Csehszlovákia foglalta el”. A román külügyi közleményből kiderült, hogy Bukarestet nemcsak az ukrán
államfő történelemértelmezése, hanem a középfokú
oktatást szabályozó, a kisebbségeket is érintő, a
kijevi parlamentben múlt héten megszavazott törvény
is aggasztja. A román külügy felhívta az ukrán nagykövet figyelmét: Románia elvárja, hogy Ukrajna a Velencei Bizottság ajánlásainak teljes betartásával
szavatolja a román kisebbség jogait, és ezekről nemcsak az ukrán–román kisebbségi vegyesbizottságban, hanem az Ukrajnában élő román közösség
képviselőivel is párbeszédet folytasson. (MTI)

Egyre gyorsabb ütemben terjed
az új koronavírus Kínában

Egyre gyorsabb ütemben terjed az országban az új
koronavírus, amely már a lappangási időszakban is
fertőző – jelentette ki a kínai Nemzeti Egészségügyi
Bizottság vasárnap. Ma Hsziao-vej, a bizottság vezetője egy vasárnap megtartott sajtótájékoztatón elmondta: a hatóságok egyelőre csupán korlátozott
ismeretekkel rendelkeznek a vírusról, és még a lehetséges mutációk okozta kockázatok is tisztázatlanok. Az igazgató bejelentette: további ezer orvost és
ápolót, valamint még több egészségügyi felszerelést
küldenek Vuhanba, ahová már megérkezett a hét
végén odavezényelt több mint 1350 fős orvosi személyzet. Kína vasárnap betiltotta a vadállatok értékesítését, miután szakértők szerint az új koronavírus
is vadon élő állatokról kerülhetett át emberre. A vadállatok, illetve vadhús árusítására bevezetett tilalom
a piacokra, éttermekre és az e-kereskedelemre egyaránt érvényes. (MTI)

A britek egyszerre tárgyalnának
Amerikával és az EU-val

Lehetséges az egyidejű tárgyalás az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) utáni kereskedelmi kapcsolatokról –
mondta vasárnap a brit Brexit-ügyi miniszter. Stephen
Barclay a BBC televíziónak nyilatkozva elmondta azt
is, hogy a brit kormány az EU-val kialakítandó kereskedelemben nem fog „csak az eltérés kedvéért eltérni” a jelenleg érvényes szabályozásoktól, de nem
is fogja automatikusan átvenni az EU szabályait.
Barclay ezzel finomította Sajid Javid pénzügyminiszter minapi kijelentését. Javid a Financial Times című
londoni üzleti lapnak a múlt héten azt mondta, hogy
brit részéről semmiféle igazodás nem lesz az uniós
szabályokhoz a Brexit után. A pénzügyminiszter elismerte, hogy ennek „így vagy úgy”, de hatása lesz az
üzleti szektorra, szavai szerint azonban a brit vállalatok már a kilépésről döntő 2016-os népszavazás
óta tudják, hogy megszűnik a brit EU-tagság. A Brexit-ügyi miniszter a vasárnapi BBC-műsorban ugyanakkor kijelentette, hogy a cél a zéró vámtételeket és
kvótamentességet tartalmazó kétoldalú egyezmény
elérésére az EU-val. (MTI)

A példa

(Folytatás az 1. oldalról)
korábban a Velencei Bizottság mind az oktatási törvénynek, mind az államnyelvi törvénynek a tanítás nyelvét
szabályozó előírásait bírálta.
Az oktatásról szóló törvény ugyanis négy kategóriába
osztotta az ország lakosságát: az ukránokra, akik mindvégig anyanyelven tanulhatnak; az őshonos népek közé
sorolt krími tatárokra, akik az államnyelv elsajátítása
mellett szintén korlátozás nélkül tanulhatnak anyanyelvükön; a magyarokat a románokkal, a lengyelekkel és
a bolgárokkal együtt az EU valamelyik hivatalos nyelvét
használó kisebbségek közé sorolta, akik csak az elemi
osztályokban tanulhatnak anyanyelvükön. 5–8. osztályban az éves óraszám 20-40%-át, 10–12. osztályban a
60%-át ukránul kell tanulniuk. A nem uniós kisebbségeknek (orosz, belarusz) pedig már ötödiktől a tantárgyak 80%-át államnyelven fogják oktatni.
A törvény azt tükrözi, hogy az államnyelv megszerettetését és eredményes oktatását lehetővé tevő módszerek
kidolgozása helyett az erőszak „módszerével” kívánnak
élni az ukránok is.
Ehhez képest kisebbségi szempontból felháborító Donald Tusk, az Európai Tanács volt elnökének kijelentése
Ukrajnáról: „Ne oktassátok ki őket arra, hogyan kell
európainak lenni, ti tanuljátok meg tőlük, hogy mi Európa!”

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS ________________________________________________ 2020.január27.,hétfő

Márton Áron imacsokrai

(Folytatás az 1. oldalról)
megemlékezni róla, nem elég egy
konferencia, egy zarándoklat, most
ez a vándorkiállítás is szeretetünknek a jele. Én nagyon hálás vagyok,
mert egyedül nem lehet megvalósítani semmit, munkatársakra van
szükség, egy csapatra, akinek a
szíve együtt dobban, aki közösen
gondolkodik, cselekszik – hangsúlyozta Kovács Gergely, majd azoknak a nevét emelte ki – elsőként
Bernád Rita érsekségi főlevéltárosét
és Hegedűs Enikő művészettörténészét –, akik nélkül a vándorkiállítás
nem születhetett volna meg, illetve
Czikó László búzásbesenyői plébánosét, aki a besenyői tárlatnyitót
kezdeményezte.
– Fogadják nagy szeretettel ezt a
kiállítást, és úgy tekintsék, hogy valamiképpen Márton püspök úr most
visszalátogat ide – zárta ünnepi beszédét a kinevezett érsek, majd
megjegyezte, számára nagy kihívás,
hogy maga helyett új posztulátort
kell találjon, hogy az ügy továbbra
se álljon le, még csak ne is lassuljon, hanem, ha csak lehetséges, még
nagyobb lendülettel haladhasson
előre azért, hogy belátható időn
belül Márton Áron boldoggá avatását is megélhessék.
A megajándékozott közösség
A továbbiakban Hölgyes István,
a búzásbesenyői római katolikus
gyülekezet gondnoka, majd Simon
István, Kerelőszentpál polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlevőkkel.
– Nem mindennapi esemény e
kis településen a mai, amikor egyik
legnagyobb püspökünk emlékkiállítását nyitjuk meg az érsek úr és további jeles vendégeink jelen-

létében. Azt a kiállítást, amiből
szellemileg kellene gazdagodjunk,
erőt kellene merítenünk az összefogásra – emelte ki a községgazda,
majd hozzátette: amikor 1968-ban
Márton Áron közbenjárására Búzásbesenyő önálló egyházközséggé
vált, voltak – ahogy napjainkban is
vannak – magánérdekek, bomlasztó
erők, a történelem azonban nem
azokat igazolta.
– Tíz év sem telt el Búzásbesenyő önálló egyházközséggé válása
óta, és nagyapáink nekifogtak az
építkezésnek, a közösségformálásnak. Érezték, hogy nagy ajándékot
kaptak a püspök úrtól, és ehhez
méltón cselekedtek. Márton Áron
szelleme az elmúlt évtizedekben is
itt volt ezen a településen, hiszen
bármilyen feladat, munka adódott,
a besenyőiek összefogtak – hallhattuk a polgármestertől, aki arra is kitért, hogy a Ceauşescu-diktatúra

Fotó: Nagy Tibor

falurombolásainak időszakában a
megyében egyedül itt építettek
templomot. Simon István külön
méltatta Czikó László plébános
tenni akarását, aki nélkül a besenyői
templom ma sem lenne felújítva,
majd a Jóisten áldását kérte Kovács
Gergely kinevezett érsek szolgálatára.
„…amilyen mértékben
igazságosak…”
Ezt követően Péter Ferenc
Maros megyei tanácselnök szólt az
emlékkiállítás jelentőségéről.
– Márton Áron a közelmúlt kiemelkedő történelmi személyisége,
aki egy különösen nehéz időszakban, a második világháborúban és
az azt követő évtizedekben merte
vállalni a katolikus közösség vezetését, de ugyanakkor tágabb értelemben a magyar közösség, illetve
minden elnyomott és üldözött személy védelmét. (…) Élete munkára

Péter Ferenc volt a Magyar Nyugdíjasok Klubjának a vendége

Nem úszhat el a magyar képviselet

Péter Ferenc, az RMDSZ megyei szervezete és a Maros
Megyei Tanács elnöke volt január 22-én a Magyar Nyugdíjasok Klubjának vendége.

Mózes Edith

A megyei elnök a Szövetségi
Képviselők Tanácsa múlt hét végi
ülésén elfogadott határozatokról tájékoztatta a megjelent nyugdíjasokat, és a segítségüket kérte a
választásokra való felkészülésben.
Szűkös határidőket szabtak meg,
mert – mint mondta –, még semmi
sem biztos: a legnagyobb gond,
hogy ebben a pillanatban nem látják
a pontos határidőket, jelenleg mindenki úgy számol, hogy a helyhatósági választások legközelebbi
dátuma május 24. lehet. Ugyanakkor ez lehet az első dátum, amikor
esetleg előre hozott parlamenti választásokat lehet szervezni. Első lépésként
megvárják
a
bizalmatlansági indítvány eredményét, hiszen itt dől el, hogy lesz-e
kétfordulós polgármester-választás
vagy sem, majd ennek függvényében készítik el a választási stratégiájukat.
„Ha átmegy a bizalmatlansági indítvány, és utána még kétszer sikerül megbuktatni a kormányt, akkor
lesz előre hozott választás. Vagyis
egyelőre még a változatokkal játszadozunk” – fogalmazott Péter Ferenc. Véleménye szerint ha lesz
előre hozott választás, „az a feje tetejére állít mindent”, mert azt je-

lenti, hogy nagyon szűkös határidőn
belül – február 5-ig – tudniuk kell,
hogy minden településen milyen
formában történik a jelöltállítás:
előválasztásokkal, küldöttgyűlésekkel, jelölőgyűlésekkel, választmányi döntésekkel. Március 15-ig
pedig minden egyes településen készen kell legyenek a jelöltlisták, 16án le kell adni a jelöléseket az
országos elnökségnek. Az összes települést végiglátogatják, ahol magyar
polgármester
vagy
alpolgármester, magyar tanácsosok
vannak. Az önkormányzati válasz-

tások másik lehetséges dátumának
június 14-ét nevezte meg, hozzátéve, hogy ha meglesz a kiírás június 14-re, akkor minden változik.
„Ettől függetlenül mi úgy készülünk, hogy akár május végére is készen álljunk a választásokra” –
mondta Péter Ferenc.
Fontosnak nevezte a felméréseket, a társadalmi párbeszédet Marosvásárhelyen. Azt szeretnék, ha
minél többen részt vennének ebben.
Véleménye szerint Dorin Florea is
indul a választásokon, annak ellenére, hogy eddig azt sejtette, hogy

és összefogásra szólít fel minket is.
(…) Ma még sokan élnek, akik személyesen is találkoztak Márton
Áron püspökkel, akiknek személyes
történetei és emlékei vannak róla.
Ma még elevenen él a köztudatban
az alakja és az élete. De tudatosan
tennünk kell azért, hogy emléke
megmaradjon, hogy szellemisége
az utókor előtt is példaként állhasson – mondta a megyei tanács elnöke, majd az új érsekhez intézett
jókívánságai után Márton püspök
szavaival zárta beszédét: „Az Úristen nem azt nézi, hogy mennyit ájtatoskodunk,
hanem,
hogy
mennyire vállaljuk az ő törvényeit.
Csak olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben
igazságosak, nagylelkűek, irgalmasak, békességes szívűek vagyunk
embertársaink iránt.”
A szeretet kézimunkái
A templomi ünnepség utolsó
felszólalója Hegedűs Enikő, a gyulafehérvári főegyházmegye egyházművészeti referense volt. A
művészettörténész szemléletesen, a
püspök életútjának mozzanatait felvillanva mutatta be az emléktárlat
anyagát.
– A tárlaton olyan tárgyi, elsősorban levéltári emlékanyag kerül bemutatásra, amelynek nagyobb része
Márton Áron személyi hagyatékából származik. Ezen hagyatékban
levő több száz, a püspöknek küldött
imacsokor szerepel, valamint az Érseki Levéltár más gyűjteményeiben
(…) is jelentős számban feltűnnek
Márton Áronnak címzett lelki csokrok és levelekbe, köszöntőkbe foglalt felajánlások. (…) A tárlaton a
látványosabb imacsokrok és pár üdvözlet tekinthető meg a püspöki
lakosztály és személyes hagyaték
néhány tárgyi emlékével kiegénem. Jelen pillanatban, mondta, az
RMDSZ-en kívül más formáció
nem jelentette be a saját polgármesterjelöltjét, de felhívta a figyelmet a
liberálisok csapdájára, akik két magyar nevű jelöltet is lebegtetnek a
közvélemény előtt, ezek a nevek
megtéveszthetik a magyar választókat.
A legfontosabb feladat
a kétfordulós polgármesterválasztás megakadályozása
Az RMDSZ legfontosabb feladatának a kétfordulós polgármesterválasztás
megakadályozását
nevezte, különben nemcsak Marosvásárhelyen, de sok más településen
is veszélybe kerül a magyar képviselet.

szítve. (Sz.m.: láthatjuk például
Márton Áron stóláját és szemüvegét.)
Hegedűs Enikő arra is felhívta a
figyelmet, hogy Márton Áron már
1939-ben, püspökké szentelése alkalmával kapott imacsokrokat, a
legtöbb ilyen ajándék pedig 1949ben, püspökké szentelésének 10.,
pappá szentelésének 25. évfordulójára érkezett Gyulafehérvárra. A
hívek féltő szeretetének, ragaszkodásának jelei letartóztatása után is
elkísérték.
Az imacsokrok tartalma – több
mint másfél millió imádság, ezernyi
böjti nap, rendhagyó felajánlások –
mellett szó esett a formai megoldásokról, díszítésekről is, amelyek a
20. században elterjedt „rajzos” emlékes füzeteket idézik, ugyanakkor
lelki témákhoz igazodnak, paphoz,
püspökhöz méltó jelképeket használnak.
Az eddig feldolgozott anyag öszszesítése szerint az erdélyi egyházmegye területéről 158 helységből
küldtek imacsokrot Márton püspöknek, ezek közül a legtöbb egyházközségek híveinek és papjainak
közös felajánlása volt. A gyűjteményben emellett egyéni lelki ajándékok is szerepelnek, ilyen egy
ötödik osztályos gyergyóalfalui fiú,
Tóth Sándor rajza. (A teljes ismertetőt Színes Világ mellékletünkben
igyekszünk közreadni.)
A templomi együttlét után nagy
tömeg indult a Rátonyi János művelődési ház felé. A szemet, szívet
gyönyörködtető kiállítás első látogatói között volt a búzásbesenyői
Német Róza, akit 1943-ban, kilencéves korában Márton Áron püspök
bérmált. Élete fontos napjáról fénykép is készült, azt a 82 éves asszony
a mai napig imakönyvében őrzi.

Egyfordulós választás esetén
„megvan az esélyünk Marosvásárhelyen, mert most a nagy román
pártok között kibékíthetetlenek az
ellentétek. Remélem, legalább
három-négy ellenfele lesz Soós Zoltánnak, de nagyrészt rajtunk múlik,
hogyan tudjuk megszervezni a
kampányt, hogyan tudjuk mozgósítani és elvinni szavazni a magyar
választókat” – mondta a megyei
elnök.
Kijelentette: a felmérések alapján
ilyen esélyünk soha nem volt Marosvásárhelyen, Soós Zoltánnak van
esélye nyerni. Ebben a pillanatban
más jelöltet indítani politikai öngyilkosság lenne, nem kérdés számunkra, hogy kit kell indítani.
Vásárhelyen nem kell másfajta jelölőgyűlést tartani. Mindenki be
kell álljon Soós Zoltán mögé. Ha
nem sikerül, nagy baj van velünk –
jelentette ki az elnök, aki a fő ellenfélnek Floreát nevezte, szerinte más
nevek nem igazán számítanak.
Fontos a részvétel azért is, mert
számít a tanácsi testület, és az sem
mindegy, hogy hogyan választják
meg a megyei tanács elnökét – hívta
fel a figyelmet.
„Ha elveszítünk öt-tízezer szavazatot Marosvásárhelyen, azt a
megye nem tudja behozni. Ha elveszítjük a polgármester-választást,
elúszik a megyei tanácselnöki tisztség is. Számunkra nem lehet kérdés,
hogy le kell-e váltani vagy nem kell
leváltani Floreát. Mindenkire szükség lesz mind a mozgósításban,
mind a szavazáskor. Ha most nem
sikerül, és jön egy ügyes fiatal, aki
eredményeket kezd felmutatni,
akkor bajban vagyunk” – vonta le a
Fotó: Mózes Edith következtetést Péter Ferenc.
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Harmincéves a Látó

Múltból a jövőbe

Különleges Irodalmi Játékokra hívta legutóbb olvasóit
a Látó szépirodalmi folyóirat.
A marosvásárhelyi lap 106.
író-olvasó találkozóján ezúttal a folyóirat szerkesztői
saját magukat ünnepelték –
joggal. 30 éve jött létre a lap,
az egykori Igaz Szó utódja, ez
alkalomból várták a közönséget a Bernády Házba, ahol a
folyóirat egykori és mai szerkesztői beszélgettek az elmúlt
három
évtizedről,
valamint bemutatták az évforduló alkalmából készült
ünnepi lapszámot is. Az eddigi, tízévenként megünnepelt évfordulóktól eltérően
ezúttal a magyar kultúra napjára időzítették a találkozót,
amelyen a Látó jelenlegi szerkesztői – Vida Gábor főszerkesztő, Kovács András Ferenc,
Láng Zsolt, Demény Péter és
Szabó Róbert Csaba – mellett
Gálfalvi György, a lap egykori
főszerkesztője volt jelen.
Markó Béla, a Látó további,
egykori főszerkesztője igazoltan hiányzott az eseményről.

Kaáli Nagy Botond

Gálfalvi György

A szerda délutáni találkozón Vida
Gábor üdvözölte a megjelenteket.
– Január 22-e a magyar kultúra
napja. 1823-ban Kölcsey Ferenc
ekkor véglegesítette a Himnusz
kéziratát. Érdekes vers, mert annak
idején Kölcsey nem himnusznak
szánta, de a közhangulat, a civil társadalom, a különböző egyletek,
akadémiák stb. nagyon melléálltak,
és nemzeti ének lett belőle. Ha
valamit a civil társadalom elkezd jól
csinálni, a mögé a hatóság vagy
odaáll, vagy elveszi azt. Az is

Vida Gábor

érdekes, hogy amióta megszületett,
a Himnuszt nem „váltották le”. Más
nemzetek nem voltak ilyen szerencsések. Igaz, sokáig nem volt szabad énekelni, utána pedig egy kicsit
túl sokat is énekeltük. De amikor a
nyáron eszünkbe jutott, hogy harmincéves lesz a Látó, és ezt meg
kellene ünnepelni, akkor eldöntöttük: az ünneplést összekapcsoljuk a
magyar kultúra napjával. Tavaly júliusban legalább ötven költőt, írót
kértem meg, hogy írjanak valamit
az ünnepi lapszámba, ami ehhez
kapcsolódik. És írtak. Majdnem akkora lett a lapszám terjedelme, mint
amit terveztünk: 116 oldal, négy oldallal több a szokásosnál. Ma nem
mi adunk, hanem mi kapunk „nívódíjat”, amit Önök, az olvasóink
adnak nekünk. Köszöntöm a
szerzőket, az olvasókat, a kritikusokat, a figyelmeseket, a látókat, akik
jelen vannak ebben a történetben.
Amikor tízévesek, majd húszévesek
voltunk, decemberben ünnepeltünk,
mert akkor arról beszéltünk, ami
volt. Most arról szeretnénk beszélni, hogy mi lesz majd. Sokan
mondják, hogy Marosvásárhelyen
jelenik meg a Látó, a kortárs magyar irodalom egyik legjobb folyóirata. Mégis, Gálfalvi György az
egyetlen vásárhelyi születésű
szerkesztőnk. És most minden kollégámnak felteszek egy irritáló kérdést, aztán mindenki felolvas.
– Mint jó marosvásárhelyi ember,
ezt a sok nem vásárhelyit hogy
gyűjtötted be a szerkesztőségbe? –
kérdezte
elsőként
Gálfalvi
Györgytől Vida Gábor.
– Legszívesebben anekdotákkal
fejezem ki magam, de most elmondom: könnyű volt, mert a vásárhelyieket ismertem, titeket pedig nem.
Úgy gondoltam, hogy ebből valami
jó is kisülhet. Ha vásárhelyieket
hívtam volna, tudom, hogy kitől
mire számíthatok, de annak nem

biztos, hogy a lap is hasznát vette
volna. Legszívesebben Szőcs
Kálmánt vettem volna fel, aki az
egyik legjobb barátom volt, de ő
másképp döntött, és nem várta ki,
amíg győz majd a jó. Dokumentum
van róla, 1987-től szerepel a szekuritátés dossziémban vádpontként,
hogy Markó Bélával fel akarunk
venni egy székelykeresztúri tanárt,
aki mellett minden érvet felhoztunk, de a főszerkesztőnk jelentette,
hogy az egy nacionalista, aki az engedélye nélkül Magyarországon jelentetett meg verset. Úgy hívják,
Kovács András Ferenc. A dossziémban az utolsó feljegyzés 1989. december 10-ről szól. Akkor a
konyhában (ott is volt lehallgató)
közöltem a feleségemmel, hogy
mégis sikerült Andrást felvenni,
igaz, nem hozzánk, hanem a színiakadémiára. Ott a dosszié szélén a
megjegyzés: ,,Rusu elvtárs, kérem,
azonnal akadályozzák meg a felvételét”. Láng Zsoltot KAF hozta, de
az egyik dossziémban benne van:
régebbről terveztük, hogy a prózarovathoz felvegyük. Vida Gábor
döntéskényszerbe hozott, mert volt
egy helyünk, rá több pályázóval.
Két ember került szóba, akik jelezték, hogy jönnének ugyan, de nem
pályáztak. Az egyik Vida Gábor
volt, a másik Kelemen Hunor. Meghívtam mindkettőjüket külön az almafa alá, a szokásos helyemre, ahol
egy-egy pohár bor mellett elbeszélgettem velük. Így döntöttem Vida

Láng Zsolt

tógépet. E képessége miatt szent
csodálattal néztem Robira, így vettük fel. Annak idején Markó és én is
tudtunk közbenjárni, lakást szerezni
KAF-nak, Markónak. Láng Zsoltnak is sikerült – hatalmas élmény
volt, hogy a szerkesztőtársaknak
tudtunk lakást biztosítani. Vénségemre megszerettem a szülővárosomat, remélem, ti is megszerettétek.
– Mit keresel te itt, hogy engedtek
el Kolozsvárról? – szólt a kérdés
Demény Péterhez.
– A kérdéstől felálltam. Mindent,
ami addig megtörtént velem, otthagytam az első életemben Kolozsváron, most már csak a lányom az
egyetlen kapocs. A szerelem hozott
ide. Utólag azt mondom, jól sikerült
– azért is, mert rájöttem, hogy a magyar a világ legerkölcsösebb népe,
akik egy válás miatt hihetetlen tekinteteket tudnak hozzám vágni.
Kolozsváron még közelibb tekinteteket vágtak volna hozzám, Marosvásárhelyen barátaim vannak. De
még idegen vagyok ebben a városban, hátha megszeretem idővel.

– Szabó Róbert Csaba, te A Hét
munkatársa voltál azelőtt. A Látónál akkor még nem volt digitális
korszak, de a digitalizálás, a honlap
akkor kezdődött, a te munkád volt.
Hogyan látod, mi volt akkor a jövő,
és mi lett belőle?
– A lap szerkesztői gondolták,
hogy értek az internethez, ezért rám
bízták a honlap elkészítését 2005–
2006 körül. Hamar meglett, utána
már csak folyamatosan fel kellett
tölteni az anyagokat. A netes szerkesztés mellett lassan én is belefolytam a munkába, ami egy
folyóirat körül kialakul. Fontos egy
írói holdudvart fenntartani és megmutatni, hogy milyenek a
szerzőink. Ezért kezdtük el szervezni a Látó Irodalmi Játékokat.
Nem mi találtuk ki, az Igaz Szónál
annak idején ezt nagyon szépen csinálták. Mi csak tovább vittük, és
volt olyan év is, amelyben harminc
irodalmi találkozót szerveztünk.
Ezekre lehetett pályázni, de az idén
nem kaptunk támogatást. Ezért is
a
Látó-tábort
szervezzük
szülőfalumban, Szilágybagoson.
Főleg fiatalokat hívunk meg, és bár
szűkösek az anyagi körülményeink,

Szabó Róbert Csaba

Kovács András Ferenc

Gábor mellett. Nagyon jó, hogy Kelemen Hunor is megtalálta a maga
pályáját, én sok sikert kívánok neki,
és magunknak is. Demény Péter
már a ‘90-es években is szóba került, de akkor még nem jött el Kolozsvárról. Szabó Róbert Csaba A
Hét szerkesztője volt, olvastam a recenzióit, láttam, hogy egy
érdeklődő természetű ember, akinek
volt egy másik óriási előnye: tudott
gépelni. Nevetségesnek hangzik, de
Székely János úgy ment nyugdíjba,
hogy egy betűt nem tudott tovább
gépelni. Sajnos ebben én is nagyon
hasonlítottam rá, rühelltem a számí-

Fotó: Nagy Tibor
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fenntartjuk és csináljuk. A falu is
nagyon szeret minket. A digitális
világ nagyon fontos, a Facebookoldalunkon 3200 követőnk van,
több bejegyzésünkkel is előfordult,
hogy 24 óra alatt 10.000-en olvasták. A jövőt valahogy így kell elképzelni – mondta Szabó Róbert
Csaba, majd felolvasta a Vida
Gábor szövegét, Vida pedig a
Szabó Róbert Csabáét.
– Hogyan tovább? – kérdezte a
felolvasások után Vida Láng Zsolttól.
– Az est egyik toposza a Gálfalvi
Gyurka bajusza, amely a múltba
Demény Péter
lóg. Nekem olyan terveim vannak,
Kolozsvár mély nyomokban él ben- hogy az elkövetkezőkben nem a
nem, de erről nem szeretnék be- múltba lógatom, hanem a jövőbe. A
szélni. Végül 2008-ban kerültem a jelen és a jövő foglalkoztat. Mindez
Látóhoz, KAF meghívására.
egyébként egy hatalmas allegória,
mert ott lóg a madzagunk a vízben,
és amit kifogunk, arról fogalmunk
sincs. De jó elüldögélni a parton.
Kovács András Ferenc, a lap jelenlegi
szerkesztője,
volt
főszerkesztője a beszélgetés során
felmerült gondolati költészetről,
majd a szerkesztői munkáról szólt
röviden: – Egy szerkesztő nagyon
sokat töpreng, de keveset gondolkodik, egy főszerkesztő pláne. Elhoztam ide az 1989. decemberi Igaz
Szót, ami kis változtatások után már
Látóként jelent meg. A mostani
számban közöljük az akkori beköszöntőt. A nyolcvanas években volt
egy mindenki által ismert vásárhelyi barátunk, Tompa Gábor, a
rendező és költő. Most két szonettet
olvasok fel tőle. Az ünnepi számban
19 vers van, közülük még kettőt
olvasok fel: egy saját és egy Parti
Nagy Lajos-verset – mondta KAF a
jó hangulatú, számos anekdotával,
történettel gazdagított beszélgetés
során, amelynek közjátékaként
mindegyik szerkesztő felolvasott
egy-egy rövidprózát vagy verset,
legtöbbjük a legutóbbi, a folyóirat
harminc éve előtt tisztelgő lapszámból.
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A természet
kalendáriuma
(CCCXCIV.)

Kiss Székely Zoltán

Január 24. Hosszabbodnak a nappalok:
napkelte 7:56-kor, -nyugta 17:13-kor. Gyönyörű zúzmarás tájakkal köszöntött be január
utolsó hete. Január időjárását azok az arktikus
légtömegek szabják meg, amelyek ÉNy-ról,
néha ÉK-ről érkeznek a Kárpát-medencébe.
Ha ezek találkoznak a Fekete-tenger, avagy
a Földközi-tenger felől érkező melegebb légáramlatokkal, kiadós havazásokra lehet számítani. A tartós havazás ez idáig elmaradt. A
téli napok száma – amikor a napi maximum
nem emelkedik 0 °C fölé – januárban lenne a
legnagyobb. A fagyos napok száma – amikor
a minimum 0 °C alá száll – szintén januárban
a legnagyobb. Vásárhelyen az átlaghő
-3,5 °C. A leghidegebb hete az évnek is erre
a periódusra esik. Éjszaka a hőmérő higanyszála sokévi átlag alapján -10 °C alá süllyed.
Január 28-án éjszaka a Korona meteorraj
ígér égi tűzijátékot.
Január 25. Pálfordulás. Az első erre
vonatkozó középkori hazai följegyzés egy
misekönyvünkben olvasható:

Clara dies Pauli notat anni fertilitatem
Si nix uel pluuia – designat tempora rara.
Si fuerint nebule pereunt animalia queque
cara,
Si fuerint venti consurgunt prelia genti.

Vagyis a jó idő jó termést jelent, a köd a
jószág pusztulását, a szelek pedig háborút. A
népi regula is így tudja: hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.
Hadakozás, hadviselés, világégés, Trianon.
És határok szabdalta táj. Zúzmara, jégvirág
kerítések. Kedves Olvasóm, ez alkalommal
ide
vonatkozó
tudománytörténeti
adalékokkal szolgálok.
218 éve, 1802. január 25-én született a
XIX. század első felének legjelentősebb
bánya- és kohómérnöke, DebreczeniMárton, Magyargyerőmonostoron. A selmecbányai akadémián folytatta tanulmányait.
Rövid, alig 25 esztendős pályafutása során a
technikai újdonságok egész sorát vezette be
az erdélyi bánya- és kohóiparban. A kohósalakot ő használta először kéngyártásra.
Mikor a szabadságharc után megkísérelte az
erdélyi bányák és kohók üzembe helyezését,
megbetegedett, s mindössze 49 évesen
Kolozsvárt meghalt. Hagyatékában sok kiadatlan szakmunkát s addig titkolt szépirodalmi műveket is találtak, amelyek közül
kiemelkedő volt A kiovi csata című
hősköltemény.
Másik erdélyi származású tudósunk, a
Verespatakon 1868-ban született Sztankay
Aba vegyész, gyógyszerész 1936. január 25én halt meg Debrecenben. 1880-tól
Selmecbányán volt gyógyszerészgyakornok,
s közben az akadémián kohómérnöki tanulmányokat folytatott, s lett ugyanott
tanársegéd. 1890-ben Budapesten gyógy-

Zúzmara határkerítések

Jégvirág határkerítések

szerészi, 1893-ban Kolozsvárott gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Több
gyógyszerkészítményét szabadalmazták. A
csonka országi Magyarországi Gyógyszerész Egyesület vezetőségi tagja volt
haláláig.
Ugyancsak a selmecbányai Bányászati és
Erdészeti Akadémián tanult Vigh Ferenc
bányamérnök is. Petrozsényban született
1893. január 25-én. Az ő sorsát is Trianon
irányította. Az I. világháborúban teljesített
katonai szolgálata miatt késve, 1920-ban
szerezte oklevelét. Csonka Magyarországon
a szénbányákba betörő karsztvíz elleni
védekezésben szerzett gyakorlata révén
1949-től a Bányászati Kutató Intézet
bányavízvédelmi osztályát vezette.
130 évvel ezelőtt, 1890. január 26-án
született Désaknán VargaLajoszoológus. A
kolozsvári egyetemen 1910–14-ben Apáthy
István mellett volt gyakornok. Aztán jött az
első világégés. 1919-ben a szegedi egyetemen magántanárrá képesítették hidrobiológiából. 1957-től az MTA Talajbiológiai
Kutatólaboratóriuma soproni kirendeltségének vezetője, az Erdőmérnöki Főiskola
tanszékvezető tanára. Külföldön is elismert
kutatója volt a vizek s talajok kerekes
férgeinek. Úttörő munkát végzett a Fertő tó
mikroszkopikus állatvilágának megismerésében.
Már a szétszaggattatás után, 1923. január
26-án született Nagyváradon Szabolcsi
Gertrúd Anna biokémikus, Straub F.
Brúnó, a nagy négykötetes alapmű, a Biológiai lexikon szerkesztőjének felesége. Az ő
karrierje is a határon túl teljesedett ki. 1948ban a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett vegyészi oklevelet.

1950-től 1971-ig az MTA Biokémiai Intézetének tudományos munkatársa. Enzimológiával foglalkozott. Új, széles körben
elterjedt elméletet dolgozott ki az enzimek
működésére, illetve az enzimfehérje
szerkezetének dinamikus állapotára. 1979-től
az MTA tagja volt.
Az analitikus-vegyész ScheitzPál éppen
Marosvásárhelyen született 1870. január 27én. Egyetemi tanulmányait Münchenben
végezte. A kolozsvári tudományegyetemen
1896-ban lett bölcsészdoktor. Ugyanott 1897től egyetemi tanár. Behatóan foglalkozott a
lakmusz színes anyagaival. Az analitikai
kémia terén a kék színű molibdén-oxidokkal,
valamint a tellúr – az egyetlen Erdélyben
felfedezett vegyi elem – és a szelén
szétválasztásával foglalkozott. Ő még az első
háború előtt, 1912-ben nagyon fiatalon halt
meg Budapesten.
Partiumi születésű Kulin György csillagász is: 1905. január 28-án született
Nagyszalontán. A Budapesti Tudományegyetemen 1932-ben szerzett diplomát. Fő
munkaterülete a kisbolygók és üstökösök fotografikus pozíciómeghatározása volt.
Eközben egy új üstököst (WhippleBernasconi-Kulin 1943a = C/1942 C1), több
mint 80 kisbolygót fedezett fel, amelyekből
20 kapott végleges sorszámot, az 1441.
sorszámú Bolyai nevét viseli. Elhivatott
tudománynépszerűsítő
s
műkedvelő
csillagászatszervező volt. 1943-tól szervezte
a magyar amatőr csillagászatot. 1947-ben
létrehozta
a
Magyar
Csillagászati
Egyesületet, s megalapította az ország első
ismeretterjesztő intézetét, a gellérthegyi Uránia Bemutató Csillagvizsgálót. 1953-tól
nyugdíjazásáig az Uránia igazgatója volt.

Számos könyve közül kiemelkedik a legendás A távcső világa, amely 1942-től 1980ig négy kiadást ért meg. Jómagam minden
csillagászati ismeretemet az 1980-as kiadásból származtatom, s a filozófiai
elmélkedések,
a
kozmogóniai
fejtegetések nyitogatták az én szememet is a
csillagok felé. Kulin nevét a 3019. számú kisbolygó őrzi.
Január 29-én, 1944-ben hunyt el Budapesten Hoór Tempis Móric villamosmérnök. Az elektrokémia magyar
úttörője Nagyszebenben született 1867-ben.
Munkája a Ganz Művek villamoserőműtervező osztályához kötődik. Ő is az
anyaországban teljesítette ki munkásságát.
SchmidtSándor minerológus pedig úgy
kötődik Marosvásárhelyhez, hogy a Jókai
utca elején, a KósKároly építette házukban
élt unokája, ifj. Schmidt Sándor barátom, biológiatanár is. Mára a felismerhetetlenségig
átépítették azt a házat. A nagyapa Szegeden
született 1855. január 29-én. Egyetemi tanulmányait a budapesti műegyetemen s Strasbourgban végezte, ahol doktori diplomát
szerzett. 1876-1894-ig a Magyar Nemzeti
Múzeum ásványtárában dolgozott. 1885-től
a műegyetem ásvány-földtani tanszékén
végzett tudományos és oktatómunkát. 1894től műegyetemi tanár. 1877-1881-ig a Földtani Értesítő, 1885-től 1894-ig a
Természetrajzi Füzetek szerkesztője. Főleg
kristálytannal foglalkozott, ebben ért el
jelentős eredményeket. 1891-től volt az MTA
tagja.
Temesvári születésű MakaiEndresebész
is: 1884. január 3-án született, s Budapesten
halt meg 1972. január 30-án. 1912-ben, a
balkáni háború idején hadikórházat vezetett
Belgrádban és Kraljevóban. Az I.
világháborúban hadi sebész. 1930 után tudományos munkájának elismeréseképpen a
Német
Sebésztársaság
(Deutsche
Gesellschaft für Chirurgie) tagjai közé
választotta. Fő kutatási területe a heveny
hashártyagyulladás gyógyítása, az idegvarratok problémái. Elsőként ajánlotta fagyás esetében a szimpatikus idegrostok kiiktatását.
S hadd fejezzem be e heti tudománytörténeti barangolásomat egy régebb
élt tudós emberrel. 1741. január 30-án
született BatthyányIgnác gróf az őrvidéki
Németújváron. Erdély római katolikus
püspöke, egyháztörténész, a gyulafehérvári
Batthyány-könyvtár alapítója 1798-ban hunyt
el Kolozsvárt. 18.000 kötetes könyvtárával
megvetette a gyulafehérvári Batthyánykönyvtár, a Batthyaneum alapját; ugyanitt
csillagvizsgálót is létesített. A könyvtár és a
csillagda mai látogathatatlansága is Trianon
átkos következménye.
De tavasz jön, feltartóztathatatlanul,
reményem a Kárpát-medence történetében is.
E hittel maradok kiváló tisztelettel.
Kelt január 24-én, 562 évvel Mátyás megkoronázása után
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Bálint Zsombor

Halasztottak
a CSM férfi kosarasai

1124.

Szerkeszti:FarczádiAttila

Bálint Zsombor

Amint várható volt, és ahogy
ennek a valószínűségét beharangoztuk, a Marosvásárhelyi CSM férfikosárlabdacsapata elhalasztotta a
CSM Ploieşti elleni kiszállását,
pontosabban összevonta a másik
ploieşti-i együttes, a CSU elleni kiszállással, ezt a két meccset egymást követő napokon, február
23-án és február 24-én játssza le az
alakulat. Ez lesz a harmadik összevont kiszállása az együttesnek, korábban Bukarestben is kétmeccses
kiszállásokon vett részt.

A férfikosárlabda 1. ligára
egyébként is jellemző az erősen
rendezetlen lebonyolítás, a csapatok
– a szövetség cinkosságával – gyakorlatilag maguk határozzák meg a
bajnoki programot, amely többnyire jelentősen eltér attól, amit
meghirdettek. A hét végi fordulóban
például két meccset már korábban
lejátszottak, a CSM találkozóját
pedig elhalasztották.
A marosvásárhelyi klub legközelebb hazai környezetben lép pályára, a CSO Voluntari második
csapata ellen. A mérkőzés pontos
időpontját még nem közölték.

Eredményjelző
FérfikosárlabdaNemzetiLiga,középszakasz:
*Piroscsoport,1.forduló:BukarestiDinamo–KolozsváriUBT82:84,TemesváriSCM–NagyváradiCSM61:83.
*Sárgacsoport,1.forduló:CSMFocşani–SCMUCraiova
76:101,CSOVoluntari–MedgyesiCSM113:76.
Férfikosárlabda1.liga,11.forduló:CSMPloieşti–Kolozsvári
U-BTII53:102;13.forduló:CSUPloieşti–BukarestiAurelVlaicu
Főgimnázium79:107,NagyszebeniCSUII–KolozsváriU52:88,
BukarestiAgronomia–BukarestiRapid74:72,CSOIIVoluntari
–CSMPloieşti70:73;14.forduló:KolozsváriU–BukarestiAgronomia58:82,BukarestiRapid–CSOIIVoluntari85:66(korábban játszották), Kolozsvári U-BT II – CSU Ploieşti 109:44
(korábbanjátszották).

Idegtépő hajrák, győzelemmel

Bálint Zsombor

Zsinórban öt mérkőzést nyert a
Sirius-Mureşul a női kosárlabda
Nemzeti Ligában, múlt héten kétszer
is pályára lépett, mindkétszer hazai
pályán, és mindkét találkozón izgalmas végjátékban diadalmaskodott.
A marosvásárhelyi kosarasok
előbb a Keleti csoportból a legtöbb
ponttal érkező Konstancai Phoenixet múlták felül. Soraikból ezúttal is
hiányoztak ketten, Mészáros Kata
mellett Gál Emese nem állhatott sérülés miatt a csapata rendelkezésére,
így Ionel Brustur mindössze hat játékost tudott bevetni, akik mellett
még Bokor lépett pályára néhány
perc erejéig. Eközben a konstancaiak két amerikai és két délszláv légióssal érkeztek.
Az első félidő után nehezen volt
megjósolható a hazai győzelem, hiszen a marosvásárhelyiek bűnroszszul indították a mérkőzést. Az első
pontokra nem kevesebb, mint nyolc
percet kellett várni a feldobás után
(ezeket Dunbar szabaddobásokból
szerezte), és addig sem igazán jeleskedett a házigazda együttes, hiszen

nyolc perc alatt mindösszesen háromszor (!) sikerült gyűrűt érinteniük a dobásaiknak, akkor is
kívülről. A vendégek ekkor már
11-0-ra vezettek.
A második negyedben végül sikerült kiegyenlíteni a játékot, noha a
nagyszünetig 15 pontra nőtt a különbség, Brozovski – akit többször
üresen hagytak dobni a védők –
négy triplájának is köszönhetően.
A dolgok a harmadik negyedben
változtak meg gyökeresen. A SiriusMureşul védelme egyre jobban teljesített, a két marosvásárhelyi
légiós, Dunbar és Smelser pedig
ebben a bajnokságban először mutatták meg, hogy milyen jól érzik
egymás játékát, továbbá gladiátorokhoz méltó harci szellemüket a
társaiknak is átadták, mint ahogyan
a lelátók is az idén most először jöttek lázba a csapat játékától.
Miután a negyed végén már a Sirius-Mureşul volt előnyben, ám csak
egyetlen ponttal, izgalmas utolsó tíz
perc ígérkezett. A hazai siker akkor
került kissé veszélybe, amikor a
Phoenix Beldian és Mititelu révén
egymás után két triplával ismét öt

Fotó: Nagy Tibor

Könnyedén nyert resicabányai
kiszállásán a Marosvásárhelyi
CSM női kézilabdacsapata. A resicabányaiak több játékosukat elveszítették a téli szünetben, és a
sereghajtó Nagybánya otthonában
elszenvedett vereségük már jelezte,
hogy jelentősen meggyengültek, a
21 gólos idegenbeli siker azonban
fölényről
tanúskodik,
olyan
amelyre talán nem is számított a
marosvásárhelyi alakulat.
Noha az első gólt a házigazdák
szerezték, nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a két fél nincs
azonos súlycsoportban. A következő nyolc találatot a CSM szerezte, és ezzel szinte el is dőlt a
meccs. Noha a folytatásban Mihaela Evi tanítványai nem mindig
tudtak maximálisan összpontosítani, a védekezés intenzitása is
csökkent, és sokat cserélt a csapat,
a különbség lassan, de biztosan növekedett a végső sípszóig.
A forduló nagy meglepetése,
hogy a Temesvári Universitatea legyőzte a harmadik helyen álló
Nagyváradot, így segített a CSMnek, hogy kilenc pontra meglépjen
az üldözőjétől, és egyre biztosabb
legyen abban, hogy idén is sikerül
továbbjutnia a csoportból.
Hogy a feljutásért zajló küzdelemben mire számíthat, nagymértékben függ attól, hogy a január
31-éig tartó átigazolási időszak végéig mi történik. Mihaela Evi edző
azt mondta, bár a játékosai közül
többet megpróbálnak elédesgetni
élvonalbeli klubok is, ígéretet kapott tőlük, hogy az idény végéig
biztosan maradnak. Ahhoz azonban, hogy sikerrel kecsegtessen a

pont előnyre tett szert, azonban az
utolsó percre már ismét a SiriusMureşul volt két pont előnyben.
Dunbarnak lett volna lehetősége 14
másodperccel a vége előtt lezárni a
meccset, de mindkét szabaddobását
kihagyta, így a Phoenix támadhatott,
amelynek két dobása is kiszédült a
gyűrűből. Brozovski két másodperccel a vége előtt triplával próbálkozott, de hajszállal elvétette, így
végül a hazai csapat örülhetett.
Szombaton a CSM Alexandria
volt az ellenfél, a találkozón 17 pontos előnyt engedett ki a kezéből
Ionel Brustur csapata, hogy az
utolsó másodpercekben mégis megmentse a két pontot. Az Alexandria
csak az első kosár erejéig vezetett,
utána a Sirius-Mureşul átvette az
irányítást, Ignat-Kleemann két triplája, Mészáros sajátos kétpontosai
(rendszeresen a hárompontos vonalról, de néhány centivel lelépve a vonalat) egyre jobban növelték az
előnyét. Az agresszív védekezésnek
köszönhetően az Alexandria nehezen jutott el a kosarakig, ám miután
a hazai csapat 17 pontosra növelte
az előnyét (a második negyed közepén), kezdtek kimaradni a dobásai,
és annak ellenére, hogy egyértelműen a jobb csapatnak tűnt, enyhén
csökkenni látszott a különbség. A
harmadik negyed után, amelyben
mindkét fél azon versengett, hogy ki
hibázik el több kísérletet, az utolsó
játékrészben néhány kimaradt hazai
támadás, és több beakadó alexandriai próbálkozás után vérszemet
kaptak a vendégek, az irányító Powell vezetésével pedig egyre jobban
csökkentették a különbséget. A Sirius-Mureşul támadásai görcsössé
váltak, és két perccel a vége előtt
Powell két szabaddobásával két
pont előnyt szereztek az alexandriaiak. Ezt követően hibát hibára halmoztak a csapatok, míg végül
Dunbar egy ponttal csökkentette a
hátrányt, kihagyva egy szabaddobását. Ugyancsak Dunbar volt az, aki
egy látványos lefordulással, kilenc
másodperccel a vége előtt, kosár
alól szerzett két ponttal vezetéshez
juttatta a csapatát. Az ellenfél az

Hiába próbálták, nemigen tudták akadályozni a marosvásárhelyi csapat játékosait a gólszerzésben. Fotó: Nagy Tibor (archív)

NőikézilabdaAosztály,Dcsoport,12.forduló:Resicabányai
CSU–MarosvásárhelyiCSM15-36(7-19)
Resicabánya, sportcsarnok. Vezette: Claudia Gorina
(Craiova),FlorinMelencu(Craiova).
MarosvásárhelyiCSM:Ugran(Stan)–Bărăbaş6,Târşoagă
5,Munteanu8,Bucin2,Ghemeş2,Moldovan1(Lăcătuş3,Darie
3,Ola6,Sîngeorzan,Radu,Bercea).
Eredményjelző
AnőikézilabdaAosztályDcsoportjának12.fordulójában:TemesváriUniversitatea–NagyváradiCSU30-27,Resicabányai
CSU – Marosvásárhelyi CSM 15-36, Köröskisjenői Crişul –
NagybányaiMarta33-23.

feljutási torna, a jelenlegi keret
nem elég. Szükség van két-három
tapasztalt játékosra, és az edző szerint lennének is erre alkalmas jelentkezők, de minden attól függ,
hogy egy héten belül sikerül-e
megfelelő támogatást szerezni.

utolsó támadás során elveszítette a
labdát, szabálytalankodott, így Dunbar még egy pontot gyűjtött szabaddobásból az utolsó másodpercben.
A győzelemnek köszönhetően a
Sirius-Mureşul vezeti a B értékcsoportot, azaz összesítésben a 7. he-

A női kézilabda A osztályban
február 8-án folytatódnak a mérkőzések, ekkor a Marosvásárhelyi CSM
a csoport rangadóján az élen álló Köröskisjenői Crişult fogadja, addig
pedig az is kiderül, hogy milyen kerettel, milyen perspektívákkal.

lyen áll. A következő fordulóban
Ionel Brustur csapata a Bukaresti
Rapid otthonában lép pályára, a marosvásárhelyi Ligetben legközelebb
február 12-én láthatjuk, amikor a
nagyváradi CSU Rookies lesz az ellenfél.

Menetközbenváltoztattákmegajátékszabályokat
ARománKosárlabda-szövetségalighanemazegyetlenolyan
sportágatirányítószerv,amelyabajnokságkiírásátgondnélkül
módosítjamenetközbenis.Aföderációviseltdolgairólmársokszorírtunk,aszövetségképtelenségeinekújabbpéldája,hogya
középszakaszmegkezdéseutánmódosítottakaszabályzaton,és
hárompontotadtakaKeleticsoportbannegyedikhelyenvégző
Alexandriának.Valóigaz,erősenigazságtalanvolt,hogyezacsapatnullaponttalkezdteaközépszakaszt,miközbenaNyugaticsoportbannyeretlenNagyváradnaknégypontjavolt,deerrenem
inkábbabajnokságelőttkellettvolnagondolni?Mintahogymost
találtákkiaztis,hogypontegyenlőségeseténcsakaközépszakaszbanelértegymásellenieredményekszámítanak.

Jegyzőkönyv
NőikosárlabdaNemzetiLiga,alsóház,3.forduló:Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul – Konstancai Phoenix 56:54 (6-16, 16-21, 204, 14-13)
Marosvásárhely,ligetisportcsarnok,100néző.Vezette:Vlad
Potra (Kolozsvár), Vlad Sandu (Nagyszeben), Diana Oprea
(Brassó).Ellenőr:MarianOprea(Brassó).
Sirius-Mureşul: Dunbar22pont(2),Smelser20,Feiseş10,Badi
4,Bobar,Ignat-Kleemann,Bokor.
Phoenix: Brozoski20(4),Scott10,Beldian7(1),Mititelu5(1),
Erak4,Geleriu4,Matijević4.

Jegyzőkönyv
NőikosárlabdaNemzetiLiga,alsóház,4.forduló:
Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul–CSM Alexandria 61-59 (20-15,
17-12, 12-11, 12-21)
Ligetisportcsarnok,200néző.Vezették:IonuţMoraru(Kolozsvár),NarcisDan(Szatmárnémeti),ŞtefanAtomulesei(Brassó).Ellenőr:DanIonescu(Temesvár).
Sirius-Mureşul: Dunbar20(2),Badi11(1),Mészáros10,Feiseş
7(1),Ignat-Kleemann6(2),Smelser4,Gál3(1).
Alexandria: Powell30(3),Gray10,Voicu9(1),Fiereşteanu6
(2),Cucu4,Bota,Mazilu,Crăciunescu.

Eredményjelző
NőikosárlabdaNemzetiLiga:
*felsőház,2.forduló:SzatmárnémetiCSM–AradiFCC59:51;
3.forduló:BrassóiOlimpia–SzatmárnémetiCSM78:72,CSM
Târgovişte–SepsiszentgyörgyiSepsiSIC63:89,AradiFCC–KolozsváriU61:47.
*alsóház,2.forduló:CSMAlexandria–KézdivásárhelyiKSE
51:65,BukarestiRapid–KonstancaiPhoenix74:71;3.forduló:
Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul – Konstancai Phoenix 56:54,
NagyváradiCSURookies–KézdivásárhelyiKSE50:75,CSMAlexandria–BukarestiRapid74:53;4.forduló:MarosvásárhelyiSirius-Mureşul–CSMAlexandria61:59,NagyváradiCSURookies
–BukarestiAgronomia61:72.
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Olimpiai kvótát szerzett
Szőcs Bernadette

Veretlenül zárták az alapszakaszt

volna lezárnia a meccset a másik Mukherjee nővérrel, Sutirthával. A több, mint 100 hellyel alatta
található indiai versenyző azonban 3-1-re legyőzte, és – akárcsak korábban Manika – úgy,
hogy az első szett a Bernadette-é volt. Végül Daniela Dodan-Monteiro megszerezte a győztes
pontot Batra Manika ellen.
Nem sikerült ugyanakkor kiharcolnia a részvételi jogot a Bernadette bátyjával, Szőcs Hunorral felálló román férfi csapatnak, amely már az
első körben, nagyon kiegyensúlyozott csatában,
3-2-re kikapott Szlovákiától. Szőcs Hunor Cristian Pleteával párosban nyert a Valuch/Pištej duó
ellen, a honosított kínai Wang Yang elleni mecscset viszont elveszítette. Hunornak egyéniben
még van esélye ott lenni Tokióban, ha sikerül az
első négyben végeznie az európai kvalifikációs
versenyen, áprilisban Moszkvában, vagy az első
kettőben a világkvalifikációs egyéni versenyen,
májusban, Dohában. A csapattal már indulási
jogot szerzett versenyzők ezeken a tornákon már
nem vesznek részt, így a legerősebb nemzetek
sportolóival nem kell megküzdeni, az Európát ellepő honosított kínai asztateniszezőkkel azonban
valószínűleg igen.

Lesz marosvásárhelyi sportoló is a tokiói olimpiai játékokon, miután a román női asztalitenisz-válogatott tagjaként Szőcs Bernadette
megszerezte a részvétel jogát a portugáliai Gondomarban rendezett világkvalifikációs versenyen.
Nem volt egyszerű az ügy, és Berni sem ütögetett a legjobb formájában, Tokióig azonban van
ideje ismét belelendülni a játékba, hiszen a válogatott érmes reményeket dédelget, ehhez azonban jobban kell játszania, mint most tette.
Romániának azért kellett részt vennie a világkvalifikációs tornán, mert hiába nyert az ősszel
Európa-bajnokságot a csapat, a földrészről nem
innen, hanem a minszki Európai Játékokról lehetett kijutni az olimpiára, és annak döntőjében kikaptak Németországtól. Gondomarban a kiadó
kilenc helyet 31 válogatott próbálta megszerezni,
azaz gyakorlatilag a legjobb nyolc közé kellett
kerülni a legegyszerűbb kijutás érdekében. Az
első körben Románia ellenfele Olaszország volt,
amelyet sima 3-0-ra vert meg, Szőcs Bernadette
Debora Vivarellit múlta felül három könnyed
játszmában.
Sokkal kevésbé
volt egyszerű az
India elleni találkozó,
amelynek
győztese már biztos
lehetett az ötkarikás részvételben. A
Samara/DodanMonteiro duó öt
szettben kínlódott
meg a Mukherjee
nővérekkel, azután
pedig Szőcs Bernadette meglepő vereséget szenvedett a
világranglistán 40
hellyel alatta álló
Batra Manikától.
Elizabeta Samara
hozta a csapat számára a második
pontot,
Ayhika
Mukherjee ellen, és
Berninek kellett A marosvásárhelyi játékos a válogatott tagjaként lehet majd ott az ötkarikás játékokon

Csata Éva a Marosvásárhelyi TVR-ben

Bálint Zsombor

Szokatlanul korán, már januárban lezárult az alapszakasz a női röplabda A1
osztály Nyugati csoportjában, amelybe
az idén csak hat csapat nevezett be a tavalyi tízhez képest. A marosvásárhelyi
női együttes ezúttal is veretlenül nyerte
a csoportját az alapszakaszban. Noha
ugyanarról a gárdáról van szó, ugyanazok a vezetői, az edzője és a játékoskeret zöme is azonos, az idén egészen más
klub, a CSU Medicina színeiben próbálkoznak meg a feljutás kivívásával, miután a CSM képviselőjeként kénytelenek
voltak visszalépni az A1 osztályos szerepléstől.
Az utolsó fordulóban a második helyezett Nagyváradi CSU volt Predrag
Zucović tanítványainak az ellenfele,
tehát elméletileg erős ellenállásra lehetett számítani, a valóságban viszont egy
óra alatt elintézték a meccset. A vendégek pillanatra sem tudták megszorongatni a házigazdákat, még a harmadik
játszmában sem, amikor az eredmény
szorosabbnak tűnik, de tudni kell, hogy
Nagyvárad a szett végén szerezte pontjai
zömét, amikor a CSU Medicinánál a cseresor tartózkozdott a pályán.
A CSU Medicinának a rendkívül fiatal, csupa 20 évnél fiatalabb játékosokat
felvonultató keretében jelenleg két
olyan röplabdázó van, akik bármikor
helyet kapnának egy A1 osztályos csapatban is. Florina Murariu a leghatékonyabb ütőjátékos, míg az alig 15
esztendős emelő, Iarina Axinte néha még
az edzőjét is meglepi váratlan meg-

Idén sem maradt el a hagyományossá váló januári sakkverseny
Szentháromságon, ahol Aszalos Loránd-Árpád testnevelő tanár
évente legalább egyszer összegyűjti az elmesport szerelmeseit. Az
idei, immár hatodik rendezvényre tizenkét személy nevezett be a faluból és a szomszédos Bedéből, fiatalok és idősek egyaránt, és az
egész napos rendezvényen az ellátást is az általuk összeadott nevezési
díjból oldották meg. A nap végére összeállt táblázat első helyén idén
is Csiszér Árpád végzett, őt Ötvös Sámuel és Farkas Csaba követték,
a győztesek serleget és érmet vehettek át, majd levezetésként egy nálunk még kevésbé űzött másik elmesport, a póker is előkerült. (grl)

Fotó: Gligor Róbert-László

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati
csoportjának 10. fordulójában: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Nagyváradi CSU 3:0, Máramarosszigeti
CSM – Temesvári Politehnica 2:3,
Tordai CS Volei – SCM U Craiova
3:1.

oldásaival. Miután a marosvásárhelyi
alakulat első helyen végezte az alapszakaszt, a rájátszás első köréből ellenfél
nélkül jut tovább, akárcsak a második
helyezett Nagyvárad. A többiek két győzelemig tartó rájátszásban döntik el a négyes döntő tornán való részvétel jogát.
Innen a legjobb két csapat jut tovább a
Keleti csoport két legjobbjával együtt a
feljutásról döntő tornára. Időpontokat
egyelőre nem közölt a sportági szövetség.

Fotó: GSP

Hétfőn 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának a meghívottja Csata
Éva. A Hifa Románia Alapítvány igazgatója ugyan nem sportol, ám mégis nagyon szoros szálakkal
kötődik a sporthoz. Férjével együtt évek óta, jelentős áldozatok árán, jégkorongra járatja mindkét
gyermekét. Hetente többször ingáznak Marosvásárhelyről Gyergyószék vagy Csíkszék valamelyik
településére edzésre, meccsekre, tornákra.
A szülői áldozatkészségről Csata Évát Szucher Ervin faggatja.

Sakkoztak Szentháromságon

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 10. forduló: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Nagyváradi CSU
3:0 (25:15, 25:10, 25:21)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 30 néző. Vezette: Dan Boariu (Balázsfalva), Roxana Calance (Déva).
CSU Medicina: Axinte, Fl. Murariu,
Ionescu, Dumitrescu, Veres, Ioan
(Șumandea, Răileanu, Borlodean,
Gálfalvi). Liberó: K. Murariu (Gârd).
Nagyváradi CSU: Adamcsik, Pașca,
Chiș, Radu-Fica, Maxim, Breban (Telian, Blaj, Pura). Liberó: Grosu (Bikfalvi).

Fotó: Nagy Tibor

Nyitott maradt a visszavágó

Szoros vereséget szenvedett a
Romgaz-Elektromaros női tekecsapata Zalaegerszegen, a Bajnokok Ligája
negyeddöntőjének
első
mérkőzésén. Az ezúttal is több játékosát nélkülöző marosvásárhelyi
együttes negatív meglepetését Duka
Tilda okozta, aki tőle erősen szokatlanul, a második menetben alig 108
fáig jutott, és így összesítésben megállt a 499 fánál, ezzel olyan pontot
veszített el, amelyre nem számított
Orosz István edző. Ugyanakkor Fekete Réka már 2-0-ra vezetett, de így
sem sikerült legyőznie közvetlen ellenfelét. Mégis, Miklós Katalin kivételével, aki mind a négy menetét
elveszítette a sportág alapjaival Marosvásárhelyen megismerkedő Airizer Emesével, minden párharc 2-2-re

Eredményjelző
A női teke Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első menetében:
Victoria Bamberg (német) – Composites Neunkirchen (osztrák) 80, KK Mlaka Rijeka (horvát) –
Bécsi BBSV (osztrák) 7-1, Slovan
Rošice (cseh) – Zeleziarné Podbrezová (szlovák) 6-2, Zalaegerszegi ZTE-ZÁÉV – Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros
6-2.

végződött, és az összesített bábuszám döntött a pont sorsáról. Összevetve, ilyen körülmények között a
két párban aratott siker ígéretes, és a
marosvásárhelyi tekepályán az eredmény megfordítható.
Csupán annyira van szükség, hogy
legalább négy párban és 14 menetben (nyilván több összesített fával)
megszerezze a Romgaz-Elektromaros a sikert, akkor pedig idén is bejuthat a négyes döntőbe, annak pályán február 15-én rendezik 13
ellenére, hogy tavalyi keret több órai kezdettel. (b. zs.)
kulcsjátékosát,
közöttük a világklasszis
Méhész Anitát
elveszítette. A
visszavágót az
Elektromaros-

Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. menet:
Zalaegerszegi ZTE-ZÁÉV – Marosvásárhelyi
Romgaz-Elektromaros 6-2 (13-11, 3325-3269)
Zalaegerszeg, ZÁÉV-tekepálya. Vezette: Milan
Mitrović (horvát).
Páronkénti eredmények: Airizer Emese – Miklós
Katalin 1-0 (4-0, 572-532), Csurgai Anita – Seres
Bernadett 1-0 (2-2, 564-557), Szabó Márta – Duka
Tilda 1-0 (2-2, 526-499), Hegedüs Anita – Sáfrány
Anita 0-1 (2-2, 550-572), Nemes-Juhász Gabriella
– Fekete Réka 1-0 (2-2, 550-536), Kovács Dóra –
Maria Ciobanu 0-1 (2-2, 552-573).

Fotó: Nagy Tibor
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Bronzérmes a magyar női válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott bronzérmet nyert a budapesti
Európa-bajnokságon. Bíró Attila
együttese a szombati helyosztón
10-8-ra verte a legutóbbi kontinensviadalon első holland csapatot.
Keszthelyi Rita ötméteresből
szerezte a találkozó első gólját –
Parkes Rebecca harcolta ki a büntetőt megúszásból –, majd a korábban Magyarországon is légióskodó
Catharina van der Sloot egyenlített. Szilágyi Dorottya szép lövéssel értékesítette az első hazai fórt,
Keszthelyi pedig egy hajszálpontos lövéssel növelte az előnyt. A rivális ezt követően sorozatban négy
gólt szerezve fordított, Maud
Megens kétszer talált be.
A második negyedből több mint
két perc telt el, amikor Szilágyi ötméteresből megtörte a hollandok
szériáját, miközben a kapuban
Gangl Edina több fontos védést
mutatott be. A rivális hatodik találatánál már ő is tehetetlennek bizonyult, a hetediknél pedig rendkívül
peches volt, hiszen a kapufáról kipattanó labda a hátáról pottyant
vissza a képzeletbeli gólvonal
mögé. Kevesebb mint húsz másodperccel a nagyszünet előtt Parkes
szemfülességének köszönhetően
csökkentette kétgólosra hátrányát
a házigazda.
Holland centergóllal kezdődött a harmadik felvonás, a túloldalon ugyanebben a műfajban
Parkes
is
betalált,
majd
Rybanska Natasa minimalizálta a
különbséget egy megúszás
végén. Kevesebb mint három
perccel a negyed vége előtt, hosszú idő után újra egyenlő volt az
állás (8-8), Leimeter Dóra lapos
lövéssel talált be. Ezekben a percekben szinte eksztázisban ját-

szottak a magyarok, miközben a
hollandok közvetlen közelről
sem találtak be emberelőnyben.
Alig hat másodperc volt hátra a
szünetig, amikor Leimeter elemi
erővel értékesített egy fórt, így
újra a magyaroknál volt az előny.
A magyar válogatott számára jól
kezdődött az Eb utolsó nyolc
perce, mert – bár kétszer is emberhátrányban játszott –, a rivális csupán egyszer juttatta el a labdát a
kapuig. Elöl ugyanakkor már nem
volt ilyen hatékony a gárda, ám
még mindig vezetett. Két perccel a

vége előtt fórt kapott a magyar csapat, Bíró Attila időt kért, a megbeszélt figurát pedig Illés Anna a
hálóba vágta, gyakorlatilag eldöntve ezzel a találkozót.
A magyar csapat március közepén a Triesztben sorra kerülő olimpiai
kvalifikációs
tornán
harcolhatja ki az ötkarikás indulást. Ott 12 csapat két hatos csoportban küzd majd egymással.
Amennyiben lesz afrikai résztvevője a tokiói viadalnak, akkor
kettő, ellenkező esetben három válogatott szerezhet kvótát.

Mestermérleg
BíróAttilaszövetségikapitány:„Amásodikfélidőbentökéletesenvédekeztünk,azelejénvoltegykisproblémánk,deezacsapatmamentálisanolyanerősvolt,hogynagyonnehézlettvolna
megverni. Mindezt úgy, hogy Gurisatti Gréta személyében az
egyikmeghatározójátékosunkhiányzott,ráadásulegyilyenfizikálisaniskeménymérkőzéseneggyelkevesebbenvoltunk.Ezemberfelettivolt.AzegészEurópa-bajnokságottekintveajátékban
nem voltak hiányosságok, amikor a gárda négy évvel ezelőtt
aranyérmetnyertBelgrádban,akkorsemteljesítettilyenegyenletesen.Ezacsapatképeslehetarra,hogyveretlenülnyerjenegy
ilyen világversenyt, ami most ugyan nem sikerült, de bízom
benne,hogyezateljesítményolyanlökéstadhat,amivelsikerrel
vehetjükmajdazolimpiaiselejtezőt.Többextraegyéniteljesítményvoltatornán,ésugyanvoltnéhányvisszafogottabbis,acsapat az egységességével és a védekezésével pótolta az esetleges
hiányosságokat.Bízombenne,hogyannakamunkánakagyümölcsét,amelyetmásfélévvelezelőttabarcelonaiEurópa-bajnokságot megelőzően elkezdtünk ezzel a fiatal csapattal, azt
márciusban,defőlegutánamáranyáronmegláthatjuk.”
Jegyzőkönyv
Nőivízilabda-Európa-bajnokság,bronzmérkőzés:Magyarország–Hollandia10-8(3-5,2-2,4-1,1-0)
Budapest,DunaAréna,vezette:Nicolosi(olasz),Koryzna(lengyel).
Gólszerzők: Keszthelyi, Szilágyi, Parkes, Leimeter 2-2,
Rybanska,Illés1-1,illetveMegens2,VanderSloot,VandeKraats,Sleeking,Stomphorst,Genee,Wolves1-1.
Magyarország:Gangl–Vályi,Garda,Szilágyi,Parkes,Keszthelyi,Máté–cserék:Illés,Leimeter,Gyöngyössy,Rybanska.
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Két magyar arany, egy ezüst
a debreceni rövid pályás
gyorskorcsolya-Eb-n

Az 1500 méteres távon Liu Shaoang rendkívül okos futással megnyerte az A döntőt a debreceni
Európa-bajnokságon, míg bátyja,
Shaolin a finisben bukott, és hetedik lett. 500 méteren kettős magyar
siker született, Liu Shaolin Sándor
arany-, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert, jelentette az NSO.
Az 1500-as fináléban a két Liura
várt két orosz (köztük a tavaly óta
Magyarországon készülő Szemjon
Jelisztratov), egy holland, egy belga

és egy izraeli. Shaolin az utolsó
körben kicsúszott az első kanyarban, Shaoang viszont talpon maradt, és két varázslatos előzéssel
élre navigálta magát, és onnan ő
már nem veszít, ahonnan már nem
veszíthetett. Ötszázon Shaolin úgy
jött el a rajttól, ahogyan azt a short
track-egyetemen oktatják, öccse
pedig az utolsó körben húzott el De
Laat mellett, és a két fivér lenyűgöző versenyzéssel az első két helyen száguldott át a célon.

Fotó: NSO

Eredményjelző
Gyorskorcsolya-Európa-bajnokság,Debrecen,férfiak:
*500m:1.LiuShaolinSándor(Magyarország)41.244,2.Liu
Shaoang(Magyarország)41.517,3.SzemjonJelisztratov(Oroszország)41.686
*1500m:1.LiuShaoang(Magyarország)2:25.871,2.Itzhakde
Laat(Hollandia)2:25.960,3.VladislavBykanov(Izrael)2:26.075

Portugáliától is kikapott, és kiesett a magyar válogatott

A magyar férfi-kézilabdaválogatott 34-26-ra kikapott Portugáliától
az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában, szerdán
Malmőben, így nem jutott tovább
csoportjából, de az olimpiai kvótaszerzésre még van elméleti esélye.
A portugálok a győzelem, a magyarok a pontszerzés kényszerével
léptek pályára, hiszen mindkét
együttesnek reális esélye volt a továbbjutásra a középdöntő utolsó
fordulója előtt. Az ellenfél már a
meccs elejétől kapus nélkül támadott, vagyis létszámfölényt alakított
ki a magyar kapu előtt, ennek ellenére eleinte felváltva születtek a
gólok. Az első félidő felénél – a
pontatlan magyar lövéseket kihasználva – Portugália egy 3-0-s sorozattal ellépett, majd a 23. percben
sikerült az egyenlítés. Támadásban
és védekezésben is szinte minden
kipattanó labdát a portugálok szereztek meg, ráadásul az első felvonásban öt büntetőt is lőhettek, a hét
a hat elleni akcióikkal alaposan
megnehezítették a magyar együttes
dolgát, így a szünetben 16-14-re vezettek. A magyar csapat ráadásul a
hajrában elveszítette Szita Zoltánt,
akinek belenyúltak a szemébe. A
balátlövőnek kiesett a kontaktlencséje, és mivel a látása sem volt tökéletes, a folytatásban már nem is
térhetett vissza a pályára.
A második félidő elején néggyel
vezetett az ellenfél, amely sokkal
frissebb és lendületesebb volt a magyaroknál, és a labdaeladásokat
rendre góllal büntette. A 47. percben kialakult a kritikus ötgólos kü-

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-Eb,középdöntő,II.csoport,4.(utolsó)forduló:
Portugália – Magyarország 34-26 (16-14)
Malmö,vezették:Geipel,Helbig(németek).
Lövések/gólok:44/34,illetve42/26.
Gólokhétméteresből:5/5,illetve4/2.
Kiállítások:6,illetve4perc.
Magyarország:Mikler–Bóka4,Szita1,Bánhidi5,Győri2,BaloghZs.5,Hornyák,cserék:Sipos,Ligetvári4,Székely,Rosta,
Máthé4,NagyB.1,szövetségikapitány:GulyásIstván.

lönbség, ekkor Gulyás István szövetségi kapitány időt kért, ám a portugálok a folytatásban is rendkívül
hatékonyan támadtak, és magabiztosan őrizték a számukra szükséges
előnyt.

Fotó: AFP

A portugálok legeredményesebb
játékosa Belone Moreira volt, nyolc
lövésből hét gólt szerzett. A magyar
kapusok közül Mikler Roland 33
lövésből hetet, Székely Márton
nyolcból egyet védett ki.

Mestermérleg
GulyásIstvánszövetségikapitány:„Nemtalálokjobbszót:elfogytunk,avégéreelfáradtunk.SzitaZoltánkiválásávalbeszűkültekalehetőségeink,illetveamásodikfélidőközepénSiposAdrián
iskapottegyrúgást,akkormégnehezebbhelyzetbekerültünk.Játékosaimtisztességgelküzdöttek,ésezúttalismindentmegtettek.
Amásodikfelvonásbanpróbáltakazutolsószalmaszálbakapaszkodni, és tartani a négygólos hátrányt, de nem jártak sikerrel.
Olyasmibenemakartukbelehajszolniajátékosokat,amisérülésveszélyes.Kimondottanörülök,hogyegészségesentudjukvisszaadni őket a klubjaiknak, hiszen hét embert próbáló meccset
játszottak.Egyetlenkönnyűmérkőzéssemjutottnekünk,minda
héttalálkozónkkiélezettvolt,ésezeknekanagyrészétnyolc-kilenc
emberreljátszottuk.Tiszteletreméltóésmegsüvegelendőajátékosokteljesítménye.”

Norvégianyerteabronzérmet
Norvégiaválogatottjanyerteabronzérmetazolimpiaikvalifikációs férfikézilabda-Európa-bajnokságon, miután 28-20-ra legyőzte Szlovénia csapatát a Stockholmban rendezett szombati
helyosztón.Akétcsapataközépdöntőutolsófordulójábanmártalálkozottegymássalatornán:atétnélkülimalmőimeccsenmindkét együttes némileg tartalékos összeállításban játszott, és a
norvégok33-30-ranyertek.AkilencedikpercbenSanderSagosen
megszerezteelsőgólját,amia62.találatavoltatornán,ezzelanorvégokirányítójamegdöntötteazegyEurópa-bajnokságonszerzett
gólokcsúcsát,amit2012ótaazészakmacedónKirilLazarovtartott.
Eredmények:
*elődöntő:Horvátország–Norvégia29-28(12-10,23-23),Spanyolország–Szlovénia34-32(20-15)
*a3.helyért:Norvégia–Szlovénia28-20(12-9)
*az5.helyért:Németország–Portugália29-27(14-13)
*döntő(lapzártaután):Horvátország–Spanyolország

Nőikézilabda-Eb-trendezMagyarország2024-ben
Magyarország,AusztriaésSvájcrendezhetia2024-esnőikézilabda-Európa-bajnokságotakontinentálisszövetség(EHF)Stockholmbanmeghozottszombatidöntéseértelmében.A2024-eslesz
azelsőnőiEurópa-bajnokságasportágban,amelyen24válogatott
vehet részt. A csoportmérkőzéseket Budapesten, Debrecenben,
InnsbruckbanésBázelben,aközépdöntőketBudapestenésDebrecenben,azelődöntőketésahelyosztókatBudapestenrendezik2024
decemberében.
Magyarország–Szlovákiávalközösen–2022-benférfiEurópabajnokságnakadotthont.

10 NÉPÚJSÁG ____________________________________________ KÖZÉLET–HIRDETÉS _________________________________________ 2020.január27.,hétfő

Rádiós riporterből
tévés hírbemondó

– Molnár Imola az Erdély TV új híradós arca –

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
2020. január 23-án kelt

173. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése
b) pontjának előírásai alapján,
elrendeli:

1. cikkely (1) Nyilvános soros ülésre hívja össze a Maros Megyei Tanács plénumát 2020. január 30-ra, 13 órától.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely. Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán, és elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és
osztályoknak.

Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke a 2020. január 23-i 173. sz. rendeletének
melléklete
Hangja sokak számára ismerős lehet a Marosvásárhelyi
Rádióból, idén januártól
pedig rendszeresen láthatjuk
őt a képernyőkön is, miután
átvette a hírbemondói stafétabotot Gáll Noémitől az Erdély TV-ben. Ismerjük meg
közelebbről Molnár Imolát!

– Melyek a pályafutásod eddigi
mérföldkövei?
– Szerencsés vagyok, mert már
egyetemistaként gyakornokként
dolgozhattam a sajtóban, és ennek
köszönhetően ajánlottak állandó
riporteri munkát a Marosvásárhelyi Rádiónál. Az egyetemről kikerülve
már
olyan
munkát
végezhettem, amit mindig is szerettem volna: sajtóban dolgozni,
újságíró lenni. A rádiózás örök szerelem marad, mellette viszont volt
lehetőségem más műfajban is kipróbálni magam: részmunkaidőben dolgoztam újságíróként, és
rövid ideig voltam a Duna TV
egyik marosvásárhelyi tudósítója
is. Az Erdély TV pedig egy újabb
mérföldkő az életemben. Eddigi
pályafutásom során sok olyan felkészült kollégával találkoztam,
akiktől rengeteget tanultam, tanulok még ma is.
– A riporteri munka, a szerkesztés vagy a műsorvezetés áll közelebb a szívedhez?
– Mindhármat szeretem, mindegyiknek megvan a maga izgalmas
része: riporterként az a dolgod,
hogy az információkat összegyűjtsd, az interjúalanyt megkérdezd, olyan kérdéseket tegyél fel,
amelyek a hallgatókat érdeklik.
Szerkesztőként a már készen kapott anyagból kell kihoznod a legtöbbet, úgy kell összeállítanod a
műsort, hogy az a legátfogóbb és a
lehető legaktuálisabb képet nyújtsa
az adott helyzetről, de közben csak
annyi információt zsúfolj bele,
amennyit a hallgató még képes befogadni. Műsorvezetőként pedig a
riporter és a szerkesztő munkájának adsz értelmet, neked kell át-

fognod és megfelelően tálalnod a
témát, esetleg a meghívott vendéggel is beszélgetned.
– És mégis jelentkeztél a tévés
munkakörre? Mi vonzott oda?
– Az újszerűsége. Hírszerkesztő, hírolvasó vagyok a rádióban is, a tévés híradózás azonban
teljesen más. A tévének naponta
egy híradója van, azt készíti a legnagyobb stáb, az a legfrissebb, a
legaktuálisabb, élőben közvetítik,
szóval itt nem lehet hibázni. Hírolvasóként nem teheted meg,
hogy hibázva, rosszul hangsúlyozva olvasod fel a híreket, tiszteletlenség a nézővel és azokkal a
kollégáiddal szemben, akik dolgoztak az adott anyagon. A műfaj
egyfajta fegyelmet is megkövetel,
hiszen nem lehet elkésni, nem
lehet unottnak lenni, kacarászni,
kipillantani vagy orrot vakarni
közben.
– Miben más a rádiós mikrofon
elé ülni, és a prompterről olvasni?
– Mindenben és semmiben. Rádióban senki nem látja, hogy a papírlap fölé hajolva, szóról szóra
felolvasom a leírtakat, nem kell vigyáznom az arckifejezésemre sem.
Prompterről olvasni tulajdonképpen egyet jelent azzal, hogy a szöveg nagy része a fejedben van,
vagyis úgy olvasol, mintha nem is
olvasnál. Apró különbségnek
tűnik, de ha nem így teszel, látszik
a képernyőn.
– Magaddal szemben milyen elvárásaid vannak? Követsz-e más
televíziós hírolvasókat?
– Persze, vannak hírolvasók,
akiket figyelek. Eddig csak az
alapján követtem őket, hogy
mennyire természetesen mondják
el a híreket, most már apróbb részleteket is megfigyelek. A lényeg
az, és erre törekszem én is, hogy
az olvasott szöveg a lehető legjobban hasonlítson a természetes,
szabad beszédhez, és közben az
átadott információ ne torzuljon, ne
kapjon más értelmet. Ezt kell
megtanulnom.

A Maros Megyei Tanács januári soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Alexandru Lupa megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Maros megyei Kerelő település területén lévő, a telekkönyvben 52385/Kerelőszentpál, Maros megye azonosítóval szereplő 15.725 m2es felületű földterületre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti, Maros
megye köztulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó egyes intézkedésekről.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház „Az I-es Fertőzőklinika udvarának a kiépítése” elnevezésű beruházásának a jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház „A Tüdőgyógyászati Klinika
udvarának a kiépítése” elnevezésű beruházásának a jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában lévő, Városháza utca 2.
sz. alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról a Maros Megyei Múzeum számára.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2017.04.12-i 48. sz. határozatának
a módosításáról, amely A Kultúrpalota felújítása című pályázat és a pályázattal
járó költségek jóváhagyására vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet egy speciális mandátum engedélyezéséről a Maros Megyei
Tanács képviselője számára a Maros megyei Ipari Park Rt. részvényeseinek a közgyűlésén belül a társaság törvényes könyvvizsgálójának a kinevezésére vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 134/2019. sz. határozatának a mellékletét képező 7. sz. kiegészítő okiratban található elírásnak a kiigazítására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a „CT 1 felújítási munkálatok a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatnál” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

11. A Maros Megyei Tanács elnökének a 2019. évi tevékenységi beszámolója.
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

12.Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK

2020.január27.,hétfő ________________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
KÉT ÁPOLÓT keresünk egy idős személy mellé, 24 órás műszakkal, felváltva vagy
akár más időbeosztással, megegyezés szerint.
Jó bérezést és külön szállást biztosítunk.
Érdeklődni a 0724-566-100-as telefonszámon. (64455-I)
A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett állások betöltésére:
KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás a marosszentkirályi és marosszentannai
családi típusú házaknál;
NEVELŐ – egy állás a mezősámsondi családi típusú háznál;
NEVELŐ – egy állás a dicsőszentmártoni családi típusú háznál
(Dicsőszentmárton, G. Coşbuc u. 110. sz.);
ÁPOLÓ – egy állás és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – egy állás (NEVELŐSZÜLŐ PÁR/férjfeleség) a marosszentkirályi és marosszentannai családi típusú házaknál.
Sajátos követelmények:

KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel
egyenértékű oklevéllel – szociális munka szakon, szociális munkás
szakosodással, szolgálati idő/szakosodás nem feltétel.
NEVELŐ: érettségi diplomával igazolt középfokú iskolai végzettség, szolgálati
idő/szakosodás nem feltétel.
ÁPOLÓ és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – NEVELŐSZÜLŐ PÁR (férj-feleség):
- a házaspár rendelkezzen legalább általános/középiskolai végzettséggel,
szolgálati idő/szakosodás nem feltétel,
- legyen tapasztalatuk a gyermekek gondozása, nevelése terén, szülői adottságok
szükségesek
- vállalják, hogy állandó jelleggel a családi típusú házban laknak
- értsék meg és fogadják el a gyermekek egyéni szükségleteit, egészségi
állapottól, nemtől, nemzeti és vallási hovatartozástól függetlenül.
Az írásbeli vizsga 2020. február 18-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát
követően.
A versenyvizsgára a dossziékat február 7-én 13 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0265/213-512, 0265/211-699. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő ideiglenesen megüresedett állások
betöltésére:
KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS – két állás a családi típusú házakat koordináló és
adminisztráló osztályon;
KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás a marosszentkirályi és marosszentannai
családi típusú házaknál.

Sajátos követelmények:
KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel
egyenértékű oklevéllel – szociális munka szakon, szociális munkás
szakosodással, szolgálati idő/szakosodás nem feltétel.

Az írásbeli vizsga 2020. február 11-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül.
A versenyvizsgára a dossziékat január 31-én 13 óráig kell benyújtani.
További információ a székhelyen – Maros megye, Marosvásárhely, Trébely utca 7.
szám, A épületszárny, 9-es iroda, humánerőforrás-osztály –, a 0265/211-699-es
telefonszámon (27-es mellék), a 0265/211-561-es faxszámon, vagy a
www.dgaspcmures.ro weboldalon. (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

LAKÓTÁRSNŐT keresek háromszo-

bás lakásba, a November 7. ne-

gyedbe. Tel. 0748-114-370. (mp.-I)

ELADÓ talajmaró (freză), kukoricavető

gép, gyomirtó gép. Tel. 0745-616-016.

(6241)

MINDENFÉLE

vagy lemezből, és vállalunk bármi-

lyen kisebb javítást. Tel. 0758-639258, Csaba. (6221-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatorna- és lefolyókészítést,

szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

„Az Úr a mennyekbe helyheztette

az ő székét, és az ő uralkodása

(Zsolt. 103:19)

Kegyelettel, Isten akaratában

megnyugodva emlékezem szeretett

és

szerető

társamra,

HEGEDÜS EMÍLIA – PINTYŐRE,
aki három éve, 2017. január 19-én

távozott az örök élet biztossá-

resztelő

Szent

Székely József. (6124-I)

János-

középiskola 1956-ban végzett X.

C osztályának véndiákjai fájda-

lommal búcsúznak szeretett osz-

évfordulóján.

Ildikó, Krisztián. (6051-I)

Jósága, példaértékű segítőkész-

Leánya, Anikó, unokái: Mónika,

LÁZÁR

szül. ÖLLELER ERIKÁTÓL.

sége emlékezetes marad. Nyugodjál békében!

Osztálytársai. (sz-I)

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra,
JÁNOSI

a

marosvásárhelyi

SÁNDORNÉRA

szül.

FARKAS ÁGNES halálának 11.

évfordulóján. Emléke legyen ál-

ELHALÁLOZÁS

anyós, rokon és barátnő,

(Péld. 5:21)

A Marosvásárhelyi 4. Sz. Leány-

tálytársuktól,

ösvényeit ő rendeli.”

nak mindenkinek útai, és minden

plébániatemplomban.

A marosvásárhelyi székhelyű, dán tulajdonban lévő INRECOÉPÍTŐIPARIMAGÁNCÉG alkalmaz: GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT (C, E kategóriás
jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges).
Amit kínálunk: igényes munkakörnyezet, stabil vállalati háttér, béren
felüli juttatások, fiatal, dinamikus csapat. Amennyiben felkeltettük az
érdeklődését, az önéletrajzát az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy
a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (64465-I)

nagymamára,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megemlékező szentmise 2020. ja-

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Tel. 0756128-310, Rozália. (64409-I)

és

„Mert az Úrnak szemei előtt van-

nuár 31-én reggel 7 órakor a Ke-

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)

édesanyára

tei. (6247-I)

gába.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Fájó szívvel emlékezünk a drága

dott, nyugalma csendes! Szeret-

MEGEMLÉKEZÉS

mindenre kihat.”

Szemünkben könnyel, szívünkben
mély fájdalommal emlékezünk 2017.
január 26-ára, amikor a marosvásárhelyi DÁVID ANNA szül. Aszalos, a
drága feleség, anya, anyós és nagymama itthagyott bennünket. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
„Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok.
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”
Szerettei. (6251)

ISZLAI ANNÁRA halálának 17.

HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből
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a szeretett édesanya, nagymama,
LÁZÁR ÖLLERER ERIKA
gyógyszerésznő

életének 82. évében rövid szen-

vedés után január 24-én elhunyt.
Temetése január 28-án, kedden

14 órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (sz-I)

Sokszor búcsúztunk, de így még

soha.

Isten veled, drága férjem!
FARCÁDI ISTVÁN

volt paniti angoltanár

aki január 24-én, a hozzá illő mél-

tósággal viselt rövid betegség

után, 77 éves korában elhunyt.

Temetése hétfőn, január 27-én

du. 2 órakor lesz a paniti ravata-

lozóból.

Fájó szívű felesége, Irénke. (sz-I)
Szomorúan tudatjuk, hogy akit

szerettünk és tiszteltünk, a drága
édesapánk,

sunk,

nagyapánk,

apó-

FARCÁDI ISTVÁN

január 24-én reggel itthagyott

minket. Temetése január 27-én
du. 2 órakor lesz a paniti ravata-

lozóból.

Békés nyugodalmat az örökkéva-

lóságban!

Fiai: István és Ata, menyei: Ju-

dith és Csilla, unokái: Szabina,

Dani és Huni. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet

minden

rokonnak,

édesapám,

MARTON ALBERT

barátnak és ismerősnek, akik

TÁJÉKOZTATÓ

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

Várjuk Önöket!

temetésén részt vettek és sírjára

virágot helyeztek. Zsozsó és
családja. (6230)
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Buszos körutazások

2020.április22–29.
BelgiumésHollandia,
550euró/fő
2020.április
27.–május1.
Horvátország,
280euró/fő

2020.szeptember
2–10.
LaBellaItalia,
480euró/fő

Indulás
Marosvásárhelyről
+ 25 euró/fő.

