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Ötödik kolbásztöltő fesztivál

Ízek kavalkádja

Ukrán–orosz
válság
A Védelmi Stratégiák Központja nevű
ukrán elemzőintézet szakértői vasárnap közzétett elemzésükben arra a
következtetésre jutottak, hogy Oroszországnak aligha érné meg megszállni
az ukrán fővárost, Kijevet.

____________3.
Olimpiai arany férfi
500 méteren

Aranyéremmel tette fel a koronát pekingi olimpiai szereplésére a magyar
rövidpályás gyorskorcsolyacsapat. Ez
a harmadik magyar érem, korábban
egynél több soha nem volt téli olimpiákon.

Fotó: Vajda György

Szombaton délelőtt újra népes lett a kelementelki egykori
Simén-kúria udvara. A népes csapatok, szurkolóik – a vírusjárvány miatti kihagyás után – az idén ismét nekiveselkedtek,
hogy elnyerjék a Petry cég által szervezett kolbásztöltő fesztivál nagydíját. Két év után, a vírusjárvány árnyékában jó volt
látni, hogy újra együtt voltak mindazok, akik már belekóstol-

tak a rendezvény hangulatába, és az idén is hozzájárultak
ahhoz, hogy a meghirdetett szándék szerint ápolják a hagyományt.

Vajda György
(Folytatás a 3. oldalon)

____________5.
Nem véletlenül
vagyunk a világon

„Hogy nem véletlenül vagyunk a világon, hogy Istennek mindannyiunkkal
terve van, és ennek kutatásában –
mert sokszor nem egyértelmű –, sohasem hagy magunkra.”

____________7.

Számjátékok
Antalfi Imola
Elsőre úgy tűnhet, felcserélődtek a szerepek: a PSD 2023-tól magasabb adót vetne ki magánszemélyek esetében a harmadik, negyedik
stb. tulajdonra. Azaz, ha valaki több ingatlant, autót birtokol, Adrian
Câciu szociáldemokrata pénzügyminiszter szerint pluszadót kellene
fizetnie. Eközben a liberális Florin Cîţu hallani sem akar adóemelésről, mondván, a szocializmust idézi a fenti szándék, szerinte a sikeres
embereket, akik megdolgoztak a nagyobb vagyonért, nem szabadna
magasabb adókkal büntetni. A pénzügyminiszter javaslata egyértelmű: a nagy vagyonokat célozza (a jogi személyek egyelőre – úgy
tűnik – kimaradnak), innen már csak egy lépés lehet a progresszív jövedelemadó visszavezetése, amit természetesen anno az egykulcsos
adót bevezető reformot megvalósító liberálisok elutasítanak. Amúgy
a pénzügyminiszter emlékezhetne rá, hogy egy ilyen jogszabály már
volt érvényben pár évvel ezelőtt, de kudarcba fulladt. Mint ahogy az
önkormányzati adóhivatalok nyakába varrt „kötelező” lakásbiztosítás
követése is.
A jelenlegi energiaválságban, az elszabadult infláció közepette, egy
esetleges háború kirobbanásától félő embereknek adóemeléseket helyezni kilátásba nem vall nagy stratégára, még ha indokolt is lenne
egy ilyen lépés.
A pénzügyminiszter kijelentéseit kozmetikázza a liberális pártvezér,
aki több pénzt hagyna az emberek zsebében. A „kárenyhítés” két megoldást vázol fel e célból: egyik a társadalombiztosítási járulék
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 28 perckor,
lenyugszik
17 óra 46 perckor.
Az év 45. napja,
hátravan 302 nap.

Ma BÁLINT és VALENTIN,
holnap KOLOS
és GEORGINA napja.
IDŐJÁRÁS
Többnyire felhős
Hőmérséklet:
max. 80C
min. -40C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
34, 36, 23, 14, 1 + 15

NOROC PLUS: 6 2 7 6 2 5

6, 15, 23, 29, 1, 27

SUPER NOROC: 0 5 2 5 3 3

32, 3, 7, 40, 37, 14

NOROC: 0 8 0 4 4 2 3
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Csökkent az új fertőzések száma
Jelentősen csökkent a múlt
héten az újonnan diagnosztizált
fertőzések, és kevésbé számottevően a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma az
előző héthez képest.

A stratégiai kommunikációs törzs
vasárnap közzétett adatsora szerint a
múlt héten 160 ezer embernél mutatták ki a fertőzést, ami több mint 20
százalékkal marad el az egy héttel korábbi, 200 ezret meghaladó csúcstól.
Az egészségügyi szakemberek sze-

rint Romániában február elején az
egyetlen nap alatt (február elsején) diagnosztizált 40 ezres rekorddal tetőzött a járvány ötödik hulláma,
amelyben az omikron-vírusvariáns
volt meghatározó. Azóta a fertőzészszám alapvetően csökkenő tendenciát
mutat, szerda óta pedig a napi esetszám már rendre kisebb, mint az
utóbbi két hét átlaga.
Vasárnap – a hétköznap szokásosnál
kevesebb teszt kiértékelése alapján –
11.967 új esetet jelentettek, ami keve-

sebb mint fele az utóbbi két hét átlagának, és január vége óta először a halálesetek száma (80) is elmaradt a
kéthetes mozgóátlagtól (109).
Az egészségügyi ellátásra nehezedő
nyomás nem csökkent még jelentősen:
vasárnap 10 586 beteget ápoltak a kórházban, ami alig 5 százalékos csökkenés a múlt vasárnapi adathoz képest.
A súlyos betegek száma már egy hete
1100 felett ingadozik, vasárnap 1141
fertőzött részesült intenzív terápiában. (MTI)

Megyei hírek
Áramszünet Nyárádszeredában
Február 15-én, kedden, az energiaszolgáltató munkálatai
miatt Nyárádszeredában 9–17 óra között szünetel az
áramszolgáltatás az Orgona utcában, a Deák Farkas Általános Iskolában (főtéri épület), a Füles Pubban, a Bocskai István téren – a Deák Farkas Általános Iskolától a
szentannai letérőig, vagyis a Nyárfák utcai kereszteződésig.

Viva la operetta! – rendkívüli
hangverseny
Viva la operetta! címmel a Bálint-nap alkalmából rendkívüli
hangversenyre kerül sor február 17-én, csütörtökön 19 órától a Kultúrpalota nagytermében. Az Erdély Tv-vel közösen
szervezett hangversenyen a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes karát és szimfonikus zenekarát Nagy
Gergő vezényli, szólisták: Trózner Kincső szoprán, Antal
Livia szoprán, Szabó Levente tenor, Buta Árpád basszus.
Műsoron: híres nyitányok, áriák és kórusrészletek Strauss,
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő műveiből.

Maros megyei munkahelyajánlatok
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség 684
munkahelyet kínál az álláskeresőknek. Az állások listáját
az országos ügynökség honlapjának Maros megyei oldalán lehet megtekinteni. Az ajánlatokat naponta frissítik.

Felfüggesztették az online
jegyvásárlást
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, tekintettel a koronavírus-járvány okozta helyzetre, február 1-től egy hónapra
felfüggesztette az online jegyvásárlást. A már megvásárolt
jegyek érvényesek maradnak. Foglalásért a színház jegypénztárát lehet hívni a 0365-806-865 telefonszámon (hétfőtől péntekig 9–18 óra között), illetve a secretariat@
teatrunational.ro e-mail-címen, valamint a Tompa Miklós
és a Liviu Rebreanu társulatok Facebook Messengerén is
jelezhetők az ilyen jellegű igények. Jegyvásárlásra kizárólag a jegypénztárnál van lehetőség, a megtekinteni kívánt
előadás napján, hétköznaponként a nyitvatartás teljes
ideje alatt, hétvégente előadás előtt két órával.

Terápia szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány március 3–6. között négynapos
terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon. A felvétel előzetes személyes beszélgetés alapján történik. Jelentkezni
február 26-ig lehet Marosvásárhelyen, McAlister Magdolnánál, a következő telefonszámon: 0742-653-331.

A Köteles utcában bocsátják ki
a tűzvédelmi engedélyeket
A Horea Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
a tűzvédelmi és polgárvédelmi engedélyeket ideiglenesen
a marosvásárhelyi Köteles Sámuel utca 33. szám alatt bocsátja ki, a szükséges dokumentációt is itt kell benyújtani.
A felügyelőség e részlege hétfőn 8.30 és 18.30 óra között,
míg keddtől péntekig 8.30 és 16.30 óra között fogadja az
ügyfeleket. Érdeklődni a 0265/250-609, a 0265/250-608
és a 0265/250-611-es telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Megjelent
az Erdélyi Gyopár idei 1. száma
A régi szép időket hozza a mába
az Erdélyi Gyopár legfrissebb vezércikke a szórakoztató, közösségépítő és jellemformáló népi játékokat idézve és ajánlva a maiak
figyelmébe. A játék ajándék – tudjuk felnőttként is, és ebben a lapszámban több ajándék is van.
Ilyen annak a híre, hogy a várfalvi
EKE-vár tovább bővült az elmúlt
esztendőben; hogy számos EKE-s
kapott országot kitüntetést; hogy
kilencedik alkalommal, gazdag
képanyaggal nyílt meg az EKEArt
fotókiállítás.
Az éves számvetés mellett a
közkedvelt rovatok találhatók e
lapszámban. A honismeretet az
enyedszentkirályi Bánffy-kastély
ismertetője gazdagítja, belföldi túraként ajánlott a Boj-patak körútja,
avagy királyi séta a Királyerdőhegységben, növényritkaságokért

a Buila-Vânturariţa Nemzeti Parkot kereshetjük fel, de ha egy nap
alatt járnánk körül a Földet, akkor
a Meseszép Föld rovatot kell a lapban keresni.
Mindig frissül, mindig újul a
kéthavonta megjelenő folyóirat
tartalma.
Új sorozat indul, melynek címe
az Öreg házak új élete, és az első
részben máris arról szerezhetünk
tudomást öt pontban, hogy miért
rossz a régi.
A tartalomgazdagítás irányáról
a szerkesztők szeretnének egyeztetni a lap olvasóival is, ezért a kiadványban, illetve a Facebookon
egy kérdőív vár kitöltésre. A véleményalkotás nyeremény lehetőségével jár együtt, tehát kétszeres a
haszon, ezért is érdemes időt áldozni a kérdések megválaszolására, beküldésére.

RENDEZVÉNYEK
Medve – könyvbemutató
és fotókiállítás
Február 17-én, csütörtökön 17 órától a Bernády Házban bemutatják Dezső László EFIAP-fotóművész, természetfotós Medve című könyvét, fotóalbumát,
ugyanakkor az emeleti kiállítóteremben megnyitják a
könyv illusztrációinak nagyméretű fényképeiből álló kiállítását. Utána levetítik Dezső László, Dezső Mátyás
és Zsigmond Attila Lekvár című, a könyvhöz kötődő
rövid ismeretterjesztő természetfilmjét. A filmvetítés
után kerekasztal-beszélgetés lesz a medvevédelmi
programról. Részt vesz Domokos Csaba biológus, a

Számjátékok
(Folytatás az 1. oldalról)
25%-ról 20-ra való csökkentése, ami az átlagfizetés esetében mintegy 300 lejt „takarít meg” a munkavállalónak, a másik a héa
(TVA) csökkentése, ami az inflációnövekedést szorítaná vissza. Mivel számadatokat
nem tudunk, ez is inkább tűzoltásnak tűnik.
Bedobták az ötletet, közbeszéd tárgyaként
kering egy ideig, a társadalom vitatkozik
egy jót, aztán elhal…
Hasonló sorsra juthat az energiaártámogatás legújabb, készülőben levő
terve. Kormányforrások szerint a mintegy
két héten belül nyilvánosságra kerülő
intézkedések áprilistól lépnének érvénybe,
az energiaárak növekedése ugyanis gazdasági elemzők szerint folytatódik, és nem
mindegy, hogy a kormány milyen tervet
dolgoz ki a drágulás hatásainak enyhítésére. Egyelőre „elemzik” azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kellene hozni
azért, hogy a jól megliberalizált energiaárak a tél végére csődbe ne juttassák a családi kasszákat.

Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület medvekutató programjának vezetője és dr.
Borka Attila állatorvos, a program munkatársa. A rendezvényen kötelező a járványvédelmi szabályok betartása.

Dr. Veress Albert
könyvbemutatója
A Studium Prospero Alapítvány és a Marosvásárhely–
Zalaegerszeg Baráti Egyesület szervezésében dr. Veress Albert Emlékeim mozaikja – Töprengő elme című
könyvének bemutatója lesz február 15-én, kedden 17
órai kezdettel a marosvásárhelyi, Bolyai tér 15. szám
alatti Studium Hub látványkávézóban. A kötetet Nagy
Miklós Kund író, újságíró, szerkesztő ismerteti.
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Ízek kavalkádja
(Folytatás az 1. oldalról)
Legutóbb 2020-ban gyűlt össze
igen népes sereg a kúria udvarán,
ahol a szervezők által meghirdetett
feltételek szerint, hagyományosan,
igen jó hangulatban töltötték a cég
által szolgáltatott alapanyagból, de
saját ízesítéssel, fűszerrel készült
kolbászt. Akkor még februárban
senki nem gondolta volna, hogy
egy világjárvány húzza át több mint
két éven át a közösségi rendezvények naptárát. Így bátor elhatározásnak is mondható – dacolva a
járvány (remélhetőleg utolsó) hullámai egyikével –, hogy ismét csapatokat toboroztak, ezúttal az
ötödik versenyre. Várható volt –
talán még mindig a járvány okozta
bizonytalanság miatt –, hogy kevesebben neveznek be, ugyanakkor jó
volt látni, hogy kevés kivétellel
mind visszatérő csapatok voltak.
Az idei versenyzők: Cool bászolók,
Power Supreme Sausage, Europrint
NYOMD a kolbászt, Bioeel, Média
Tér, Máltás kukták, Balint Trans –
szállítók, Septimia, Reea, Kolbászreptetők, Petry csapat, Erdély Tv –
ETV STAFF. Talán nem véletlen
az, hogy többen visszatérnek Kelementelkére, mert aki belekóstolt az
itteni hangulatba, a helyszín varázsába és nem utolsósorban a végtermékekbe – hiszen ilyenkor elengedhetetlen a vetélytársak készítményének megízlelése –, az nem
hagyja ki a lehetőséget. Mindezt tetőzi a szervezők kínálata, a kelementelki Petry Wine Estate borfel-

hozatala, hiszen amióta a városból
e gazdag szőlőtermő vidékre költözött a rendezvény, elmaradhatatlan
lett a borbemutató is. A kúria pincéjében érlelt borok titkáról ezúttal is
Balog Gyula borszakértő, pincemester mesélt az érdeklődőknek.
S míg elkészült a kolbász, addig
Szőlősi Pénzes Szilárd, a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház fáradhatatlan színésze
tartotta a lelket a csapatokban, az
erdőszentgyörgyi Százfonat Egyesület igen fiatal zenészei muzsikáltak. Az időjárás már tavasz felé
kacsintott ugyan, de elkelt egy kis
melegítő: tánc vagy kisüsti formájában. Jó volt látni, hogy a csapatok – az előző évek tapasztalatából
okulva – nemcsak az ízekre figyeltek oda, hanem a tálalásra is.
Szebbnél szebb asztalok várták a
zsűrit, sőt az egyik csapatnál (Septimia) még azt is megcsodálhattuk,
hogy nemcsak kerítést, hanem
házat is lehet kolbászból építeni.
Igaz, miniatűrben, de a „prototípus” összeállt.
Különleges szarvaskolbásszal
rukkolt elő a Kolbászreptetők csapat, s jó volt látni, hogy az idén a
Máltai Szeretetszolgálat segítő kabalája, Piri néni is újra eljött, hogy
szerencsét hozzon a csapatnak. De
elmondható, hogy mindenki valami széppel, újjal fűszerezte meg
nem csupán a kolbászt, hanem asztalát is, amely előtt elvonultak a
zsűri tagjai és mások.
Mint ismeretes, a legalább öt

főből álló csapatoknak a helyszínen a saját ízesítésükkel kell a
Petry cég által biztosított alapanyagból kolbászt készíteniük,
majd ezt közszemlére tenniük. A
kolbász íze mellett díjazták a tálalást (asztalterítéket) is. A szakemberekből álló zsűri elnöke Petri
Zalán Endre volt, a cég képviseletében még zsűrizett Enyedi László,
Suba Ferenc termékfejlesztő igazgató és Timár József nagykereskedelmi igazgató. Az ítészeknek
ezúttal sem volt könnyű dolguk kiválasztani a legjobbat, hiszen
mindegyik kolbász finom volt a
maga sajátos ízvilágával. Mégis
dönteni kellett. Hosszas tanácskozás után az ötödik versenyen a következő helyezés alakult ki: 1.
Média Tér, 2. Septimia, 3. Máltás
kukták. A Bioeel a mészároscéh
különdíját, a Kolbászreptetők a
legkülönlegesebb egyedi ízért járó
különdíjat, az Europrint a designkategóriában a tálalásért járó, míg
a Bálint-Trans a legjobb csapatszellemért járó különdíjat nyerte el.
Amint mondani szokás – akár a
most zajló téli olimpián is – a részvétel volt a fontos, s így mindenki
nyert a versenyen: tapasztalatot, jó
hangulatot, kapcsolatépítést, s valahol a hangulathoz az is hozzájárult,
hogy valamennyien remélték, végre
az élet visszatér a megszokott kerékvágásba, és továbbra is zavartalanul ápolhatjuk hagyományainkat,
mint ahogy eleink is tették békeidőben.

Újabb mérföldkő az úzvölgyi
katonatemető ügyében!

A Bákó megyei törvényszék
a MIJSZ-nak adott igazat
A Bákó megyei törvényszék
csütörtöki ítéletében arra kötelezi Dormánfalva önkormányzatát, hogy bontsa le a
betonkereszteket – írta pénteki Facebook-bejegyzésében
Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője.

Mózes Edith
– Újabb mérföldkő az úzvölgyi
katonatemető ügyében! Csíkszentmárton önkormányzata és a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat korábban megtámadta azt az építkezési
engedélyt, amit Dormánfalva állított ki a felállított betonkeresztekkel
kapcsolatosan. A bákói törvényszék
első fokon ítéletet hirdetett ebben a
perben, és kimondta, az építkezési
engedélyt jogellenesen állították ki,
és kötelezik Dormánfalva önkormányzatát arra, hogy bontsa el a betonkereszteket. Csíkszentmárton
önkormányzatát ebben az ügyben a
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
ügyvédje, Kis Júlia képviselte. Jó
úton haladunk a megoldás felé Úzvölgyében! Ahogy korábban is
többször elmondtam, szervezetünk
türelemmel végigviszi ezt az ügyet
az igazságszolgáltatás összes fórumán, egészen addig, amíg ez a magyar közösség szempontjából
megnyugtatóan le nem zárul. Az
igazság mindig győz! – fogalmazott
a jogszolgálat vezetője.

Csalódni fog, aki azt hiszi,
hogy figyelembe vesszük a
bírósági ítéletet

Fotó: Vajda György
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Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet
Útja (Calea Neamului) egyesület elnöke, az úzvölgyi román nacionalista megmozdulások főszervezője
szerint az emlékművet és a román
kereszteket csak akkor távolítják el
a temetőből, ha „a buldózerek bennünket is eggyé tesznek a földdel”.
Kijelentette: „Ha valaki azt hiszi,
hogy figyelembe fogjuk venni a bírósági ítéleteket, amelyek az Osztrák-Magyar Monarchiában kiállított
papírok alapján teszik át a temetőt
az egyik megyéből a másikba, és elrendelik a keresztek ledöntését csak
azért, mert valaki nem ott írt alá,
ahol kellett volna, keserűen csalódni fog”.

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy
2019 márciusában Dormánfalva önkormányzata saját közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a
Hargita és Bákó megye határán
fekvő Úzvölgye település sírkertjében.
2019. június 6-án több ezer
román megemlékező erőszakkal
nyomult be a temetőbe, hogy részt
vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox egyházi felszentelésén,
amit
székelyek
élőlánccal próbáltak megakadályozni, sikertelenül.
A 2019-es úzvölgyi katonatemetőben kialakult konfliktus kapcsán
2020 augusztusában a román
ügyészség megállapította: nem minősül gyűlöletkeltésnek csak egy
„magyarellenesnek vélt jelszó”, a
„Ki a magyarokkal az országból!”
rigmus. A történtek után néhány hónappal az ügyben eljáró ügyész az
ügy lezárása mellett döntött.
2021 októberében a bákói táblabíróság jogerősen érvénytelenítette
Dormánfalva helyi tanácsának az
úzvölgyi katonatemetőt közvagyonná nyilvánító 2019. márciusi
határozatát, amely saját közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen
román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő
Úzvölgye település sírkertjében.

Ukrán elemzők szerint nem érné meg Oroszországnak megszállni Kijevet
A Védelmi Stratégiák Központja nevű ukrán elemzőintézet szakértői vasárnap közzétett elemzésükben arra
a következtetésre jutottak,
hogy Oroszországnak aligha
érné meg megszállni az ukrán
fővárost, Kijevet.

A központ szakértői elemzésükben – amelyből az UNIAN hírügynökség
idézett
–
megállapították, hogy Oroszország
fő célja Ukrajna teljes ellenőrzése,
ami könnyebbnek tűnik, ha a fővárost elfoglalják.
„Valóban, a Fehéroroszország területén lévő orosz katonai alakulatok, továbbá Oroszországban az
ukrán határ közelébe vont csapatok
együttesen veszélyt jelentenek Ukrajna északi régióira, beleértve a fővárost, Kijevet. Ezeknek az erőknek
és eszközöknek a mennyisége elméletileg elegendő Kijev megszállásához, de csak elméletileg. Abban
az esetben, ha Csernyihiv, Zsitomir,
illetve Kijev megyénél megpróbál-

nak áttörni a határon, az orosz csapatok elfogadhatatlan veszteségeket
szenvednek el. Egy ilyen forgatókönyv a jelenlegi helyzetben túl
kockázatosnak látszik Oroszország
számára” – vélekedtek az elemzők.
Kifejtették, hogy az ukrán főváros elfoglalása Ukrajna teljes körű
inváziójának nem éppen „költségvetésbarát” változata. Ez annak a
ténynek tulajdonítható, hogy a repülőterek, pályaudvarok, hidak ellenőrzés alá vonásához az orosz
fegyveres erők taktikai légideszant
csapatait kell bevetni. Ezek pedig az
Ukrajnában meglévő biztonsági
eszközökkel semlegesíthetők. Ezen
túlmenően az ilyen akcióknak nincs
értelme az általános fegyveres erők
áthelyezése nélkül a terület megszállásának további fenntartása érdekében.
A szakértők értékelése szerint
egy ilyen offenzíva nagyon lassú
lenne, mert a határtól mintegy száz
kilométert kell megtenni a főváro-

sig, ezalatt a csapatoknak át kell hatolniuk az ukrán Északi Műveleti
Parancsnokság többlépcsős védelmén, amelyet még megerősíthetnek
a Donyec-medencében szolgálatot
teljesítő Egyesített Haderővel is.
„Ezek a csapatok készen állnak az
ellentámadásra. Másodszor, egy
több mint hárommillió lakosú, az
ellenségnek ellenállni kész nagyváros feletti ellenőrzés megszerzése
nehéz és irreális feladat, tekintettel
a szükséges létszámú csapatokra,
amelyek még a megfigyelések alapján nem állnak erre készenlétben” –
fűzték hozzá az elemzők.
Megállapították, hogy Kijevet
bonyolult domborzata miatt nagyon
nehéz elszigetelni az ország többi
részétől. Ezenfelül minden bizonynyal érkeznének ellenálló csoportok
Ukrajna egész területéről a fővárosba. A szakértők szerint hiábavaló
az a remény is, hogy az orosz offenzíva támogatást kapna az úgynevezett ötödik hadoszloptól. Így
nevezik Ukrajnában a Moszkva-

barát politikai erőket. „Már nem
2014-et írunk. Ukrajna most már
tudja, hogyan bánjon el a Kreml
csatlósaival szakszerűen, keményen és gyorsan. Moszkva szócsövei már nem rendelkeznek azokkal
az előnyökkel, amelyekkel nyolc
évvel ezelőtt bírtak” – vélik az
elemzők.
A szakértők szerint a demokratikus berendezkedésű Ukrajna a főváros elfoglalása esetén is képes
lenne életben maradni. „Egy Oroszország által létrehozott bábkormányt sem az ukránok, sem a világ
nem ismerne el. Ez alapján hiba
arra számítani, hogy Kijev elfoglalásával Oroszország átveheti az irányítást Ukrajna fölött. De, ami a
legfontosabb, hogy az ukrán főváros megszállásának bármilyen forgatókönyvének
megvalósítása,
beleértve mind az általános katonai,
mind a különleges erők bevetését,
nem érné váratlanul Ukrajnát – mutattak rá az elemzők.
A múlt héten nagyszabású orosz–

fehérorosz hadgyakorlat kezdődött
Fehéroroszország területén. Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy ezzel egy időben az
Egyesült Államok és több vele szövetséges ország Ukrajna elhagyására szólította fel állampolgárait
egy közelgő orosz támadás veszélyére hivatkozva. A Der Spiegel
című német hírmagazin beszámolója szerint az amerikai Központi
Hírszerző Ügynökség (CIA) és a
hadsereg is tájékoztatta a NATOtagállamokat, hogy új információik
alapján már jövő szerdán elindulhat
a művelet.
Az ukrán katonai hírszerzés legfrissebb, december 12-i adatai szerint jelenleg az orosz csapatok
összlétszáma Fehéroroszországban,
orosz területen az ukrán határ közelében, valamint a krími és a Donyec-medencei
ideglenesen
megszállt területeken mintegy
147,8 ezer katona, beleértve ebbe a
légi és a haditengerészeti alakulatokat. (MTI)

4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT _________________________________________________ 2022. február 14., hétfő

1220.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Hosszabbításban vesztett két pontot a Sepsi OSK
Bálint Zsombor
Emberelőnyben és hosszabbításban kapott góllal vesztett két pontot
a Sepsi OSK a Rapid 1923 elleni
idegenbeli mérkőzésen. Ismét bebizonyosodott, hogy a csapat képtelen
kivédekezni az előnyét, ha visszavonul és lemond a labdabirtoklásról. Ezt a hibát azonban újra
elkövette.
A sepsiszentgyörgyi gárda jó
eséllyel lépett pályára a találkozón,
az ellenfelet ugyanis zárt kapus
mérkőzésre ítélte a fegyelmi bizottság, ezért a Rapid Mioveni-be tette
át a meccs helyszínét. Nem is volt
semmilyen látható pályaelőny, miután az első negyedórában csak
kóstolgatták egymást a csapatok, a
Sepsi OSK lassan-lassan átvette a
középpálya uralmát, és megjelentek
a helyzetek is Horațiu Moldovan
kapuja előtt. A 13. percben Aganović fejesét tolta fölé a léc alól az
OSK-nál is megfordult kapus, a 16.
percben Dumitrescu csúnyán föléküldte 10 méterről ideális pozícióban, a 26. percben Achahbar lövése
pedig nem volt elég helyezett. A
mérkőzés fontos momentuma a 31.
percben következett be, amikor
Albu csúnyán odalépett Achahbarnak, Colțescu előbb a sárga lapot
mutatta fel, de miután kiderült,

Eredményjelző
1. liga, 25. forduló: Chindia
Târgoviște – Campionii FC
Argeș Pitești 1-1, CS Mioveni –
Konstancai Farul 1-1, Academica Clinceni – Bukaresti FCSB
0-3, Universitatea 1948 Craiova
– Botosáni FC 3-2, Bukaresti Dinamo 1948 – CSU Craiova 1-6;
26. forduló: Bukaresti Rapid
1923 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 1-1, Konstancai Farul – FC
Voluntari 3-0, Medgyesi Gaz
Metan – Kolozsvári CFR 1907
1-2.
hogy a Sepsi OSK holland középpályása súlyosan megsérült, ezt pirosra változtatta. Az emberelőnybe
került OSK fölénye a mezőnyben
ezzel még nyomasztóbbá vált, de
szünetig nem változott az eredmény, Bărbuț jó lehetősége ugyanis
kimaradt a 40. percben. Igaz, a Rapidnak is akadt ellentámadásból egy
helyzete, ám Ilie az ötös sarkáról a
rövid sarok mellé küldte.
A második félidőben aztán góllá
érett a vendégcsapat fölénye,
Bărbuț jobb oldali beadását az ötös
sarkáról Ștefănescu átvétel nélkül
küldte a hálóba (0-1). A következő
percekben még kimaradt a szentgyörgyiek két lehetősége, ismét Ștefă-

1. CFR 1907
2. FCSB
3. Voluntari
4. Botosán
5. CSU Craiova
6. Farul
7. Rapid 1923
8. CFC Argeș
9. Sepsi OSK
10. UTA
11. Târgoviște
12. Mioveni
13. U 1948 Craiova
14. Medgyes*
15. Dinamo 1948
16. Clinceni

25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24

Ranglista
19
4
16
7
12
7
10
11
11
6
10
6
8
11
10
5
7
11
7
11
6
10
6
9
6
8
6
6
3
3
2
5

2
2
6
4
8
8
6
10
7
7
9
10
11
13
19
17

37-13
49-22
28-21
29-23
45-28
27-17
28-24
23-21
26-21
19-17
15-18
17-29
23-28
20-31
17-58
16-48

61
55
43
41
39
36
35
35
32
32
28
27
26
22
12
11

* tartozás miatt 2 büntetőpont levonva
nescu, majd Askovszki révén, az
56. percben pedig Tudorie gólját
nem adták meg néhány milliméteres lesállása miatt. Ezután pedig –
teljesen érthetetlenül – visszavonult
az OSK, átengedte a labdát az emberhátrányban rohamozó Rapidnak,
amely Goge beállása után egyre veszélyesebbé vált. A 83. percben Dimitrov 3 méterre kivágta Goge elől,
egy perccel később pedig Niczuly
szögletre ütötte Pănoiu jobb sarokra
tartó lövését. A hosszabbítás máso-

Az MTK idegenben győzte le
a listavezető Puskás Akadémiát
A listavezető Puskás Akadémia hazai
pályán meglepetésre
2-1-re kikapott a kiesés ellen küzdő
MTK-tól a magyar
labdarúgó NB I. 20.
fordulójának szombati játéknapján.
Mindkét
gárda
óvatosan kezdte a
mérkőzést, a vendégeknél Futács jelentette a legtöbb a
veszélyt, aki végül a
33. percben egy szép
támadás végén meg
is szerezte a vezetést
Fotó: az MTK honlapja
a kék-fehéreknek.
A fordulást követően a felcsúti együt- diadalmaskodtak vendégként. A felcsúti
tes magasabb fokozatba kapcsolt, és több gárda egymást követő három siker után
nagy lehetőséget is kidolgozott, de a kapott ki.
helyzetek kimaradtak, a túloldalon viJegyzőkönyv
szont Futács ezúttal gólpasszal jelentkeNB
I.,
20.
forduló:
Puskás Akadémia
zett, Ramadani duplázta meg a különbFC – MTK Budapest 1-2 (0-1)
séget.
Az utolsó bő negyedórára Băluță kö- Felcsút, Pancho Aréna, vezette: Bogár.
nyöklése miatt emberhátrányba került a Gólszerző: Skribek (79.), illetve FuPuskás Akadémia, de még így is tudott tács (34.), Ramadani (69.).
szépíteni, is harcossá tette a hajrát, pontot Kiállítva: Baluta (76.).
Sárga lap: Corbu (20.), Slagveer (44.),
mentenie azonban nem sikerült.
A kék-fehérek mindössze második si- Van Nieff (84.), illetve Spirovski (15.),
kerüket aratták idegenben ebben a sze- Kata (77.).
zonban,
augusztus
óta
először Puskás Akadémia FC: Markek – Szolnoki, Spandler, Nunes, Nagy (81. Komáromi) – Van Nieff, Favorov –
Eredményjelző
Slagveer (57. Skribek), Băluță, Corbu
NB I., 20. forduló: Paksi FC – Gyir(46. Urblik) – Plsek (81. Kozák).
mót FC Győr 2-3, Debreceni VSC –
MTK Budapest: Mijatovic – Varju,
Mezőkövesd Zsóry FC 1-4, Puskás
Szépe, Rajkovic, Sluka – Ramadani,
Kata, Spirovski – Stieber (82. Kadlec),
Akadémia FC – MTK Budapest 1-2,
Futács (81. Miovski), Palincsár (70.
Újpest FC – Kisvárda Master Good
Szakály).
0-0.

dik percében aztán összeomlott a
Sepsi OSK védelme: Niczuly roszszul jött ki messzire a kapujától, kiütött labdája Ioniță elé került, aki 18
méterről a kapuba emelt (1-1).
„Nem érdemeltünk többet, mint
egy pont” – mondta keserűen a
meccs után a történtekről Cristiano
Bergodi edző.
Ezek után a felsőházi rájátszásba
jutásról szó sem lehet, sőt, a 7-8. helyek megszerzése is veszélybe került, különösen, hogy két nagyon

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 26. forduló:
Bukaresti Rapid 1923 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1
(0-0)
Mioveni, városi stadion. Vezette:
Sebastian Colțescu (Craiova) –
George Neacșu (Câmpulung
Muscel), Marius Badea (Rm.
Vâlcea). Tartalék: Viorel Flueran
(Craiova). Ellenőr: Adrian Vidan
(Bukarest).
Gólszerzők: Ioniță (90+2.), illetve Ștefănescu (50.).
Sárga lap: Ilie (19.), illetve
Bărbuț (37.), Păun (60.), Golofca (83.).
Kiállítva: Albu (31.).
Rapid: H. Moldovan – Onea,
Săpunaru, Grigore, Junior Morais, Albu, Kait (78. Goge),
Șefer (72. Ioniță), Marzouk (36.
Moise), Ilie (78. Pănoiu), Vojtuš
(72. Bălan).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov,
Ňinaj, Mitrea, Dumitrescu, Eder
(75. Vașvari), Achahbar (36.
Păun), Aganović, Bărbuț (75.
Askovszki), Tudorie (84. Luckassen), Ștefănescu (75. Golofca).
nehéz meccs vár a szentgyörgyiekre. Szombaton a harmadik helyezett FC Voluntari otthonába
látogatnak, aztán az éllovas Kolozsvári CFR 1907-et fogadják a Sepsi
OSK-arénában.

Nyolc között a Ferencváros
a Magyar Kupában
Utolsóként a Ferencváros jutott a legjobb
nyolc közé a labdarúgó Magyar Kupában: a bajnokságban címvédő zöld-fehérek 2-0-ra nyertek
a másodosztályú Vasas otthonában.
Amint a mérkőzést követően rendezett sorsoláson kiderült, a zöld-fehérek a Honvéd otthonába látogatnak, a negyeddöntős folytatás
március elején esedékes. A címvédő Újpest a
másodosztályú Békéscsaba vendége lesz.
Eredmények, nyolcaddöntő: Vasas FC (NB
II.) – Ferencvárosi TC 0-2, Kecskeméti TE Hufbau (NB II.) – Budapest Honvéd 1-2, FC Nagykanizsa (NB III.) – ETO FC Győr (NB II.) 2-3,
Aqvital FC Csákvár (NB II.) – Paksi FC 0-2,
Békéscsaba 1912 Előre (NB II.) – Gyirmót FC
Győr 3-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia
(NB II.) – MOL Fehérvár FC 0-3, Újpest FC –
Kisvárda Master Good 2-1, Ceglédi VSE (NB
III.) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB III.) 0-1.

Argentin bajnok
és kupagyőztes szélső
érkezik
Az argentin Carlos Auzqui a River Plate
együttesétől a Ferencvároshoz igazolt szombaton. A támadószekció minden pozíciójában bevethető, 30 éves játékos az Estudiantesnél nevelkedett, amelynek felnőttcsapatában 2010-ben mutatkozott be, és a szezon
végén bajnoki címet ünnepelhetett. A River
Plate-hez 2017-ben igazolt, a klub 2,5 millió
eurót fizetett érte. Első idényében Argentin
Kupát nyert új együttesével. Másfél év után
kölcsönadták, azóta a Huracán, a Lanús és
az Atlético Talleres futballistája is volt. Az
argentin élvonalban 137 mérkőzésen 24 gólt
szerzett, a Libertadores Kupában 25 mecscsen egy, a Copa Sudamericanában 16 találkozón egy találata volt.

A negyeddöntő
párosításai
* Kolorcity Kazincbarcika SC (NB
III.) – Paksi FC
* Budapest Honvéd – Ferencvárosi
TC
* ETO FC Győr (NB
II.) – MOL Fehérvár
FC
* Békéscsaba 1912
Előre (NB II.) – Újpest FC

A Ferencváros gólja a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében játszott Vasas FC
– Ferencvárosi TC mérkőzésen az Illovszky Rudolf Stadionban 2022. február 9-én
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
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Lrincz Tímea: 86. hely. Reális eredmény?!
Bálint Zsombor
Szegényes nap volt a csütörtöki
magyar és román sportolók indulása szempontjából, mindössze két
versenyszám volt ilyen. Másodszorra is (és utoljára) rajthoz állt a
pekingi játékok egyetlen erdélyi
magyar sportolója, a gyergyószent-

miklósi L rincz Tímea, aki a 10
km-es klasszikus sífutó számban a
négy évvel korábbi 53. helyéhez
képest az igen szerény 86. helyet
szerezte meg. L rincz Tímea a
sprintben elért 78. helye után reálisnak nevezte az eredményt, minden bizonnyal ez ebben az esetben
sincs másként. Ez a helyezés a ro-

Lrincz Tímea a ni sífutók 10 kilométeres klasszikus stílusú versenyében a csangcsiakoui
zónában lév Nemzeti Sífutóközpontban a pekingi téli olimpián 2022. február 10-én.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

mániai sífutás nemzetközi szintjének a fokmér je, hiszen a sportág
nagy nemzetei nagyságrendekkel
nagyobb er forrásokat fordítanak a
sportolók válogatására, felkészülésére, illetve a versenyfelszerelésre,
a technikai stábra, mint massz rök,
sívaxolók stb. Szintén ebben a
számban rajtolt Magyarország
sportolója, Pónya Sára, aki a 97.,
azaz utolsó el tti helyen végzett a
98 induló sorában.
A szánkósok versenyét a csapatviadal zárta. Románia csapatának
tagjai ezúttal nem követték el azokat a hibákat, amelyeket az egyéni
versenyben mindeniküknél tetten
értünk, és nagyobb bakik nélküli
csúszással a 9. helyet szerezték
meg, ami az eddigi legjobb helyezése a román olimpiai csapatnak.
Igaz, a dolgot árnyalja, hogy csak
14 válogatott szállt versenybe.
Pénteken ismét rajthoz állhattak
a rövidpályás gyorskorcsolyázók,
amikor megrendezték a férfi 5000
méteres váltó el dönt it. Ezek után
pedig biztossá vált, hogy a magyar
csapat (a Liu testvérek, Krueger és
Nógrádi Bence) nem védheti meg a
Phjongcshangban elnyert olimpiai
címét, mert futamában csak a negyedik helyen végzett. Tíz körrel a
vége el tt volt egy rossz váltás

Nógrádi és Krueger között, a leszakadást pedig már nem is sikerült ledolgozni.
Az érmes remények férfi 500
méteren maradtak életben, ahol a
selejtez futamok voltak soron. Liu
Shaolin Sándor és Liu Shaoang futamgy ztesként, Krueger JohnHenry másodikként jutott tovább. A
verseny a negyeddönt kt l tegnap
folytatódott.
A n k 1000 méteres versenyének
negyeddönt jében Magyarország
részér l Jászapáti Petra indulhatott.
A negyedik futamban a 3. helyen
végzett, ám idejével bejutott a legjobb tíz közé. Az el dönt ben viszont már csak 5. lett, így a B
dönt ben állhatott rajthoz. Itt a 4.
helyet szerezte meg, ami azt jelenti,
hogy összesítésben a 9. helyen zárt.
A férfi klasszikus stílusú sífutásban Paul Pepene a nagyon el kel nek számító 30. helyen végzett,
b ven a mez ny els harmadában.
Ez talán Románia eddigi legjobb
eredménye, noha számszer en a
szánkóváltó 9. helye jobbnak t nik.
Ebben a számban azonban 97 induló volt. Raul Popa ugyanebben a
versenyben a 64. id t teljesítette,
míg Magyarország képviseletében
Kónya Ádám a 80. lett.
Szerényen szerepelt a n i biatlon

sprint számában a Románia számára honosított Natalja Uskina, aki
csak a 71. helyen végzett, és ezzel
befejezte a szereplését, hisz nem indulhat az üldöz versenyben. Pekingi eredményei azt a kérdést is
felvetik, hogy amennyiben szükségesnek tartották a honosítást, miért
nem a hazai versenyz knél lényegesen jobb sportolót találtak erre.
A férfi síugrók nagysáncversenyének selejtez jén csak Daniel Cacina jutott túl sikeresen, a 44.
eredménnyel. Daniel Feldorean, aki
a selejtez ket az 52. helyen végezte,
már nem lehet ott a dönt ben, ahol
csak a legjobb 50 ugró indulhat.
A nyolcadik versenynapon nem
volt magyar induló. Romániát is
csak két sportoló képviselte, és
egyik sem nagy reményekkel. A
férfi biatlonisták sprintversenyében
induló George Colea csak kevéssel
teljesített jobban, mint az egyéniben, a 89. helyen végzett, így az üldöz versenyben már nem állhat
rajthoz. A síugrók nagysáncversenyén Daniel Cacina volt érdekelt.
119 méteres teljesítménye az els
menetben a 46. helyre volt elég, ami
a végeredményt is jelentette a számára, hiszen a második menetben
már csak a legjobb 30 ugró vehetett
részt.

A hó mint zavaró tényez a téli olimpián
Volt id , amikor a téli játékok
megrendezéséhez elengedhetetlen
volt a havazás. Az 1972-es innsbrucki játékok el tt például komoly
aggodalmat okozott, hogy amennyiben késik a hó, nem tudják megrendezni a havas számokat. Végül az
id járás megkönyörült a szervez kön. 2022-re azonban oda jutottunk,
hogy a téli játékokon zavart kelt a
hó. Peking éghajlata száraz, ritkán
havazik, így a versenyeket eleve
m hóval képzelték el. Vasárnap
reggel viszont b séges havazás köszöntött a kínai f városra, ami komoly hatással van a téli olimpia
közlekedésére és versenyeire is. Az
olimpiai központba közleked buszok közel félórás késéssel járnak,
minden lelassult. A takarító járm vek megállás nélkül járják az olimpiai helyszínek közötti utakat, de
így is a megszokott id höz képest –
f leg ha át kell szállni – el fordulhatnak egyórás csúszások is. A pályákról,
amennyire
lehetett,
letisztították a friss havat mint zavaró tényez t – a havas versenyeken. A síz ket azonban így is
jelent sen befolyásolta, hisz gyökeresen megváltoztak a pályaviszonyok: a friss hó min sége
lényegesen különbözik ugyanis a

m hóétól, amit az els héten már
megszoktak a sportolók.
Közben elkezdett tisztulni a kép
az orosz m korcsolyázó Kamila Valijeva doppingbotránya kapcsán,
amiért még nem osztották ki a csapatverseny érmeit.
Miután a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság napokig nem volt hajlandó meger síteni vagy megcáfolni a sajtóértesüléseket, miszerint
az orosz csapat 15 éves versenyz je
egyik mintájában tiltott szert találtak, végül bejelentették, hogy a
sportoló – aki történelmet írt azzal,
hogy a csapatverseny során el ször
mutatott be olimpián négyfordulatos ugrást a hölgyek között – doppingmintájában még a decemberi
orosz bajnokságon mutattak ki tri-

metazidint, amelyet torokfájdalom
kezelésére szoktak felírni, de egészséges emberekben teljesítményserkent hatása lehet, ezért tiltólistán
van. A sportoló akkor megóvta az
ideiglenes eltiltást, az orosz doppingügynökség pedig ezt felfüggesztette. A döntést támadta meg
most a NOB, az ügy pedig a nemzetközi sportdönt bíróságra került,
amelynek keddig kellene döntenie,
hogy Valijeva indulhasson az
egyéni versenyszámban. Valijeva
védelmében nem kisebb név, mint a
volt többszörös olimpiai és világbajnok, Katarina Witt emelt szót.
Szerinte nem a 15 éves korcsolyázót, hanem a feln tt felel söket kellene eltiltani. A négyszeres szaltók
elvégzését nem segíti a dopping,

„Ne legyen háború Ukrajnában!”
Nem bünteti meg a NOB Vlagyiszlav Heraszkevics ukrán szkeletonost, aki a futama végén egy sárga-kék szín papírt mutatott fel, amelyen a „Ne legyen háború Ukrajnában!” felirat volt olvasható.
Heraszkevics tettét követ en sokan azt kezdték találgatni, hogy vajon
a sportoló számíthat-e majd bármiféle szankcióra a NOB-tól, lévén a
nemzetközi szövetség alapszabálya világosan kimondja, hogy „semmilyen tüntetés, politikai, vallási vagy faji propaganda nem megengedett az olimpiai helyszíneken, vagy más területeken a játékok ideje
alatt”. A NOB szerint azonban a tábla és a rajta látható szöveg nem politikai üzenet volt, sokkal inkább „általános felhívás a békére”.

mint ahogy Valijeva m vészi kisugárzását sem, egy ilyen ügy pedig
derékba törheti egy rendkívüli tehetség pályafutását – mondta.
Más területen is fokozódik a feszültség, de már Dél-Korea és Kína
között, a rövidpályás gyorskorcsolyaversenyen tapasztalt bíráskodás
miatt. Demonstráló dél-koreaiak
széttéptek pénteken egy kínai zászlót Kína szöuli nagykövetségének

közelében, tiltakozásul az ellen,
hogy szerintük részrehajlóan ítélkeztek a bírák a dél-koreai versenyz kkel szemben. Az Igaz Emberek
civil szervez dés tagjai azt követelték, Kína kérjen bocsánatot amiatt,
hogy az olimpián részrehajló volt a
bíráskodás. Bírálták továbbá a délkoreai kormányt, hogy egy szóval
sem tiltakozik Kínánál az olimpián
történtek miatt.

Simon Ammann – utoljára!
Hetedik olimpiáján utoljára láthattuk ötkarikás versenyen a négyszeres síugró aranyérmest, a Harry Potternek is becézett svájci Simon
Ammannt. Amman még a múlt században, Naganóban állt el ször rajthoz, így Pekingben a hetedik olimpiáján vett részt. Salt Lake Cityben
2002-ben, majd nyolc évvel kés bb Vancouverben mindkét egyéni versenyszámban megszerezte az aranyérmet. Már nyolc éve, a számára
kiábrándító eredménnyel záruli szocsi olimpia után is a visszavonulást
fontolgatta, azonban azóta sem sikerült elszakadnia kedvenc sportágától. Pekingben 40 évesen a normálsáncon és a nagysáncon is egyaránt
a 25. helyet szerezte meg.

Két testvér a dobogón
Sporttörténelmet írtak a norvég Boe testvérek Pekingben. A férfibiatlon-sprintversenyben Johannes Thingnes Boe, aki sífutásban kiemelkedik a mez nyb l, csak egy lövést rontott, így megszerezte az aranyat.
A dologban azonban az a rendkívüli, hogy testvére, Tarjei Boe bronzérmes lett a francia Quentin Maillot mögött, így el ször fordult el a
sportág történetében, hogy testvérek együtt álljanak olimpiai dobogóra.

Olimpiai arany férfi 500 méteren
Aranyéremmel tette fel a koronát
pekingi olimpiai szereplésére a magyar rövidpályás gyorskorcsolyacsapat. Ez a harmadik magyar
érem, korábban egynél több soha
nem volt téli olimpiákon, és minden id k második magyar aranya a
phjongcshangi váltó gy zelem
után.
A harmadik érmet is Liu Shaoang szerezte meg ( szerzett bronzot 1000 méteren és a vegyes váltó
tagjaként is), 500 méteren bizonyult a legjobbnak. Pedig a nap
nem indult jól, mert sem Liu Shaolin Sándor, sem Krueger JohnHenry
nem
jutott
túl
a
negyeddönt n, aztán Liu Shaoang
mondhatni rajt-cél gy zelmet aratott, hiszen esélyt sem adott riváli-

sainak sem a negyeddönt ben, sem
az el dönt ben, sem a fináléban,
amelyben az els kanyartól a befutóig az élen állt. És ezúttal nem voltak incidensek a futamokban, így a
gy zelem megkérd jelezhetetlen,
mert emlékezzünk: 1000 méteren
bátyja, Liu Shaolin Sándor ért els ként célba, de egy er sen vitatható
döntéssel kizárták, így a kínai Zsen
Ce-vej kapta az aranyat. A magyar
rövidpályás gyorskorcsolyázók
záró fellépése kedden lesz, a váltó
azonban csak a B dönt ben indulhat, így újabb éremre már nincs remény.
Férfi alpesi sízésben a férfiak
óriás-m lesiklóversenye
volt
soron, amelyet jelent sen befolyásolt a friss havazás. Nem csak a

lécek vaxolása jelentett komoly kihívást a folyamatosan változó hómin ség miatt, hanem a látási
viszonyok is romlottak. A szelektív
körülmények miatt a 87 indulóból
40 nem tudta befejezni a két menetet. Románia képviseletében Constantin tefnescu a 32. helyen
végzett a versenyben, míg a magyar Kékesi Márton a 34. lett.
A mez ny els felében végezte
az els napot a n i egyes bob versenyszámban Andreea Grecu. Az
els menet nem sikerült a legjobban, csak a 11. id t érte el, a másodikban viszont már a 8. id t
teljesítette, így összetettben feljött
a 9. helyre. A verseny el tt titokban
remélt top 6-os helyezés azonban
már nagyon nehezen teljesíthet .

Liu Shaoang elsként ér célba a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének
döntjében. Balról a második helyezett orosz Konsztantyin Ivlijev. Fotó: MTI/Kovács Tamás
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Ez nem volt rendben, lányok!
Bálint Zsombor
Fájdalmas vereséget szenvedett a
Sirius ni kosárlabdacsapata egy
szerény képesség ellenféltl,
immár másodjára az idényben. A
Phoenix otthonában úgy kapott ki
az alakulat hosszabbításban, hogy
két perccel a vége eltt még tíz
ponttal vezetett. Ezúttal hazai pályán maradt alul úgy, hogy kevéssel
a vége eltt még egyenl volt az
állás, ám az utolsó hét pontot az ellenfél szerezte. A meccs azonban
nem itt ment el, hanem még az els
negyedben.
Rossz volt nézni a marosvásárhelyi együttes kínlódását egy szerény
képesség ellenféllel szemben a ni
kosárlabda Nemzeti Liga 19. fordulójában. Talán azért, mert tudták, elszámolnivalójuk lenne a konstancai
vereség után, nagyon görcsösen
léptek pályára és az els negyedben
az egész idény leggyengébb teljesítményét nyújtották. Mindössze
három pontot szereztek tíz perc
alatt, meznybl 5%-os mutatóval
(1/18!!), és rögtön kilenc eladott
labdával. Nincs az a védekezés, ami
indokolhatja ezeket a gyalázatos
számokat egy magát profinak tartó
kosárlabdacsapat esetében. Ha
pedig valaki azt gondolja, hogy az

ellenfél annyival jobb volt, hát
téved. Semmi különöset nem mutatott Konstanca, átlagosan szerepelt,
a Sirius azonban jelentsen megkönnyítette a dolgát. A játék a második negyedben sem javult
lényegesen, legfeljebb a vendégek
támadójátéka vált még gyengébbé,
így félidre maradt a 12 pontos hátrány.
A szünetben minden bizonnyal
alaposan leteremtette játékosait
Carmin Popa edz, mert a harmadik
negyedben visszakapaszkodott a
csapat, st, rövid ideig a vezetést is
átvette. Az utolsó tíz percben egy
ideig maradt a fej-fej melletti küzdelem, ám hiába reményedtek a
sportcsarnok nézi a bnrossz kezdés után kicsikart gyzelemben, ez
most sem jött össze. 49:49 után
ugyanis ismét csak a Phoenix szerzett pontokat a végs sípszóig.
Néhány szám a katasztrofális teljesítménybl: Sherill – alig 37%
meznybl, 8 eladott labdával
(egész egyszern kiejtette a passzokat a kezébl), Cortez – 36% (egy
szemernyivel sem jobb, mint az általa váltott Allen), Griffin – 33% és
alig 9 pont? És akkor beszéljünk
Chi rl is – nulla ponttal és 7 eladott labdával –, illetve Sólyomról
– szintén nulla ponttal –, aki egész

meccsen egyszer sem próbálkozott
triplával, ami elvileg az erssége.
Tény, hogy szorosan fogták, de
hogy egy pick-and-rollt, egy gyors
labdamozgatást a félkörön egész
meccsen nem láttunk, az az  hibája
is.
Ezek után a rájátszásban szinte
biztosan nem lehet ott a csapat a
legjobb négy között, pályahátránynyal fog kezdeni, ez már most borítékolható.
A hétvégi fordulóban szabadnapos volt a Sirius, legközelebb a
CSM Alexandriát fogadja, amelytl
a kupában egyszer már kikapott
hazai pályán, egy olyan teljesítmény után, amelyrl akkor azt hittük,
nem
lehet
alulmúlni.
Tévedtünk.

Jegyzkönyv

Eredményjelz

Ni kosárlabda Nemzeti Liga, 19. forduló: Marosvásárhelyi
Sirius – Konstancai Phoenix 49:56 (3-15,13-13, 21-11, 12-17)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250 néz. Vezette:
Amalia
Marchi
(Kolozsvár),
R zvan
Opri
(Nagyszeben),Vlad Potra (Kolozsvár). Ellenr: Alexandru Columban (Kolozsvár).
Sirius: Sherill 16 pont, Cortez 12 (3), Lipovan 11, Griffin
9, Czimbalmos 1, Sólyom, Badi, Mircea, Chi .
Phoenix: Hinriksdottir 16 pont, Rosten 11, Vega 11 (1), Mititelu 8, Petrof 4, Fota 4, Beldian 2, Nagy-Voica.

Ni kosárlabda Nemzeti Liga, 19. forduló: Bukaresti Rapid – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 46:106, Aradi FCC –
Kolozsvári U 70:59, Marosvásárhelyi Sirius – Konstancai Phoenix 49:56, CSM
Târgovi te – CSM Alexandria 61:58, Kézdivásárhelyi KSE – Bukaresti Agronomia
61:49; 20. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Kézdivásárhelyi KSE 96:69,
CSM Târgovi te – Bukaresti Rapid 70:54.

A Konzul Kupáért síztek Hargitafürdn
A magyar Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkára nyitotta meg vasárnap reggel Hargitafürdn
a
Magyarország
csíkszeredai fkonzulátusa és
partnerei által szervezett Konzul
Kupáért kiírt síversenyt. Az eseményt évrl évre támogatja a
nemzetpolitikai államtitkárság.
Potápi Árpád János az identitás
fontos részének, és az egyik legfontosabb nemzetpolitikai eszköznek nevezte a sportot.
Kiemelte: a sporttal a közösség
formálásán, egyesítésén túl az
egészséges életmódra is nevelik a
fiatalokat.
A hargitafürdi Konzul Kupáért idén sífutó- és óriás-mlesikFotó: MTI/Veres Nándor
lóversenyt szerveztek. A lesikló
számban 13 korcsoportban több seny kilenc korcsoportjába pedig be. A legidsebb versenyz 82
mint 250 versenyz, a sífutóver- mintegy 130 versenyz nevezett évesen állt rajthoz.

„Szexuálisan zaklatott”:
félreértelmezhet kijelentés?!
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke,
Thomas Bach a pekingi olimpián személyesen találkozott a teniszez Peng Suajjal, akit egy ideig a
nemzetközi sajtó eltntként kezelt.
A 36 éves, párosban kétszeres Grand Slam-tornagyztes teniszez a közösségi oldalán egy november 2-i bejegyzésben szexuális zaklatással vádolta
meg Csang Kao-li korábbi kínai miniszterelnök-helyettest, azt követen pedig sokáig nem adott életjelet magáról.
A kínai kormány és sportági szövetség sem kommentálta érdemben az ügyet, a közösségi oldalakon
pedig letiltották az ezzel kapcsolatos vélemények
megjelenését. A kínai kormánypárt nem közölte,
hogy vizsgálja-e, mi történt Peng és a 75 éves Kaoli között, aki 2018-ban szinte teljesen eltnt a
közéletbl. Késbb az állami televízióban elhangzott egy Pengnek tulajdonított angol nyelv nyilatkozat, amelyben visszavonta korábbi vádjait, majd
egy kínai ifjúsági tornán készült videón a pálya mel-

Fotó: Nagy Tibor

lett állva integetett és teniszlabdákat írt alá a gyerekeknek.
Peng eltnése miatt politikusok és teniszezk a
világ különböz részérl adtak hangot aggodalmuknak, a ni tenisztornákat szervez WTA pedig
decemberben felfüggesztette a kínai versenyeket a
játékos helyzete miatt.
Peng a francia L’Équipe-nek adott kínai nyelv,
angolra fordított interjújában elmondta: együtt vacsorázott Thomas Bachhal, volt egy barátságos beszélgetésük, eszmecseréjük. Peng tagadta, hogy azt
állította, szexuálisan zaklatták volna, egyúttal jelezte, hogy maga törölte azt a posztját, amelyet szerinte félreértelmeztek.
„Soha nem mondtam, hogy bárki bármilyen
módon szexuálisan bántalmazott volna” – mondta.
Egyben azt is hangsúlyozta, hogy sosem tnt el,
mindenki láthatta t.
Bach annyit jegyzett meg, hogy ez Peng élete, az
 története, és ezért a kommunikáció is tle függ.

A gyergyói „rókalányokról”
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától Nadina Niciu lesz a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után cím msorának vendége. A
Gyergyószentmiklósi Fox Hockey és a román ni jégkorong-válogatott marosvásárhelyi származású kapusát Szucher Ervin kérdezi.

Elmaradt a CSM meccse,
ersítés várható
Bálint Zsombor
Szombaton kellett volna lejátszani a Marosvásárhelyi CSM –
Bukaresti Agronomia mérkzést a
kosárlabda 1. ligában, a találkozót
azonban a fvárosiak keretében felbukkant koronavírusos esetek miatt
elnapolták. Új idpont még nincs,
az azonban biztos, hogy a meccset
az eredeti idpontban rendelkezésre álló keretekkel lehet megrendezni.
Ez azért fontos, mert beigazolódott, amit a tiinától elszenvedett
vereség után írtunk, hogy a klub az
ersítést fontolgatja, hogy a feljutás
ne forogjon veszélyben, hiszen a
bukaresiek elleni mérkzésen a marosvásárhelyi csapatnak gyakorlatilag nem volt esélye. Most pedig
arról is hír érkezett, hogy a másik
fvárosi alakulat, a Laguna leigazolta az idény második felére az élvonalbeli tapasztalattal rendelkez
Radu Paliciucot, aki egykor a
Maros KK-ban is megfordult. Márpedig csak két kiadó hely van az élvonalban, amelyre három csapat
pályázik.
A klub aligazgatója és a kosár-

labda-szakosztály
menedzsere,
Szászgáspár Barnabás megersítette, hogy legkésbb keddig bejelentik, hogy ki lesz a csapat új
idegenlégiósa. Mivel a belföldi játékospiacon már nincs megfelel
szint leigazolható játékos, külföldit keresnek, hiszen a szabály két
légióst engedélyez, az egyik helyet
pedig Martini tölti be. Az id szorít, hiszen február 15-én zárul az átigazolási idszak, ezt követen
nincs lehetség új játékosok szerzdtetésére. Szászgáspár Barnabás
elmondta: a 2-3-as posztokra egy
all-roundert keresnek, aki jól dob
távolról, meg tudja oldani az egyegy elleni helyzeteket és betörésbl
is tud pontokat szerezni. Valami hasonlót, mint a tiina Armin Caneje, akinek dönt szerepe volt a CSM
elleni gyzelem megszerzésében.
Lapzártáig nevet még nem közöltek, ma vagy legkésbb holnap
azonban ki kell derülnie annak is,
hogy ki az új leigazolt.
A megersödött keret csapat
legközelebb a hét végén, hazai pályán, a Bukaresti NN Ulise ellen
léphet pályára, az alapszakasz viszszavágóinak els fordulójában.

Végre teljes forduló a Nemzeti Ligában
Hosszú id után a 20. fordulóban ismét minden mérkzést megrendeztek a kosárlabda Nemzeti Ligában, és ezúttal egyetlen meglepetésrl sem számolhatunk be. Kolozsvár folytatta a menetelését, ezúttal a
Bukaresti Dinamo otthonában szerezte meg a 18. gyzelmet az idényben, és – nyilván – a tabella élén áll, úgy is, hogy három elmaradt mérkzése van. Az idény legnagyobb problémáját ezek az elmaradt
mérkzések jelentik, hiszen nem kevesebb mint 19-et kell eddig bepótolni, és csak most kezdenek mozogni ilyen téren a csapatok: a következ héten öt bepótolandó találkozót tztek msorra, és remélhetleg
a koronavírus most már nem szól bele többé a programba. Noha az
alapszakasz végéig még tíz forduló van hátra (plusz a bepótolandó
meccsek), Kolozsvárt már aligha érheti bárki utol, a második helyért
Voluntari és Nagyvárad csatázik majd, ebbe a küzdelembe legfeljebb
Craiova és Pite ti szólhat bele. Talán szerepet játszik majd az is, hogy
Kolozsvár és Nagyvárad továbbra is jelen van a nemzetközi porondon.
Elbbi a Bajnokok Ligája második csoportkörében, utóbbi pedig bejutott az Európa-kupa negyedöntjébe.
Kosárlabda Nemzeti Liga, 20. forduló: Bukaresti CSA Steaua –
Csíkszeredai VSKC 85:75, SCM U Craiova – Bukaresti Rapid 96:82,
Konstancai Athletic Neptun – FC Arge Pite ti 76:84, Temesvári SCM
OMHA – Zsilvásárhelyi CSM 80:56, Galaci CSM – Nagyváradi CSM
60-86, CSO Voluntari – Nagyszebeni CSU 78:71 (korábban játszották).
Elmaradt mérkzésen: Bukaresti Dinamo – CSO Voluntari 64:75.
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A család a biztonság és feltételnélküliség fellegvára

Nem véletlenül vagyunk a világon
Dr. Puskás Attila 1974-ben született
Marosvásárhelyen. Meglátása szerint
a család a biztonság és feltételnélküliség fellegvára. Ketts, természettudományos és vallási érdekldése okán
a világra mindig racionális összefüggésekben és természetfölötti nyitottságában
tekintett.
Teológiai
képzettsége ma is meghatározza ezt
a világlátást, aminek nagyon örvend,
mert mindez annak bizonyítéka, hogy
sikerült a teológiát elmélkedve, ahogyan
egy
középkori
misztikus
mondta, „térdelve megtanulnia”...

Nagy-Bodó Tibor
– Mit kell tudni dr. Puskás Attiláról?
– 1974-ben születtem Marosvásárhelyen,
de Málnásfürdn, Brassóban, Baróton, majd
újra Brassóban, Gyulafehérváron, Rómában
és Gyergyószentmiklóson éltem. A vándorlás
oka szüleim hivatása, akiket orvosként, tanárként kénye-kedve szerint dobált ide-oda a
kommunista rendszer. Fehérvár, Róma és
Gyergyó viszont már az én hivatásomhoz
köthet. Gondolkodásomat alapveten meghatározta, hogy természettudomány szakon
végeztem az iskolát Brassóban, majd a gyulafehérvári teológiára jelentkeztem, ahonnan
három év után Rómába küldtek. Itt a jezsuita
irányítás alatt álló Collegium Germanicum et
Hungaricum lakója voltam, miközben a Gergely Egyetemen tanultam. Két évet éltem a
római örmény kollégiumban is, ahol megismertem az örmény liturgiát. Eközben Budapesten doktoráltam. 2003-ban tértem haza,
2006-ig aktív egyházi szolgálatban voltam a
gyergyói örmény katolikus plébánián. 2006ban Marosvásárhelyre költöztem, ns vagyok, két gyermek édesapja. Idközben
Szebenben elvégeztem a germanisztikát is,
ezzel pedig eleget tettem minden vérvonalamnak, hiszen felmenim között vannak
gyergyói székelyek, vásárhelyi magyarok, erzsébetvárosi örmények és szatmári svábok.
Emiatt igazi erdélyinek tartom magam. Jelenleg tanár vagyok a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. Vásárhely és Erdély kulturális
életében a magyar örmények megismertetése,
hagyományainak és identitásának megrzése
a célom, a többnemzetiség Erdély eszméjének elkötelezett híveként és hirdetjeként.
– Pár évtizeddel ezeltt biztosan másképp
tekintett a világra és a mindennapjainkra.
Milyen is volt ez a korszak sok-sok évvel ezeltt?
– Ketts, természettudományos és vallási
érdekldésem okán a világra mindig racionális összefüggésekben és természetfölötti nyitottságában tekintettem. Szerintem a kett
nem zárja ki, st kiegészíti egymást, mint a
két szem, amelyek együttesen teszik teljessé
a látást. Természetesen változtak dolgok az
életemben, és maga a világ is változott, de a
világszemléletem ugyanaz: szeretem megismerni mindennek az okát, és keresztény
szemmel tekintek a világra és önmagamra.
– Ön szerint milyen világban élünk, és milyen az a világ, amit nap mint nap megélünk?
– Születésünktl kezdve szembesülünk
adottságokkal, és ezeken nem igazán lehet
változtatni. Ilyen a család vagy a sokat emlegetett „rendszer”. Másrészt a legcsodálatosabb ajándék, amit az élettel kapunk, a
szabadságunk, amellyel a világot – közhelyesen mondva – olyanná is tehetjük, amilyennek szeretnénk. De ebben rejlik
felelsségünk is. Ádám, Éva óta szeretjük a
másikat hibáztatni tetteinkért, de ne feledjük,
hogy mindenben ott rejlik a mi felelsségünk
is. A világ olyan, amilyen. A kérdés az, hogy
milyen világot teremtek én magamnak és
magam körül másoknak.
– Milyen szerepet játszik az életében az
egykori elképzelése, világnézete?
– Természettudomány és természetfölöttiség határozta meg világnézetemet. Ma is a ra-

Fotó: Nemes Attila

cionális összefüggések keresése motivál, és
a világnak, az embernek, önmagamnak a hit
szemüvegén keresztül történ szemlélése jellemez. Teológiai képzettségem ma is meghatározza ezt a világlátást, aminek nagyon
örvendek, mert annak bizonyítéka, hogy sikerült a teológiát elmélkedve, ahogyan egy
középkori misztikus mondta, „térdelve megtanulni”. Mássá váltam, és ez jó.
– Mit szóltak vezeti és sorstársai, amikor
hátat fordított a papi pályának, és volt-e már
olyan a pillanat, amikor megbánta azt, hogy
hátat fordított az egyház titokzatos, de áldott
világának?
– Akik ismerik és élik ezt a hivatást, nem
ítélkeznek könnyen, és ha igen, akkor is alapos megkülönböztetéssel teszik, mert az emberi lélekben nem minden fehér-fekete. Sok
érzés kavarog benne, ami nagy körültekintésre és bölcsességre int. Ha valaki felhagy a
szolgálattal, nem azt jelenti, hogy hátat is fordított annak, hanem azt, hogy másképpen
szeretné szolgálni Istent. Nem szabad fehéren-feketén látni a kérdést. Számos út vezet
Istenhez, és mindenki meg kell találja a saját
útját. Jelenleg is gyakorló keresztény vagyok,
és a szentségi élet megélésére is lehetségem
van a pápai felmentésnek köszönheten.
Ugyanúgy szeretem, fontosnak tartom az
egyházat, mint korábban. Tudom, hogy emberekbl áll, de isteni alapítású.
– Sokan állítják: egy papnak könny tanítani...
– Kérdés, hogy mit jelent tanítani: mantraszeren ismételni az egyetemen megtanultakat, vagy tanúságot tenni? Valóban, egy id
után könny szónokolni, ezt a rutin is hozza.
De sem a papi, sem az orvosi, tanári stb. hivatás nem csak a tanításról szól, hanem a tanúságtételrl. A diák érzi, ha tanára
hivatásszeren neveli, a páciens, ha az orvos
emberként tekint rá. Ilyen szempontból a
papnak is csak akkor könny tanítani, ha a tanítást saját életén átszrte.
– Ön milyen embernek tartja magát?
– Egy keresztény világnézet értelmiséginek, aki nyitott és érdekld, a változást
igényli és szereti, az emberi szándékot hamar
átlátni képes, összefüggéseket keres, és a farizeusi nagyképséget és képmutatást, a középszerséget szívbl megveti.
– Visszagondolva az egykori életképre, milyen szerepet játszik az életében ma a család,
a feleség és a gyermekek? Olykor nem érzi
magát szegényebbnek?
– Nagycsaládban nttem fel, számomra a
család gazdagság. Ugyanakkor ez a természetes földi állapot Isten parancsa és szenthá-

romságos létformája szerint is. A család a biztonság és feltételnélküliség fellegvára, ahol
fölösleges szerepet játszani. Ahol az ember
lehet akár dühös is, vannak viták is, de mindenre fátyolt boríthat a szeretet. Ami pedig a
gyermekeket illeti, számomra – és gondolom,
mindenkinek – k a legdrágább kincs az életben.
– Amikor templomba megy, mire gondol:
szokott-e gyónni, gondol-e arra, hogy az oltár
eltt ön esetleg másról beszélne? Esetleg többetmondóan, máshogyan, meggyzbben...
– A prédikáció a személyes ima gyümölcse, a bibliai igének a pap személyiségén keresztül történ hirdetése. A lélek szól a pap
által. Nem vagyunk egyformák, ezért természetes, hogy mindenki másképpen beszél egy
szentírási rész kapcsán. Életemben nem hallottam két egyforma prédikációt, de olyant
sem, amelyikbl ne tanulhattam volna valamit, teológiai doktorátussal „a zsebemben”.
Ami a gyónást illeti, említettem, hogy gyakorló keresztény ember vagyok.
– A hivatás régebben és ma... Sorsdöntk
ezek a különbségek...
– „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz – írja a Zsidókhoz írt levél
szerzje. És a meghívás ugyanúgy szól, mint
egykor Ábrahámnak, akit Isten a biztonság
elhagyására hív, az  szolgálatára. De az isteni hívás mindig az adott világba szól. Mai
világunk egyértelmen más. Korábban egy
hagyomány- és tekintélytisztel világban éltünk mi is Erdélyben, a mai világ kemény tanúságtételt
követel,
olyan
értékek
megvédését követeli, mint a családi szeretet,
a biológiai nem, a kétnem család intézménye. Ez komoly kihívást jelent minden krisztushívnek.
– Vajon szeretik önt a diákok és az embertársai? Beszélhetünk-e olyan pillanatokról,
amikor elítélik, vagy elítéli önmagát is?
– Marosvásárhely nem New York, ahol
anonimitásba burkolódzva akár egész életét
leélheti az ember. Egy tanár, pap, orvos,
közéleti szerepl nem bújhat el a nyilvánosság ell. A városban élve nagyon hamar fülébe jut az embernek a mások véleménye
róla, és ez fordítva is igaz… Nincsenek illúzióim, egyértelmen vannak elítélend dolgok személyemet illeten is. Fontosnak
tartom a visszajelzéseket is, még akkor is, ha
fájnak. Az egészséges lélek képes a megkülönböztetésre, és képes tanulni azokból, amelyek valóban helytállóak. A többivel nem
érdemes foglalkozni. A lelkiismeret a legjobb
tükör, és ennek visszatükrözésében kell mindent értékelni és mérlegelni a dolgokat. Ebbe

beletartozik az egészséges „önítélet” is. Hogy
mennyire szeretnek a diákok, azt csak sejtem,
de azt tudom, hogy én nagyon szeretem ket.
– Templom vagy iskola? Merthogy egyszerre e kett soha nem fog mködni...
– A válasz a szolgálatban rejlik, hiszen
Isten és ember szolgálata minden állapotban,
mindenhol lehetséges. A kommunista börtönökbe vetett papok bogaraknak, falaknak prédikáltak. Az elnéptelenedett Szeben melletti
szász falu templomában a padoknak, imakendknek és galamboknak prédikáló Eginald
Schlattner lelkész esete szintén ismert. Szolgálni, segíteni, megélni emberségünket mindig és mindenhol lehetséges.
– Mit tenne másképpen, ha ma újra huszonéves lenne?
– Megkérdezném önmagamat, hogy mit is
akarok kezdeni az élettel, beszélgetnék egy
jót a barátaimmal egy Bolyai utcai kávézóban, és szétnéznék az interneten, hogy merre
indulhatnék el. Elérhet internet ugyanis
akkor nem volt, amikor én húszéves voltam.
– Ön az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének elnöke. Életében milyen szerepet játszik ennek a szervezetnek a vezetése, olykor
a politika, az örmény nép szeretete és nem
utolsósorban a tudományos élet?
– Rómában a jezsuita rektorom azt tanította, hogy az embernek mindenképpen legyen hobbija. Mert a munkáját meggylölheti
az ember, és hivatását is elveszítheti, de a
hobbiját soha. A hobbi átsegíthet nehéz helyzeteken. Korábban azt gondoltam, hogy az
örménység csak egy hobbi, de rájöttem, hogy
több annál, számomra kötelesség. Aktívan
nem politizálok, de vallom, hogy a politika
életünk része, és eszköz arra, hogy közösségek életét jobbra fordítsa. A tudományos
munka pedig a szellemi felüdülés forrása,
ami segít felülkerekedni a hétköznapok szürkeségén és a középszerségen, ami körülvesz.
– Amennyiben lehetségess – eltekintve
most feleségtl, családtól és a gyermekektl
–, boldog embernek tartja magát?
– Angelus Silesius barokk költ írja:
„Megállj! Hová rohansz? Tebenned van a
menny, / másutt meg nem leled az Istent sohasem”.
A boldogság forrása az ember szívében rejlik, az önmagunkkal, a világgal és az Istennel
való béke teremti meg bennünk. Hálás vagyok, ha boldognak érezhetem magam,
mindamellett, hogy olykor számos küls tényez tompítja ezt az érzést.
– Mi történne akkor, ha nem lenne család
és iskola?
– Ebbe bele sem gondolok, mert van.
Akkor egyértelmen minden más lenne, és
„újratervezésre” lenne szükség. Szerintem
semmi sem esik „Istenen kívülre” az életben
vagy a földön. Ahogy eddig mindig éreztem
segít jelenlétét az élet nagyon nehéz pillanataiban, akkor is érezném. Ez egy nagyon
mély bizonyosság bennem.
– Vajon mit rejteget az igazi élet: iskolát,
templomot, családot, gyermekeket, papi hivatást? Vagy talán valami mást?
– Szeretem adventet, ami az Úrjövet ideje,
az ismeretlené, ami hozzám (ad) kívülrl érkezik (venit), ami nem befolyásolható,
hanem tiszta ajándék. Nem tudom, hogy mit
hoz a jöv, azt vallom, hogy hagyjuk meg
igazi jövnek, hogy ne veszítse el ajándék
jellegét. Hagyjuk magunkat meglepni, nyílt
gyermeki lélekkel.
– Mi az ön hitvallása?
– Hogy nem véletlenül vagyunk a világon,
hogy Istennek mindannyiunkkal terve van,
és ennek kutatásában – mert sokszor nem
egyértelm –, sohasem hagy magunkra. Számos más dolog, mint az emberek szolgálata,
a hivatás gyakorlása, a munkahely stb. lehetség és eszköz Isten tervének beteljesítésére.
– Tanár Úr, köszönjük a beszélgetést!
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Az Adó- és Pénzügyi Hivatal közleménye
2022. március 1-től kötelező regisztrálni a saját virtuális
térbe (SPV) azoknak az engedélyezett gazdasági tevékenységet folytató adóalanyoknak, akik kérvénnyel, okiratokkal vagy egyéb dokumentumok ügyében fordulnak az adóhatósághoz.
A 11/2021-es kormányrendelettel módosított és kiegészített
207/2015-ös számú, az adózási eljárásra és egyéb pénzügyi
szabályozásra vonatkozó törvény alapján 2022. március 1jétől a kérelmeket, okiratokat vagy egyéb dokumentumokat
a saját virtuális téren keresztül kell elküldeni a központi
költségvetési szervnek. Ez a kötelezettség vonatkozik a jogi
személyekre, egyesületekre és más, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre, a szabadfoglalkozást űző
vagy önállóan gazdasági tevékenységet folytató természetes
személyekre, egyéni és családi vállalkozásokra.
Amennyiben az adózók/adófizetők a kérelmek, iratok vagy
egyéb dokumentumok elektronikus úton történő közlési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és azokat levélben
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból
törlését
vállalom.
Tel.
0748-882-828. (14877-I)

MINDENFÉLE
TETŐFEDŐ KFT. vállal ácsmunkát,
bádogosmunkát, szigetelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0742-344-119,
Bence. (14716-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást
mindenféle
anyagból, bármilyen építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést.
Készítünk kerítést, kaput vasból.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény.
Tel. 0721-841-390, Miklós. (14843)

nyújtják be a központi adóhatósághoz, ezt a közlést nem veszik figyelembe, és értesítik az adóalanyokat/adófizetőket
az elektronikus távközlési eszközzel történő kommunikációs kötelezettségről.
Javasoljuk, hogy az adófizetők 2022. március 1-ig tegyék
meg a szükséges lépéseket a saját virtuális térben való regisztrációhoz, hogy elkerüljék az esetleges negatív következményeket (mint például: adókedvezmény igénybevételi
jogának elvesztése, pénzbírságok alkalmazása stb.), ha egy
dokumentumot meghatározott időn belül kell benyújtani, és
ez fizikailag történik, nem a virtuális térben.
Emlékeztetünk, hogy a saját virtuális tér használata ingyenes, a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető szolgáltatás, amelyen keresztül az adózók megtehetik az
adóbevallást, kérelmeket nyújthatnak be, dokumentumokat
kérhetnek be, ellenőrizhetik saját adózási helyzetüket stb.
Az iratok elektronikus úton történő továbbítása megtakarítást jelent mind az adófizetők, mind az adóhatóság erőforrásai számára.

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(14863-I)
VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (14836)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel, de Isten akaratának engedelmeskedve tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a szerető férj,
édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, testvér, rokon, sógor
és szomszéd, a hagymásbodoni
születésű
id. PEPELLA SÁNDOR
szerető szíve életének 78. évében, 2022. február 10-én megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait február 14-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a
sürgősségi kórház mögötti városi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Minősített digitális tanúsítvánnyal rendelkező természetes
vagy jogi személyek ezen bizonylat alapján kérhetik az
SPV-felhasználóként való regisztrációt, az ilyen tanúsítvánnyal nem rendelkező magánszemélyek pedig felhasználói név és jelszó alapján regisztrálhatnak.
A saját virtuális térbe történő beiratkozással kapcsolatban
további információk érhetők el:
– az ANAF portálon az „Online szolgáltatások” menüpontban
– a www.youtube.com oldalon közzétett tájékoztató anyagok megtekintésével (jogi személyeknek, digitális tanúsítványok alapján:
https://www.youtube.com/watch?v=SHXWtBP4jf4&t=3s
és felhasználónévvel és jelszóval rendelkező természetes
személyeknek:
https:// www.youtube.com/watch?v=XFQ9KJrI5v0)
– telefonon, az ANAF ügyféltájékoztató központjának
031.403.91.60-as telefonszámán.
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal kommunikáció,
közönség-, sajtószolgálata

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és

„Minden elmúlik
minden elvész,
csak egy él örökké:
az emlékezés.”
Szomorú szívvel emlékeztünk
február 13-án a nyárádszentbenedeki
BUKUR
PÉTERRE
halálának
4.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége
és
két
lánya
családjukkal.
Nyugodjon
békében! (14825)

Fájó szívvel tudatom mindazokkal, kik ismerték és
szerették KORCH PÁLNÉT
született DEZSŐ ILONA, hogy
ma, február 14-én van halálának
első
évfordulója.
Emlékét megőrizve kívánok
nyugodalmas örök pihenést.
Férje. (14856)

MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66293-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I)

