
Marosvásárhelyen heti két alkalommal, Kolozsváron pedig 
hetente egyszer oszt meleg ételt a hajléktanoknak a Solidaris 
Egyesület. A két városban mintegy 100 személyről gondos-
kodnak, Marosvásárhelyen ezeken a fagyos napokon általá-
ban megnő a segítséget kérők száma, 30-35-en jelennek meg 
a régi szülészet szomszédságában lévő parkban, ahol a meleg 
ebéd, a kenyér, a tea és a péksütemény mellett ebben a hideg 
időszakban sapkát, kesztyűt is ajándékoznak azoknak, akik-
nek nincs. 

Fagypont a neve a hajléktalanmissziós programnak, amelyet immár 
harmadik éve működtet Marosvásárhelyen és Kolozsváron a Solidaris 
Egyesület. Bár nyáron sem engedik el a nehéz sorsúak kezét, a hideg 
időszakban hangsúlyosabb figyelmet fordítanak rájuk, október elejétől 
hetente biztosítanak nekik meleg ebédet. Sajó Norbert, az egyesület el-
nöke lapunknak elmondta, szívügyüknek tartják a hajléktalanok sorsát, 
hiszen tudják, hogy a téli időszak kritikus azoknak, akiknek nincs fedél 
a fejük fölött, ugyanis amellett, hogy élelmezési gondjaik vannak, fa-
gyoskodnak is. A tavaly először kapott támogatást a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivataltól az egyesület hajléktalanmissziója, ami óriási 

A csula hatalma 
Rózsaszínű reggelre ébredtünk a tegnap, hiszen akkor – e sorok 

írásának napján – ünnepeltük a szerelmesek napját. Avagy a Valen-
tin-napot, hogy legismertebb és legvisszataszítóbb formájában is le-
írjuk. Az importünnepet, a rosszul beidegződött amerikánát, amit 
átvettünk – és már hülyét csinálunk magunkból, ha nem sztároljuk 
lelkesen bólogatva a nyugati kultúra ezen, nem feltétlenül idekívánt 
kulturális vállrángását is. Pedig magával az ünneppel semmi baj 
sincsen, az üzenete szép, a háttértörténete is az, és Szent Bálint nap-
ját az európai katolicizmus is számontartja – igaz, nem az a lényege, 
mint cikkünk tárgyának. A gond akkor kezdődik, amikor túltoljuk az 
üzenetet, félreértelmezzük a lényeget. Hiszen azoknak, akik szeretik 
egymást, nincsen szükségük egy előre meghatározott napra, hogy 
ezt kimutathassák. Ugyanakkor jó, ha van egy ünnep(ünk?), amely 
a szeretetet élteti, amely alkalmat és keretet ad arra, hogy a párok 
– sokszor a mindennapi taposóban felőrlődő családanyák és csa-
ládapák – kicsit egymással is foglalkozhassanak, kiszakadhassanak 
a napi rutin, a munkahely, a gyereknevelés adta fárasztó és stresszes 
szerepkörökből, és megtehessék ezt anélkül, hogy a túlságosan szi-
gorú lelkiismeretük lázadozna vagy az esetlegesen mártír típusú sze-
mélyiségük tiltakozna ellene. Mert ez most kijár, ez az övék. Ilyen 
szempontból kimondottan hasznos ünnep a Bálint-nap (maradjunk 
csak ennél a megnevezésnél), még akkor is, ha sokan – és eredmény-
telenül – tiltakoznak ellene. 
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(Folytatás a 3. oldalon)
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Fagypont hajléktalanmisszió 

Heti két meleg ebéd 

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Menyhárt Borbála 

 Fotó: Nagy Tibor 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  

Újabb földrengés 
Olténiában  

  
Kedden, a hétfői 5,2-es erős-

ségű földrengést követően a Rich-
ter-skála szerinti 5,7-es erősségű 
földmozgást mértek 15 óra 16 
perckor Gorj megyében, amely 40 
kilométeres mélységben követke-
zett be. Epicentruma 102 kilomé-
terre volt Craiovától, 120 
kilométerre Nagyszebentől. Két 
utórengés követte a keddi földren-
gést – közölte az Országos Földfi-
zikai Intézet. A két utórengés 
közül az első 3,5-es erősségű volt 
a Richter-skálán, ezt 15.29-kor 
észlelték. A földmozgás 5 kilomé-
teres mélységben történt. A máso-
dik, 3,4-es erősségű utórengés 10 
kilométeres mélységben követke-
zett be. A katasztrófavédelem fel-
derítő csapatokat fog küldeni 
azokba a megyékbe, ahol a lakos-
ság érezte a szeizmikus mozgást. 
Lapzártáig Maros megyében nem 
jelentettek anyagi károkat. A ható-
ság felhívja a figyelmet, hogy a 
https://fiipregatit.ro/ghid/cutre-
mur/ oldalon lehet tájékozódni a 
földrengéssel kapcsolatos tudniva-
lókról. (Agerpres) 



Bocskai Napok Nyárádszeredában 
Február 17-21. között harmincadszor tartják meg Nyá-
rádszeredában a Bocskai Napokat. Pénteken reggel a 
Bocskai-kupa focitornával kezdődik a rendezvény, 
majd délután 5 órától a Bocskai István Elméleti Lí-
ceum díszterében író-olvasó találkozóra kerül sor, 
ahol Szabó Eszter és B. Szabó Zsolt blogregényét 
mutatják be. 18-án 10 órától az Iszlai Csaba-emléktor-
nára hívják az érdeklődőket, majd 13 órától a város 
eddigi és jelenlegi polgármesterei találkoznak. Délután 
16 órától a Nyárád-völgyi Bocskai Mézlovagrend ava-
tóünnepségét tartják a református templomban. Va-
sárnap 11 órától ökumenikus istentiszteletre kerül sor 
a református templomban, és megkoszorúzzák Bocs-
kai István szobrát. 17 órától a líceum szalagavató ün-
nepségét tartják a kultúrotthonban. Záróeseményként 
február 21-én 19 órától a Bocskai István dalkör „far-
sangfarki” előadását tűzték műsorra.  

Előadás a családról 
 A házasság hete keretében, a Felsővárosi esték ren-
dezvénysorozat részeként február 15-én, ma 19 óra-
kor Kádár Annamária pszichológus Családi 
életciklusok és párkapcsolati kommunikáció címmel 
tart előadást a marosvásárhelyi felsővárosi református 
egyházközség templomában (1989. December 22. 
utca 49. szám). Az előadás előtt, 18 órától Benkő Mi-
hály lelkipásztor tart bibliai bevezetőt. Az előadást be-
szélgetés és szeretetvendégség követi. A belépés 
ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt várnak. 

Bálint-napi szimfonikus  
hangverseny  

Bálint-napi szimfonikus hangversenyre várják a klasz-
szikus zene kedvelőit február 16-án, csütörtökön 19 
órakor a Kultúrpalota nagytermébe. A Román Televí-
zió Marosvásárhelyi Stúdiójával közösen szervezett 
koncerten a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szim-
fonikus zenekarát Jascha von der Goltz németországi 
karmester vezényli, szólót játszik Roman Fediurko uk-
rajnai születésű, Ausztriában élő zongoraművész. Mű-
soron: Mendelssohn-Bartholdy-, Schumann- és 
Richard Strauss-művek. 

Szem-lélek – Marosvásárhelyen a 
Gyergyószárhegyi fotótábor 2022 

Évek óta fotótáborát is megszervezi a Gyergyószárhe-
gyi Kulturális és Művészeti Központ. A meghívott fotó-
sok szemnek, léleknek egyaránt tetsző, gazdag 
látványvilágot rögzíthetnek a községben és környé-
kén, a képanyagot táborzárás után többfelé is bemu-
tatják. A tavalyi tábortermésből, 38 részvevő, köztük a 
fotográfia több közismert erdélyi, partiumi, magyaror-
szági képviselőjének válogatott fotóiból most a maros-
vásárhelyi Bernády Ház emeleti galériájában 
rendeznek kiállítást. A Szem-lélek című tárlat megnyi-
tójára február 16-án, csütörtökön 18 órakor kerül sor. 
Mesedélután a Maros Megyei Könyvtárban 
Február 16-án, csütörtökön 18 órakor újabb mesedél-
utánra várják a gyermekeket a Maros Megyei Könyv-
tár gyermekrészlegére. Meghívott Tekei Erika, az 
Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány munkatársa. A 
mese után kézműves-tevékenységet tartanak. 

 

IDŐJÁRÁS 
Többnyire napos  
Hőmérséklet: 

max.   5 0C 
min.  -5 0C

Ma KOLOS és GEORGINA,  
holnap JULIANNA és LILLA 
napja. 
JULIANNA: a Juliánusz férfi-
név női párja. 
LILLA:  a Lívia és a Lídia régi 
magyar becézéséből alakult ön-
álló névvé.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 14.

1 EUR 4,9012
1 USD 4,5578

100 HUF 1,2814
1 g ARANY 272,6046

15., szerda 
A Nap kel  

7 óra 27 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 47 perckor.  
Az év 46. napja,  

hátravan 319 nap.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Emberéletet követelő lakástűz 
ütött ki vasárnap este Nyárád-
szentlászlón. A katasztrófavé- 
delem megyei diszpécserszol- 
gálata este fél tíz után néhány 
perccel riasztotta a nyárádsze-
redai hivatásos és önkéntes, va-
lamint a nyárádgálfalvi önkéntes 
tűzoltóegységeket.  

A helyszínen kiderült, hogy lehetsé-
ges áldozatra is számítani kell, de az is 
gondot okozott, hogy időbe telt a lakás 
lekapcsolása az áramhálózatról, ezért 
nem tudtak zavartalanul oltani – tud-
tuk meg Kacsó Istvántól, a nyárád- 
szeredai önkétes alakulat parancsno-
kától.  

Az oltással párhuzamosan elkezdték 
az áldozatot is keresni, nemsokára 
meg is találták a lakásban a ház tulaj-
donosát, egy egyedül élő 78 éves fér-
fit, akin már nem tudtak segíteni.  

A jelek szerint nem tudott kijut- 
ni a házból, halálát a hőfelgyülemlés 
és a füst miatti fulladás okozhatta, tes-
tének egy része el is szenesedett a tűz-
ben.  

A vályogból épült, de felújított ház 
lakhatatlanná vált, a falak és a tetőzet 
egy része kiégett. 

A tűzoltók első helyszíni megállapí-
tása szerint a lángokat a kályhából ki-
esett parázs okozhatta, amitől meg- 
gyúlt az ágynemű, majd a lakás többi 

része is, viszont a hétfőn végzett nap-
pali helyszínelés arra enged következ-
tetni, hogy a tüzet rövidzárlat okozta, 
ugyanis a biztosítéktábla melletti fal-
részben levő gerenda erőteljesebb 
égésnyomokat mutat. 

A nyárádgálfalvi önkéntes tűzoltó-
alakulat parancsoka, Német Zsolt el-
mondta: a községben ez már a 
harmadik eset az elmúlt két évben, 
amikor egyedül élő idős ember leli ha-
lálát a kigyulladt lakásában: Nyárád-
szentlászlón ez a második eset az 
utóbbi időben, azelőtt pedig egy nyá-
rádgálfalvi férfit találtak meg elszene-
sedve lángra kapott otthonában a 
tűzoltók. (GRL)

Lakástűz emberáldozattal Nyárádszentlászlón 

43. borverseny  
Dicsőszentmártonban 

 A Szent Márton Borlovagrend február 18-án, szombaton 
17 órától Dicsőszentmártonban, a Három Fenyő vendég-
lőben 43. alkalommal szervez borversenyt. A díjkiosztással, 
borkóstolóval és ünnepi vacsorával egybekötött esemé-
nyen a szászcsávási cigányzenekar muzsikál. A borver-
senyre benevező résztvevők a bormintát (három 7 dl-es 
palackban) még ma, 15-én juttathatják el a borlovagrend 
székhelyére (a dicsőszentmártoni múzeum alatti helyi-
ségbe), vagy falvakon a megszokott helyekre. A részvételi 
szándékot február 17-én, pénteken 14 óráig jelezhetik a 
0740-026-395-ös telefonszámon Czirmai Leventénél. 

Tűzifát biztosítanak a rászorulóknak  
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazga-
tóságán iktatják azokat az igényléseket, amelyek alapján a 
város saját erdeiből sürgősen tűzifát biztosítanak azon sze-
mélyek és családok számára, akik nem rendelkeznek saját 
lakással, a település hátrányos övezeteiben barakkokban 
vagy improvizált építményekben laknak. Azok jogosultak a 
segélyre, akik nem igényeltek másfajta (gáz-, villanyáram- 
vagy fa-) fűtéspótlékot. A kéréseket a szociális igazgatóság 
Dózsa György utca 9. szám alatti székházában a 8-as iro-
dába kell benyújtani. Mellékelni kell a családtagok személyi 
igazolványának fénymásolatát, továbbá egy nyilatkozatot, 
hogy a lakást fával fűtik.  

Újabb közbeszerzés a Salvamont 
székházának megépítésére 

A Maros Megyei Tanács harmadszor hirdet közbeszerzési 
eljárást a Salvamont Hegyimentő Szolgálat székházának 
megépítésére, ami 4,9 millió lejbe kerül. A székház a me-
gyei önkormányzat tulajdonában levő telken épül meg, a 
112-es egységes segélyhívó diszpécserszolgálat szom-
szédságában. Itt épül meg a megyei tűzoltóság kiképző-
központja is. A hegyimentő szolgálat működtetéséhez az 
elmúlt évivel azonos, 2,6 millió lejes költségvetést biztosít 
a megyei önkormányzat – tájékoztatott Kovács Mihály Le-
vente, a megyei tanács alelnöke.  

Szolgálati lakások épülnek  
Mezőmadarason 

Kovács Ilona, Mezőmadaras polgármestere Cseke Attila 
fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős mi-
niszterrel finanszírozási szerződést írt alá, ami fiataloknak, 
valamint egészségügyi és oktatási szakembereknek szánt 
szolgálati lakások építését teszi lehetővé a községben. A 
beruházás értéke több mint 2 millió lej. 

Két új mezőpaniti projektet  
finanszíroznak  

Bodó Előd Barna, Mezőpanit polgármestere két új támoga-
tási szerződést írt alá, amelyet az országos helyreállítási 
alap keretében biztosítanak a községnek. Az egyik projekt 
a 300 tanulót befogadó Kádár Márton Általános Iskola ener-
getikai felújítására, a másik fiatal pedagógusoknak és 
egészségügyi dolgozóknak szánt szolgálati lakások építé-
sére vonatkozik. A mezőbergenyei iskola felújítására a Kör-
nyezetvédelmi Alapnál sikerült támogatást szerezni, a 
szerződés megkötésére a közeljövőben kerül sor.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Megyei hírek 

A ház egy része kiégett, tulajdonosa életét vesztette Fotó: Gligor Róbert László
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És az is megtörténik, hogy a fentebb említett szerep-
körökbe belenövő, beleérő, önmagukat karrierileg, pár-
kapcsolatilag, családilag megvalósított emberek mire 
oda kerülnének, hogy tartalmat adjanak a saját Bálint-
napjuknak, már zsigerből utálják az egész ceremóniát. 
Ez gyakori, és ennek oka van. Az egyik oka pedig az, 
hogy a múlt évezred utolsó évtizede táján nálunk is min-
dent letaroló gyorsasággal, mondhatni dübörögve di-
vatba jövő ünnepecske főként és elsőként a fiatalok, az 
akkor 9-12. osztályosok kedvence lett. Akik aztán valami 
elképesztő lelki terrorral tudták kizsarolni maguknak az 
extra odafigyelést, legyen az a rózsacsokortól a kirán-
dulásig bármi, és nagyon be tudtak durcizni, ha szívük 
választottja e csodálatos napot nem élte meg olyan lelki 
mélységekben, mint ők. Így aztán sok srác – és sok lány 
is – az ikszedik ilyen alkalom után fejvesztve menekült 
Bálint-nap idején az erdő mélyén kiásott túlélőlakába a 
tábortűz fölött roséra sütött sztéket majszolni és búbos-
bankákra nyílpuskával lövöldözni. Legalábbis képzelet-
ben, miközben a moziban ült az éppen az évi, nyállal 
túlcserdített, romantikus, dramaturgiailag abszolút elő-
reláthatatlan és kifürkészhetetlen végkicsengésű komé-
dián, kezét az epekedő tekintettel a vásznat és őt bámuló 
választottja vállán nyugtatva, azon lamentálva, hogy 
vajon előző életében mit vétett a világ ellen? 

Miközben odakint az utcán patakokban folyt a nyú-
lékony csula, tombolt és tombol a giccs, a rózsaszín szí-
vecskéktől a dikk-hova-vittem-szívem-szép-szerelmét 
tartalmú videókig, és nagyon sokan igyekszenek megfe-
lelni, ajándékot venni, túlszárnyalni, brutálisan szeretni, 
jó pofát vágni, mézesmázosnak lenni, miközben pokolba 
kívánják ezt az egészet. 

Relax, emberek! Ez csak egy ünnepecske. Értelme 
van, de sok nincs. Hagyjátok a hülye plüssöket, a pár 
nap alatt szétrothadó csokrokat. Inkább menjetek, ka-
jáljatok egy nagyot valami jó helyen, és beszélgessetek 
végre!

Segélyek a szíriai károsultaknak 
A román légierő két C-27J Spartan típusú repülője 
kedden segélyeket szállított a február 6-i szíriai föld-
rengés károsultjainak – tájékoztatott a védelmi mi-
nisztérium. A közlemény szerint a gépek küldetését 
az országos katasztrófavédelmi bizottság (CNSU) 
hagyta jóvá február 9-én a belügyminisztérium ka-
tasztrófavédelmi főosztályának kérésére. A két kato-
nai repülő a román állam adományait szállította a 
földrengések sújtotta térségbe. Az egyik a törökor-
szági Gaziantepben, a másik Bejrútban landolt. 
(Agerpres) 

Hamis mosószert csempésztek  
Csaknem 1100 liter hamis mosószert találtak két 
román furgonban a hegyeshalmi határátkelőhelynél – 
közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden 
az MTI-vel. A közlemény szerint a kartondobozokkal 
megpakolt autókból ismert márkajelzésű hamis mo-
sószer került elő. A termékeket a védjegy tulajdono-
sának engedélye nélkül hozták forgalomba, kárt 
okozva ezzel a jogtulajdonosnak. A hamis árut lefog-
lalták, és iparjogvédelmi jogok megsértésének bűn-
tette miatt eljárást indítottak – áll a közleményben. 

Módosul a tanév szerkezete  
A közvitára bocsátott formában hagyta jóvá a társa-
dalmi egyeztető tanács a 2023–2024-es tanév rend-
jének tervezetét – közölte kedden a Facebook- 
oldalán az oktatási minisztérium. A tervezet szerint a 
2023. szeptember 11-én kezdődő és 2024. június 21-
én végződő következő tanévben 36 tanítási hét lesz. 
Az Iskola másként hetet és a zöldhetet 2024. április 
26-ával bezárólag szervezhetik meg a tanintézetek. 
A 2024. február 12. és március 3. közötti időszakban 
lesz egy egyhetes vakáció, amelynek időpontjáról a 
megyei tanfelügyelőségek döntenek. (Agerpres) 

Napelempark épül Brassóban  
Harmincöt hektáron épít napelemparkot a közintéz-
mények és közterek energiaellátásának biztosításá-
hoz Brassó önkormányzata – jelentette kedden Allen 
Coliban polgármester. A bejegyzés szerint a Méhker-
tek (Stupini) külvárosba tervezett napelempark a köz- 
épületek áramellátásához és a közvilágításhoz szük-
séges energia 90 százalékát lesz képes biztosítani. 
Az iskolák, óvodák, napközik, kulturális intézmények 
is innen kapják a villanyáramot, de a közeli brassó-
pojánai sípályák működtetéséhez szükséges műha-
vat is ezzel állítják elő. Allen Coliban emlékeztetett: 
2021 szeptemberében Brassó vállalta, hogy tíz év 
alatt 55 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibocsá-
tását, és 2050-re klímasemleges várossá válik. A 
most bejelentett 108 millió lej értékű beruházás finan-
szírozásának 45 százalékát biztosítja az unió, 55 
százalékát az önkormányzat állja. (MTI)

Ország – világ 

A csula hatalma

A védelmi minisztérium (MAPN) 
újabb 150 Piranha 5 típusú, nyolc-
kerékmeghajtású, páncélozott 
csapatszállító jármű beszerzé- 
séhez kérte a parlament hozzá- 
járulását – tudatta pénteken a 
G4Media.ro hírportál. 

A parlamentnek küldött átirat szerint az 
amerikai General Dynamics vállalat a 
román hadseregnek szánt járműveket Ro-
mániában gyártaná le, a Romarm védelmi 
ipari tröszttel korábban megkötött keret- 
egyezménye alapján. 

A beszerzés értékét a MAPN 674 mil-

lió euróra becsülte. A 100 millió euró fe-
letti közbeszerzésekhez a parlament jóvá-
hagyása szükséges – emlékeztet a 
G4Media. 

A Piranha 5-ös páncélosok romániai 
gyártásáról öt éve állapodott meg a 
MAPN az amerikai tulajdonban lévő Eu-
ropean Land Systems-Mowag vállalattal. 
Az akkori szerződés 227 jármű beszerzé-
séről szólt, amelyek közül az első harmin-
cat még a svájci székhelyű Mowag 
gyártotta, a többit pedig már a Bukaresti 
Gépgyárban állították össze. 

A román legfelsőbb védelmi tanács 

(CSAT) 2017-ben hagyta jóvá a hadsereg 
felszerelésének tízéves fejlesztési tervét, 
amelynek értelmében Románia 9,8 milli-
árd euró értékben vásárol fegyvereket és 
katonai eszközöket. A román hadsereg 
nyolc nagyszabású beruházási programot 
indított, ezek mindegyikének értéke meg-
haladja a százmillió eurót. Románia 2017-
ben vállalta, hogy a GDP két százalékának 
megfelelő összeget fordít évente védelmi 
kiadásokra. Az ukrajnai háború kitörése 
után a CSAT úgy döntött, hogy Románia 
2023-tól kezdődően a GDP 2,5 százalé-
kára emeli védelmi kiadásait. (MTI) 

Újabb 150 amerikai gyártmányú csapatszállító páncélost 
vásárolna Románia  

Egy Bukarestben szervezett kon- 
ferenciával elindult kedden az 
ukrán–román Interreg NEXT határ 
menti együttműködési program, 
amelyre a két ország 54 millió euró 
vissza nem térítendő támogatást 
kap az Európai Uniótól. 

Az uniós normák ukrajnai meghonosí-
tását segítő kohéziós programban az 
egészségügyi ellátás, az oktatás és az ide-
genforgalom fejlesztését célzó projektek-

kel lehet részt venni. A program ugyan-
akkor az éghajlatváltozáshoz történő jobb 
alkalmazkodást és katasztrófamegelőzést 
szolgáló fenntartható megoldásokat is tá-
mogat. Az uniós forrásokat a nemzeti 
hozzájárulásokkal egészítik ki – közölte 
a projektet Románia részéről előkészítő 
és lebonyolító fejlesztési minisztérium. 

Az Interreg NEXT forrásokra román 
oldalon Szatmár, Máramaros, Botoşani, 
Suceava és Tulcea megye, ukrán oldalon 

pedig Kárpátalja, az Ivano-frankivszki, 
Csernyivci és Odesszai terület lakosságát 
szolgáló projektek pályázhatnak. Az Eu-
rópai Bizottság tavaly novemberben fo-
gadta el a határokon átnyúló együttmű- 
ködést támogató, Interreg NEXT Magyar-
ország–Szlovákia–Románia–Ukrajna 
programot, amelynek keretében több mint 
66 millió euró áll rendelkezésre az Ukraj-
nával folytatott, határokon átnyúló együtt-
működés céljaira. (MTI)

Határ menti együttműködési program indult  
Románia és Ukrajna között 

Bemutatta szombaton a Buckin- 
gham-palota III. Károly király ko-
ronázási jelvényét, amelyet Sir 
Jony Ive, az Apple egykori brit 
ipari főtervezője alkotott. Ive ter-
vezte az amerikai számítástechni-
kai és távközlési óriáscég leg- 
ismertebb termékeit, köztük az  
iPhone-t és az iPadet. 

Az udvar már korábban bejelentette, 
hogy III. Károly koronázása május 6-án, 
szombaton lesz a londoni Westminster-
apátságban. 

A London közepén, a parlamenttel 
szemközt emelkedő apátság több mint 
900 éve az angol-brit uralkodók hagyo-
mányos koronázótemploma. Itt koronáz-
ták meg 1953. június 2-án, trónra lépése 
után csaknem másfél évvel az akkor 27 
esztendős II. Erzsébet királynőt, III. Ká-
roly édesanyját is. 

II. Erzsébetet életének 97., uralkodá-
sának 71. évében, tavaly szeptember 8-
án érte a halál nyári rezidenciáján, a 

skóciai Balmoral kastélyában. Halálának 
pillanata óta elsőszülött fia, Károly ko-
rábbi trónörökös a brit uralkodó. 

A Buckingham-palota által szomba-
ton nyilvánosságra hozott koronázási 
jelvény fő motívuma az Egyesült Király-
ság országait jelképező virágok és növé-
nyek – az angol rózsa, a skót 
bogáncsvirág, a walesi nárcisz és az Ír-
sziget védőszentje, Szent Patrik hittérítő 
tevékenységéhez kötődő háromlevelű 
lóhere – alkotta kavalkád, amely kiadja 
Szent Eduárd koronájának stilizált for-
máját. 

Ezt az aranykoronát – amely 1661-
ben II. Károly koronázására készült, de 
az utolsó előtti angolszász király, a nor-
mann hódítás évében elhunyt Hitvalló 
Eduárd emlékét őrzi – csak egyszer, a 
koronázás napján helyezik minden ural-
kodó fejére, utána visszaviszik a londoni 
Tower ősi erődjének kincstárába. 

A piros és kék színekben pompázó 
koronázási jelvény Sir Jony Ive nyilat-

kozata szerint a tavasz derűlátását és III. 
Károly természetszeretetét, a természeti 
környezet iránti mélységes törődését 
tükrözi. 

A brit uralkodó májusi koronázását 
nagyszabású koncerttel egybekötött há-
romnapos ünnepségsorozat kíséri. 

A rendezvények központi elemei közé 
tartozik majd a nagy koronázási ebédek 
(Coronation Big Lunches) nevű hatal-
mas össznépi utcabálsorozat, amelyet or-
szágszerte a helyi lakóközösségek 
szerveznek a koronázás másnapjára, vár-
hatóan többmilliós részvétellel. 

Május 8-ára, hétfőre a brit kormány 
soron kívüli munkaszünetet hirdetett, és 
ez a nap a Buckingham-palota ismerte-
tése szerint a jótékonykodásé, a helyi kö-
zösségek érdekében vállalt önkéntes 
jószolgálati tevékenységeké lesz. 

III. Károly király életének 75. évében 
jár, így az angol-brit monarchia évezre-
des történetében ő az eddigi legidősebb 
uralkodó, akit megkoronáznak. (MTI) 

Az iPhone tervezője alkotta  
III. Károly király koronázási jelvényét 

 Az Európai Bizottság teljes mér-
tékben elkötelezett, hogy az eti-
kátlan, illegális, vagy az uniós 
értékekkel összeegyeztethetetlen 
gyakorlatokban részt vevő civil 
szervezetek és projektek ne része-
süljenek uniós pénzügyi támoga-
tásban – hangsúlyozta Johannes 
Hahn költségvetésért felelős uniós 
biztos hétfőn az Európai Parlament 
plenáris ülésén. 

Mint mondta, ez magában foglalja az 
alapjogi charta és a hatékony és eredmé-
nyes pénzgazdálkodás elvének betartását 
is.  

A biztos a korrupciós ügyekben gya-
núba keveredett nem kormányzati szer-
vezetek uniós finanszírozásával és az EU 
pénzügyi érdekeinek védelmével kapcso-
latos vitában szólalt fel. 

Hahn arról beszélt, hogy a bizottság tá-
mogatja azokat a független civil társa-

dalmi szervezeteket, amelyek kulcsfon-
tosságú szerepet játszanak az európai de-
mokráciáink megfelelő működésében, 
mivel fenntartják a közös értékeket, az 
EU alapjait, a jogállamiságot, az alapvető 
jogokat. Azt is hozzátette, hogy a civil 
szervezetek fontos szerepet játszanak a 
korrupció megelőzésében és ezen jelen-
ség elleni küzdelemben is. 

„Egy kosárban azonban lehetnek ro-
hadt almák is, és az uniós költségvetési 
rendelet által meghatározott jogi keret 
célja, hogy e tekintetben biztosítsa a 
pénzügyi érdekeink védelmét. Ez a keret 
teljes mértékben vonatkozik a civil szer-
vezetekre, amelyekre a költségvetési ren-
delet értelmében ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint bármely más, uniós fi-
nanszírozásban részesülő szervezetre” – 
hívta fel a figyelmet.  

Közölte, hogy az uniós források odaíté-
lését megelőzően a bizottság szigorú kivá-

lasztási folyamatokat folytat le, amelyek 
biztosítják, hogy a finanszírozás összhang-
ban legyen az uniós értékekkel. Az EU 
által finanszírozott projektek futamideje 
alatt szigorúan figyelemmel kísérik, hogy 
a projektek végrehajtása a megállapodá-
soknak megfelelően történjen.  

Mint mondta, az Európai Bizottság 
nem fog habozni, hogy megfelelő lépé- 
seket tegyen az uniós finanszírozás bár-
mely olyan kedvezményezettje ellen, 
amelyről bebizonyosodik, hogy megsérti 
az alkalmazandó szabályokat: a szabály-
talanságok feltárására ellenőrzéseket ve-
zetnek be, és ezek bekövetkezése esetén 
a szerződések felfüggeszthetők, felmond-
hatók vagy a pénzeszközök visszafizet-
tethetők. Hozzátette, az uniós források 
kedvezményezettjeire vonatkozó kizárási 
indokok közé tartozik a súlyos szakmai 
kötelességszegés, a terrorizmus finanszí-
rozása, a csalás és a korrupció. (MTI)

Az etikátlan szervezetek nem kaphatnak támogatást 
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Erről jut eszembe 
Peches ember ne menjen a jégre, peches ember sose legyen hős… 

dúdolgattam magamban a régi slágert, miközben gyermeki örömmel 
és óvatosan, de kellő méltósággal apróztam felfelé a befagyott víz csil-
logó jégtükrén. Nem mondanám kimondottan pechesnek magam, hős-
nek sem, az igaz, de felmértem, hogy semmi bajom nem eshet, hiszen 
még sokan korcsolyáztak, sétáltak, hancúroztak, horgásztak ott, ahol 
máskor a víz az úr, sőt még kerékpáros is volt vagy kettő a folyón, és 
nem vízibiciklivel, a családtól mégis hamar megkaptam a figyelmeztető 
sárga cédulát a felelőtlen hősködésért. Mit csináljak, az ember fölött 
olykor átveszi az uralmat a gyermek- és ifjúkora. Annak nehéz ellen-
állni. A hóöröm és jégvarázs egyébként elárasztotta hétvégén a világ-
hálót, a fehérbe burkolózó erdők, hegyek, a befagyott folyók, tavak, 
patakok életteli tükörképévé lett a közösségi média. Aki csak tehette, 
fotóval, videós felvétellel örökítette meg, és sietett népszerűsíteni a sza-
badban szerzett friss élményét. Arra gondolhattak az így bejelentkezők, 
hogy egyedi ez az alkalom, a nagy késéssel érkezett tél pár napnál to-
vább nem tarthat? És mi is úgy leszünk itt a téllel, mint a csíkiak a 
nyárral? Minden lehetséges. Az viszont biztos, hogy a facebookos, ins-
tagramos reagálások jól érzékeltették, azokat is megérintette a sízés, 
szánkózás, korcsolyázás felszabadult, de tájainkon ritkuló öröme, akik-
nek nem volt lehetőségük kiruccanni a természetbe, felkötni sítalpat, 
korcsolyát, fagyra öltözve gyalogolni, és élvezni a táj szépségét. Nem 
tudom, miért, nemzedékekre visszamenőleg az él az emberek emlékei-
ben, hogy kiskorukban hosszú és havas, élvezetes és mesés volt a tél. 
Vajon az unokák, a mostaniak is ekképpen mesélnek majd unokáiknak, 
az akkoriaknak, ha még lesznek, erről a mesebeli évszakról? Túl sokat 
kérdezek. Olyasmikről is, amikre eleve tudhatjuk a választ. De milyen 
jó, hogy ilyen békés dolgokról is elmélkedhetem, miközben annyi bor-
zalom van szerte a nagyvilágban, nem is túlságosan messze tőlünk. Ha 
nem is borzalom, de az megjegyzendő, hogy a tömegmozgató nagy hét-
végi téli megmozdulás bajokkal is származott, a hegyimentőknek, sür-
gősségi tűzoltóknak még soha nem volt annyi dolga, hívása, bevetése, 
mint az elmúlt pár nap során, rekordot döntött azoknak a sízőknek, 
szánkózóknak, túrázóknak a száma, akik valamilyen baleset miatt szo-
rultak segítségre. A mentők pedig derekasan tették a dolgukat. Peches 
ember, ugyebár… Sőt állat is lehet szerencsétlen. A felelőtlenség náluk 
nem jön számításba. Láttam az interneten, hogy a Marosból is ki kellett 
menteni egy négylábút. Nem a gát fölötti szakaszon. Ott nagy súlyokat 
is elbír a jég. De ne használjak jelen időt, bármikor érkezhet egy ol-
vasztó erejű, hirtelen hőhullám, s akkor már rám mondhatják, hogy 
fake news gyártó lettem. Használhatnám az álhír kifejezést is, de ide-
gen szóval olvasottabbnak tűnhet az ember. Ehhez is köthetem a mai 
jegyzetet. Február 15. ugyanis az olvasás napja Romániában. Arány-
lag új keletű kezdeményezés, nincs két éve, hogy törvényesítették. 1966-
tól világnap is próbálja növelni az olvasási kedvet szeptember 8-án, 
de nálunk ez nem volt elég. Siralmas, mondhatni romló állapotok ural-
kodnak ilyen vonatkozásban (is) mifelénk. Egy aránylag friss statisztika 
szerint az ország lakosságának 68,5 százaléka egy könyvet sem olva-
sott az elmúlt évben. 20 százalék úgy nyilatkozott, hogy havonta elol-
vasott egy kötetet. Nyolc százalék azt mondta, naponta olvas. Más adat 
szerint a lakosság 40 százaléka funkcionális analfabéta. Nem folyta-
tom, megint sikamlós területre kezdek keveredni. Jegeljük a témát.  
Jó? ( N.M.K. ) 
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Heti két meleg ebéd 
segítség volt, hiszen ennek köszönhetően már október 
elejétől sikerült biztosítani heti egy meleg ebédet a rá-
szorulóknak, most pedig két cég támogatásának kö-
szönhetően januárt és februárt is le tudják fedni, 
Marosvásárhelyen heti két alkalommal, Kolozsváron 
pedig hetente egyszer osztanak levesből, második fo-
gásból és kenyérből álló menüt, de minden alkalommal 
meleg teával, valamint előre csomagolt péksütemény-
nyel is megörvendeztetik őket.  

– Hálásak vagyunk az Ortoprofil cég támogatásáért, 
aminek köszönhetően Marosvásárhelyen és Kolozsvá-
ron összesen mintegy száz személynek tudunk ebédet 
kínálni. Mindig a szezonhoz igazodva segítünk, ilyen-
kor meleg étellel, kesztyűvel, sállal, sapkával, nyáron 
pedig limonádét, kalácsot, szendvicset, gyümölcsöt 
osztunk nekik. Sokan napszámba járnak, hogy szert te-
gyenek némi jövedelemre, amiből élelmet vásárolhat-
nak, megehetnek valahol egy levest, de alkalmi 
munkákra télen kevesebb a lehetőség. Jellemző, hogy 
amikor ilyen hideg van, mint a napokban, akkor 30-
35-en is eljönnek meleg ételért, ám, ahogy enyhül az 
idő, általában 10-15-re csökken a létszám. Sokan a 
meleg ételt már ott, a parkban elfogyasztják, amiből 
arra következtetünk, hogy nagyon éhesek, illetve nincs 
egy hely, ahová elvihetnék, és egy asztal mellett, ké-
nyelmesen leülve elfogyaszthatnák – osztotta meg a ta-
pasztalatokat Sajó Norbert. 

Hozzátette, az élelemért érkezők elég nagy része 
nincs nyilvántartva a marosvásárhelyi hajléktalanszál-
lón, tehát valószínűleg valahol az utcákon tengetik a 
napjaikat. – Ilyenkor, nagy hidegben a hajléktalanszál-

lón megengedik nekik, hogy napközben is bent marad-
janak, sokan mégsem élnek ezzel a lehetőséggel, azt 
tapasztaljuk, hogy nagy a szabadságigényük, nem bír-
ják a helyhezkötöttséget – jegyezte meg az egyesület 
vezetője. 

Ugyanakkor a heti rendszerességgel zajló találkozá-
sok során azt is tapasztalják, hogy egy ideje a meleg 
ebédet igénylők egy része (mintegy 10-15 százalékuk) 
nem feltétlenül hajléktalan, hanem kisnyugdíjasok, 
egyedül élő személyek, akik olyan helyzetben vannak, 
hogy nem szégyellnek beállni a hajléktalanok sorába 
azért, hogy egy tál ételhez jussanak. 

Sajó Norbert megjegyezte, a továbbiakban sem en-
gedik el a rászorulók kezét, annak ellenére, hogy sajnos 
alulmaradt a társadalmi szerepvállalás ezen a téren, bár 
meghirdették a lehetőséget, hogy bárki felvállalhatja 
egy hajléktalan havi ellátását, nem volt megfelelő nyi-
tottság erre.  

– Még mindig nagyon megosztó kérdés a hajlékta-
lanokhoz való viszonyulás, olyan véleményekkel is 
szembesülünk, hogy megérdemelten vannak kint az 
utcán, egyesek megkérdőjelezik, hogy szükség van-e 
ennek a rétegnek a támogatására. Számunkra azonban 
nem kérdés, hogy a segítség, ami rajtunk keresztül elér 
hozzájuk, esetenként életmentő. Nem pénzt és nem 
italt adunk nekik, hanem élelmet, és ha valaki egy tál 
ételért nyújtja a kezét, azt nem utasíthatjuk el – muta-
tott rá az egyesület vezetője, aki szerint a hajléktala-
nokkal beszélgetve számtalan példáját látták már 
annak, hogy miként lehet nagyon magasról nagyon 
mélyre zuhanni, hiszen akadnak közöttük értelmisé-
giek is, állt már be meleg ételért a sorba volt tanítónő, 
mérnök, de egykori élsportoló is.

(Folytatás az 1. oldalról)

Közzétette a világhálón az erdélyi 
fejedelmeket ábrázoló portrék di-
gitalizált változatát a gyulafehér-
vári Batthyaneum könyvtár – írta 
kedden közösségi oldalán az intéz-
mény. 

A Román Nemzeti Könyvtár alegysé-
geként működő gyulafehérvári közgyűj-
temény közölte: a képtárában található 
tizenegy értékes festmény kivételes fel-
bontásban került fel a világhálóra, így 
részleteiben tanulmányozható az Erdélyi 
Fejedelemség egykori uralkodóinak 
díszes ruházata, ékszerei.  

Mint írták, valamennyi festmény res-
taurálásra szorul, és ennek a folyamatnak 
volt a kötelező lépése a digitalizálás. A 
bejegyzés szerint a jövőben a restaurá-
lásra is sor kerülhet, ígéretet kaptak egy, 
az értékmentést finanszírozó projektre. 

A portrékon szereplő fejedelmek nevét 
is felsorolják, hozzátéve, hogy a neveket 
latinul közlik, ahogy a festményeken is 
szerepel. 

A képeken látható Báthory István 
(1571–1575), Báthory Kristóf (1575–
1581), Báthory Zsigmond (1581–1594, 
1594–98, 1598–99), Báthory András 
(1599), Bocskai István (1604–1606),  
Rákóczi Zsigmond (1607–1608), Bá- 
thory Gábor (1608–1613), Bethlen  
Gábor (1613–1629), I. Rákóczi György 
(1630–1648), II. Rákóczi György (1648–
1657, 1659–1660) és egy ismeretlen 
portréja.  

A digitalizált festmények a 
gigapan.com oldalon tekinthetők meg a 

Transylvanian Princes 
címszó alatti galériában. 

A kommunizmusban 
államosított, a római ka-
tolikus egyház által 
máig visszakövetelt 
Batthyaneum könyvtár 
vezetősége január végén 
jelentette be, hogy befe-
jeződött a képtár tizen-
egy fejedelemportré- 
jának a digitalizálása. 
Az eljárás során új felfe-
dezést is tettek: nagyí-
tással Báthory Gábor 
(1608–1613) fejedelem 
bal szemében egy A, 
jobb szemében egy I 
betűt találtak – feltétele-
zéseik szerint az isme-
retlen festő iniciáléit. 

A könyvtár hosszú 
szünet után tavaly au-
gusztusban indította újra 
digitalizálási program-
ját. Első lépésként több ősnyomtatványt 
és középkori dokumentumot tettek elér-
hetővé a digitool.bibnat.ro oldalon. 

A gyulafehérvári Batthyaneum a leg-
nagyobb értékű államosított tulajdon, 
amelyet az erdélyi magyar egyházak 
visszakérnek a román államtól. 1998-ban 
a kormány sürgősségi rendeletet fogadott 
el a visszaszolgáltatásáról, ezt azonban 
nem hajtották végre. A későbbi kormá-
nyok Batthyány Ignác püspök végrende-
letére hivatkozva úgy vélték, hogy a 

román állam is jogot formálhat a gyűjte-
ményre. Az ingatlan és közgyűjtemény 
restitúcióját 2021 májusában jogerősen 
elutasította a román legfelsőbb bíróság. 

A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kéz-
iratot is magában foglaló könyvtárban 
őrzik a Romániában fellelhető kódexek 
és ősnyomtatványok háromnegyed ré-
szét. A kódexek egyikét, a 810-ből szár-
mazó Codex Aureust 2002-ben 25 millió 
dollárra biztosították, amikor rövid időre 
Németországba szállították. (MTI) 

Erdélyi fejedelmek digitalizált portréi 

 Új utasterminált építenek Szatmárnémeti  
repülőterén, a beruházás kivitelezési szerző-
dését hétfőn írták alá – közölte a Szatmár 
megyei önkormányzat.  

Szatmár megye vezetősége közleményében kie-
melte: ez a szatmárnémeti nemzetközi repülőtér „ed-
digi legambiciózusabb fejlesztési projektje”, értéke 
311.849.839 lej.  

A beruházás keretében új utasterminált építenek, 
kibővítik a meglévő terminált és a beszállóplatformot, 
felújítják a kifutópályát, és modern repülőtéri beren-
dezéseket szereznek be.  

Pataki Csaba megyei tanácselnök hangsúlyozta: a 
repülőtér fejlesztése kiemelt fontosságú, ezáltal olyan 
desztinációk válhatnak elérhetővé, amelyek új lehe-
tőségeket teremtenek a turizmus és az üzleti szféra 
számára. „A szatmáriaknak új, a jelenlegi szabvá-
nyoknak megfelelő, jóval tágasabb, korszerű repülő-
térre van szükségük, amely a következő évtizedekben 
biztosítani tudja a légiközlekedést” – fogalmazott. 

Mihai Pătrascu reptérigazgató arra számít, hogy a 
beruházást követően a légikikötő vonzóbbá válik a lé-
gitársaságok számára, és újabb desztinációkkal bővül 
a kínálatuk. 

A kivitelező BOG’ART cégnek az év végére kell 
elkészülnie a munkával. A vállalat több romániai rep-
téren is dolgozott, míg a terveket a brassói repteret 
tervező Dorin Stefan építész készítette. 

A közlemény szerint a szatmárnémeti nemzetközi 
repülőtéren a terminálépítési munkálatokkal párhuza-
mosan egy másik, több mint 48 millió lejértékű beru-
házás is zajlik, amely a reptér biztonsági feltételeinek 
javítását célozza. (MTI) 

Új utasterminál épül  
a szatmárnémeti  

repülőtéren  



Egy történelmi kor krónikája a 
nagy emberek tetteiből és a 
kisemberek élettörténetéből 
áll össze. Az előbbiek tényke-
dései mindig befolyásolták az 
utóbbiak sorsát, és fordítva is 
érvényes az állítás. Az esemé-
nyekből annyi marad fenn év-
századokig, amit lejegyeznek, 
megőriznek, továbbadnak, 
végül pedig visszaemlékeznek 
rá. A kutatók tudják, hogy a 
dokumentumok (esetenként  
a régészeti leletek) tanulmá-
nyozása mellett milyen  
fontosak ezek a kisember- 
történetek, az „oral history”, 
ami a hivatalos dokumentu-
mokon túl vagy akár a kora-
beli sajtóban megjelentektől 
eltérően más-más szempont-
ból világítja meg az adott tör-
ténelmi kort.  

Ezért fontosak a naplók, a vissza-
emlékezések, az önéletrajzok, ame-
lyeket elődeink hátrahagynak. A 
marosvásárhelyi Erdélyi Imre Meg-
nőttek a hegyek címmel megjelent 
naplója is egy ilyen különleges kró-
nika. A kötet a XX. század hiteles 
korrajza, amelyet a „mesélő” élve-
zetes, olvasmányos stílusban vetett 
papírra. A szerző 1922-ben szüle-
tett, nem sokkal azután, hogy  
Erdélyt bekebelezte Románia. 
Édesapja az első világháborúban 
valószínű, hogy megjárta a „dober-
dói nagy hegy” kálváriáját, hiszen 
olasz fogságba esett, majd, amint a 
sorokból kitűnik, a nagy háborúra 
nem dicsőségesen emlékezett. So-
káig egy láda rejtekébe zárta a ki-
tüntetéseket, majd elégette, és 
senkinek sem számolt be az esemé-
nyekről. Talán nem véletlen, hogy 
ez a mozzanat indítja a visszaemlé-
kezést, hiszen az első világháború 
egy új korszakot nyitott meg, és az 
ehhez való viszonyulás az Erdélyi 
Imre naplója, amely tipikusan erdé-
lyi magyar életútról számol be apró, 

finom mozzanataival, személyes 
vallomásaival. Olvashatunk a 
román és a magyar nemzetiségűek 
kulturális különbözőségéből adódó 
élethelyzetekről is, a két világhá-
ború között a gazdasági helyzet 
miatt kialakult munkaerő-elvándor-
lásról a Székelyföldről a Regátba. 
És mindezekről nem száraz, tény-
szerű leírásokból szerzünk tudo-
mást, hanem a naplóvezető 
ízes-zamatos szavain keresztül. 
Szinte magunkénak érezhetjük fia-
talkori kihívásait, az átélt élményeit, 
a találkozásokat. Aztán Erdélyi 
Imre életét – mint sok más nemze-
dékbeli társáét – kettétöri a második 
világháború. Következett a beruk-
kolás, a front, majd a fogság. A 
könyv vaskos része ezeket az élmé-
nyeket részletezi. Ma már külön 
helye van az emlékirodalomban a 
második világháborút átélt katonák 
vallomásaiból született naplóknak, 
s ezen belül a fogságot átéltek val-
lomásaiból született köteteknek, hi-
szen több százezren átélték a 
poklok poklát. Volt, aki hazatérve 
még a családdal sem osztotta meg 
emlékeit, másoknak pedig nem volt 
íráskészségük elmondani mindazt, 
amit átéltek, jobb esetben történé-
szeknek, helyi krónikásoknak me-
séltek a borzalmakról. Az Erdélyi 
Imre kötetében leírtak eltérnek 
mindezektől, hiszen a kiváló írás-
készséggel rendelkező szerző any-
nyira részletesen, belső érzéseit, 
gondolatait kivetítve írja le a fron-
tot, majd a fogságot, hogy szinte já-
tékfilmszerűen követhetjük az 
eseményeket, a krónikással együtt 
izgulunk, és szinte várjuk, hogy to-
vább olvassuk, mi fog történni a kö-
vetkező napokban. Bár a halállal is 
szembenéz nemegyszer a mesélő, 
nem tragikus a történet. A székely 
észjárás, a humor, a hazatérésbe ve-
tett hit gondolata szebbé, elviselhe-
tőbbé teszi a fogságot, és talán 
ennek is köszönhette Erdélyi Imre, 
hogy túlélte a megpróbáltatásokat. 
A történet nem ér véget a hazatérés-
sel. Mi több, a folytatás is izgalmas. 

Ahogy leírja, jött a házasélet, a 
munkahelyi beilleszkedés és a má-
sodik világháborút követő kommu-
nista rendszer. Ne keressen senki az 
akkori rendszert dicsérő vagy elma-
rasztaló sorokat e naplóban, hiszen 
másként kapunk képet az akkori 
korról. Erdélyi Imre ugyanis kerék-
párral bejárta Romániát. Kalando-
zásai során emberekkel találkozott, 
településeket járt be, és a helyszíne-
ken végigvezetve az olvasókat tel-
jesedik ki a korabeli kép az 
országról. Szinte riportszerűen je-
lennek meg az alanyok, a helyszí-
nek leírása, a párbeszédek, hiteles 
korrajzot tükrözve. És Erdélyi Imre 
nemcsak a határon belül, hanem a 
rendszer adta lehetőségek és korlá-
tok között bringázott Jugoszláviá-
ban (ma már több országhatárt 
kellene átlépnie), majd körbekari-
kázta Csehszlovákiát. És nemcsak 

turistaként járta az akkori szocia-
lista tömb országait, hanem felke-
reste bajtársait, katonatársait. A 
legérdekesebb és különlegesebb ke-
rékpáros útja 1992-ben volt, ame-
lyet 70 évesen Ukrajnában tett, 
visszatérve fogságának helyszínére 
(sz.m.: az Árgus című kiadvá-
nyunkban a ‘90-es években röviden 
beszámoltunk erről az útról). Érde-
mes összehasonlítani, megfigyelni 
azt, hogy miként látja a szabad em-
berként visszatérő egykori fogoly a 
helyszíneket egy, a Szovjetunió 
szétbomlása után létrejött ország-
ban, miként éli át újra az egykori 
történéseket az a „kisember”, akit 
csak úgy elsodort „a nagy történe-
lem”. Az az ember, akinek volt ereje 
túlélni, átélni, megírni mindezt.  

Lánya, Simó (Erdélyi) Ágnes az 
ajánlásban megemlíti, hogy az édes-
apa 1988-ban kezdte emlékeit pa-

pírra vetni, és kisebb-nagyobb meg-
szakítással 13 éven át állt össze a 
kötet anyaga, amely igazi csemege 
a kutatóknak és minden olvasónak, 
hiszen valós képet kaphatunk – sa-
játos megvilágításban – egy igen vi-
haros évszázadról. Még egy adalék, 
hogy a leírtakat képmelléklettel 
egészítették ki, ami még hitelesebbé 
teszi az olvasmányt.  

Olvasás közben eljátszottam a 
gondolattal: ha angol nyelven jelent 
volna meg a könyv, és valamelyik – 
történelmi ihletésű játékfilmek iránt 
érdeklődő – hollywoodi producer 
kezébe kerülne, akkor biztos, hogy 
izgalmas forgatókönyv születne. Ha 
elolvassák, biztos, hogy nem tűnik 
túlzásnak ez az állítás.  

A kötetet február 21-én 17 órakor 
a Bernády Házban mutatja be dr. 
Berekméri Árpád Róbert történész-
levéltáros. 

C  saba sosem szerette a hivatalos 
ünnepnapokat. A karácsony és a 
húsvét hangulatával még csak-

csak megbarátkozott az évek során, de a nők 
napját, vagy pláne a Bálint-napot legszíve-
sebben átaludta volna. 

– Sokáig nem értettem, mi baja ezekkel az 
alkalmakkal – kezdte történetét Bea, a negy-
venesek táborába belépni készülő férfi haj-
dani párja, aki az egyetlen, éppen ezért 
nagybetűs ex minőségében idézte fel a közel-
múltat, természetesen álnév mögé bújtatva 
annak szereplőit.  

– Pontosan tizenegy hónapos volt a kap-
csolatunk azon a február 14-én, és én egy 
doboz „köszönömcsokival” szerettem volna 
emlékezetessé tenni a piros betűs napot. 
Csaba éppen egy lelkileg nagyon sérülékeny 
időszakban volt akkoriban – az év első ne-
gyede valahogy mindig nehezebben telt neki, 
erre már az ismerkedésünk elején figyelmez-
tetett –, és amikor meglátta az ajándékom, 
csak annyit motyogott a bajusza alatt, hogy 
nem kellett volna, de majd odaadja valame-
lyik haverének születésnapra. Én persze tel-
jesen leblokkoltam ettől a reakciótól, ez 
azonban még nem volt elég, a következő per-
cekben ugyanis a „kedves” párom a vado-
natúj frizurámat kezdte kritizálni. Most már 
tudom, hogy mindez védekezés volt a részé-
ről, de azon az estén nem volt lelkierőm ra-
cionális okokat keresgélni. Szerettem volna 
köddé válni, ehelyett végigkínlódtam az 
estét. Pár nap múlva aztán rakétasebesség-
gel tértem vissza egy korábbi kapcsolatba, 

amiben közel sem éltem meg olyan finom 
lelki és szellemi közösséget, mint Csabával, 
de legalább tudtam, pontosabban úgy gon-
doltam, hogy nem érhetnek kellemetlen meg-
lepetések.  

– Mindez egy doboz csoki miatt? – értet-
lenkedtem. 

– Jogos a kérdés, de igazság szerint nem 
csupán ennyiről volt szó. Csabát az együtt-
létünk legszebb hónapjaiban is láthatatlan 
falak vették körül, ami-
ket sosem mertem meg-
próbálni lebontani, 
talán nem is tudtam 
volna. Néha napokra 
eltűnt, a telefonját is kikapcsolta, és amikor 
végre felbukkant, semmit sem árult el a hol-
létéről. Egyszerűen figyelmen kívül hagyta 
minden aggodalmamat, sőt, gyakran mondo-
gatta, hogy érte nem is lehet aggódni, hiszen 
a szüleit sem foglalkoztatta annak idején, 
hogy mi van vele. Vaskezű nevelést kapott, 
főleg az anyjától, aki egyszer, még 18 éves 
kora előtt elzavarta otthonról, amiért nem 
ért haza vacsoraidőre. Ez Bálint-napon tör-
tént tizenegyedikes korában, egy román 
nyelvtanból tartott konzultácó után, ahova 
együtt járt az akkori „szimpatiájával”. Ha-
zakísérte a lányt, aki behívta, hogy megmu-
tassa a születésnapjára kapott kisállatot, egy 
sünit, és amíg azt dédelgették, elszaladt az 
idő. Amikor Csaba hazaért, az anyja azzal 

fogadta, hogy menjen vissza oda, ahonnan 
jött. Így aztán több napot az utcán töltött a 
hidegben, lépcsőházakba behúzódva. Ahhoz 
túl büszke volt, hogy barátokhoz vagy isme-
rősököz forduljon segítségért, netán éppen a 
lányhoz, aki miatt megbüntették. Végül az 
édesapja kereste meg és csalogatta haza, de 
az anyjával még hetekig nem szóltak egy-
máshoz. Azt hiszem, akkoriban üzent hadat 
minden olyan ünnepnek, ami bármi módon 

kapcsolódik a női 
nemhez. Pedig kis-
gyermekként rajon-
gott az anyjáért, 
sokáig az volt minden 

vágya, hogy bár egy szikrányi melegséget 
kapjon tőle. Biztos vagyok benne, hogy a 
megannyi visszautasítás és főleg az otthon-
talanná válás emléke késztette arra, hogy év-
tizedek múlva így viselkedjen velem. Utólag 
azzal magyarázta a reakcióját, hogy úgy 
érezte, kihűltek az iránta való érzelmeim, és 
az ajándékommal próbálom ezt leplezni. 

– Amúgy hogy ismerkedtetek meg? – sza-
kítottam meg kérdésemmel a cselekményszá-
lat. 

– Az interneten, egy társkereső oldalon. 
Hetekig találkozgattunk a virtuális térben, 
mielőtt a konkrét fizikai együttlétre sor került 
volna. Csaba a képernyő mögött valahogy 
sokkal nyitottabbnak, bevállalósabbnak tűnt, 
mégis igazán azzal az elegáns visszafogott-

sággal csavarta el a fejem, amit a későbbi-
ekben „élőben” tapasztaltam nála. Azt is na-
gyon bájosnak találtam, hogy több plátói 
kapcsolat után én vagyok az első igazi ba-
rátnője, a műveltsége pedig egyszerűen lebi-
lincselt. Nem volt olyan irodalmi mű vagy 
filmtörténeti alkotás, amiről ne tudtunk 
volna órákat beszélgetni. 

– Nem érte volna meg megmenteni ezt a 
kapcsolatot? 

– Ahhoz én túl egyszerű lélek vagyok – 
szögezte le Bea, miközben sokadjára vette 
számba a szőnyeg rojtjait. – Vágyom a bol-
dogságra, de még inkább a szeretetre és az 
elfogadásra, és ennek érdekében sorsdöntő 
kompromisszumokra is képes vagyok. Talán 
ha Csaba egy kicsit is harcol értem, vissza-
rohanok hozzá, de amikor megtudta, hogy 
az exemnél vigasztalódom, méltóságteljesen 
hátat fordított. Pár hónap múlva aztán a fel-
melegített kapcsolat is véget ért. Mint utó-
lag kiderült, csak azért csalogatott vissza 
magához a régebbi párom, hogy fájdalmat 
okozhasson, amiért annak idején elhagy-
tam. Mit mondjak, sikerült a terve. Azóta 
nem keveredtem újabb érzelmi viharokba, a 
munkámra összpontosítok, színházba, mo-
ziba járok, vagy beülök a barátnőkkel vala-
hova egy kávéra, néha pedig befizetek egy 
egyszemélyes külföldi utazásra. Ez szá-
momra a gyógyulás, tisztulás időszaka, ami 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egyszer majd 
olyannak lássam magam, amilyen igazából 
vagyok, nem pedig annak, amit mások tükre 
mutat. 

Tükörexek 

Megnőttek a hegyek  
Különös családi krónika  

2023. február 15., szerda _________________________________________ KULTÚRA – KÖZÉLET  _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 5 

Vajda György 



A Partium után a Székelyföl-
dön folytatódik a Vincze Lo-
ránt RMDSZ-es EP-képviselő 
kezdeményezésére indult Star-
toljunk rá! – EU-s mezőgazda- 
sági pályázatok tájékoztató kör- 
út.  

Románia új agrárstratégiája, 
amelynek alapja az Európai Unió 
közös agrárpolitikája, decemberben 
lépett életbe. A 2023–2027 között 
érvényes pályázati lehetőségekről 
útmutató kiadványt jelentetett meg 
az EP-képviselő, partnereivel, 
Könczei Csaba és Magyar Lóránd 
parlamenti képviselőkkel, a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesületével, a 
Partium Vidékfejlesztéséért és Me-
zőgazdaságáért Egyesülettel és a 
Pro Agricultura Egyesülettel közö-
sen.  

A kiadványt a gazdáknak erdélyi 
körúton mutatják be, ennek első ál-
lomásai a Bihar megyei Érmihály-
falva és a Szatmár megyei Lázári 
voltak. Mindkét helyszínen nagy 
volt az érdeklődés, mintegy négy-
száz gazda vett részt az előadáso-
kon. Pénteken és szombaton 
Háromszéken és Maros megyében 
folytatódik a körút, majd március-
ban Szilágy, Kolozs, Brassó és 
Beszterce-Naszód megyében, vala-
mint Csíkszéken, Udvarhelyszéken 
és Gyergyószéken lesznek további 
rendezvények. 

„Az uniós mezőgazdasági támo-
gatások a jövedelmezőséget, a 
munka megbecsülését, a hagyomá-
nyos és észszerű gazdálkodást, a 
falu és a föld fennmaradását bizto-
sítják. Az erdélyi magyar falvak a 
Székelyföldtől a Partiumig ismerik 

és eddig sikerrel hasznosították az 
agrártámogatásokat, amelyek mára 
fontos részei a megélhetésnek. Arra 
biztatom az erdélyi gazdákat, ve-
gyenek részt a rendezvényeken, 
mert itt első kézből, még a hivatalos 
kiírások megjelenése előtt kapnak 
információkat arról, hogy a követ-
kező időszakban milyen lehetősé-
geik lesznek, mire lehet pályázni, 
hogyan tudják az eszközparkjukat 
korszerűsíteni, hogyan építhetnek 
kisüzemet, milyen lehetőségek lesz-
nek a különböző szövetkezetek, ter-
melői csoportok számára” – 
nyilatkozta Vincze Loránt.  

A rendezvénysorozat következő 
állomásai Maros megyében, február 
18-án: 10 órakor Gernyeszeg, 
White Horse Panzió, 16 órakor 
Csittszentiván, Talpas Jenő Kultúr-
otthon.  

Maros megyei partnerek: az 
RMDSZ Maros megyei szervezete, 
Kolcsár Károly képviselő. 

A kezdeményezést támogatja az 
Európai Néppárt európai parlamenti 
képviselőcsoportja. 

Az európai parlamenti képviselő 
által kezdeményezett mezőgazda-
sági tematikájú pályázati útmutató 
a második része a Startoljunk rá! – 
uniós pályázatok erdélyieknek kez-
deményezésnek. 2021-ben a helyre-
állítási alap és a hétéves költ- 
ségvetés pályázatairól készült kiad-
vány, amelyet nagy sikerrel mutat-
tak be az erdélyi körút húsz 
állomásán. Összesen 1.300 résztve-
vője volt az önkormányzati veze- 
tőket, civil szervezeteket és vállal-
kozásokat megszólító sorozatnak. 
Részletek: vinczelorant.eu

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Maros megyében folytatódik az uniós mező-
gazdasági pályázatokról tájékoztató körút 

Startoljunk rá! 

A tavalyi nagy emelkedés 
után csökkenésnek indult a 
földgáz ára Németországban, 
és egyre kevésbé valószínű, 
hogy a vezetékes orosz szállí-
tások kiesése gondot okoz az 
ellátásban a következő télen – 
írta pénteken a Die Welt. 

Az energetikai és vízgazdálko-
dási vállalatok szövetségének 
(BDEW) kimutatása szerint a föld-
gáz tőzsdei árának csökkenése a fo-
gyasztók körében is kezd érezhe- 
tővé válni.  

A nagykereskedelemben „az ár-
helyzet hosszabb távú enyhülésé-
nek jelei mutatkoznak”, mégpedig 
többéves távlatban is, és már több 
lakossági szolgáltató is csökken-
tette az árait. Az évente legfeljebb 
húszezer kilowattórának megfelelő 
mennyiségű földgázt fogyasztó 
háztartások számára elérhető kilo-
wattóránkénti átlagár így 18,15 
centre süllyedt a tavalyi utolsó ne-
gyedévben regisztrált 20,04 centről 
– tájékoztatta a lapot a legnagyobb 
ágazati érdekképviselet. 

A mintegy 23 milliárd köbméter 
kapacitású – az EU gáztároló kapa-
citásának negyedét kitevő – német-
országi földgáztárolók üzemeltetői- 
nek szakmai szervezete (INES) 
szerint a vezetékes orosz gáz kiese-
sése ellenére egyre valószínűbb, 
hogy a következő télen sem lesz-
nek ellátási gondok, és október ele-
jére ismét sikerül elérni a 100 
százalékos töltöttségi szintet.  

Az időjárás alakulását előrejelző 
modellszámítások alapján előfor-
dulhat, hogy az idei tél hátralévő 
szakasza az átlagosnál enyhébb 
lesz, aminek hatására csupán a 70 
százalék körüli szintre süllyed a tá-
rolók töltöttsége a jelenlegi bő 75 
százalékról. Átlagos időjárással 
számolva 47 százalékra csökkenhet 
a töltöttség április végére. 

Akárhogy is alakul a helyzet, az 
idén várhatóan jóval kedvezőbb 
feltételekkel lehet beszerezni föld-
gázt, mint tavaly, amikor a szövet-
ségi kormány nagyszabású 
vásárlásai hozzájárultak ahhoz, 
hogy a nagykereskedelmi ár időn-
ként a megszokott szint több mint 
tízszeresére emelkedett. Az idén 
sokkal olcsóbban lehet gondos-
kodni a felhasznált gáz pótlásáról, 
például aukciós mechanizmusok 
alkalmazásával – mondta a Die 
Weltnek Sebastian Bleschke, az 
INES ügyvezetője, hangsúlyozva, 
hogy van mód a tárolók „költség-
hatékony” feltöltésére. 

Oroszország Ukrajna elleni há-
borúja előtt Németország a föld-
gázfelhasználásának bő 50 
százalékát fedezte orosz importból. 
Moszkva a háború kezdete óta fo-
kozatosan visszafogta, majd be-
szüntette a Németországba 
irányuló exportot, annak ellenére, 
hogy a háború miatt Oroszország-
gal szemben bevezetett európai 
uniós büntetőintézkedések nem 
érintik a földgáz-kereskedelmet.  

Az Oroszországot Németor- 
szággal közvetlenül összekötő 
Északi Áramlat-1 vezeték augusz-
tus végi leállításával 2022 szeptem-
bere volt az első hónap az 
oroszországi import kezdete, 1972 
óta, amikor nem érkezett Németor-
szágba földgáz közvetlenül Orosz-
országból.  

A kormányzati adatok szerint az 
orosz import kiesését sikerül ellen-
súlyozni a diverzifikációval, új be-
szerzési források bevonásával. Az 
első számú importpartner – azaz 
Oroszország – helyére Norvégia lé-
pett, és alig egy év alatt felépítették 
az ország első három tengeri termi-
nálját, amely cseppfolyósított föld-
gáz (LNG) fogadására alkalmas.  

Mind a három úgynevezett úszó 
terminál, amelyek legfőbb eleme 
egy különleges hajó, hivatalos el-
nevezéssel úszó tároló és vissza- 
gázosító szerelvény (floating sto-
rage and regasification unit – 
FSRU). Ezen a hajón alakítják gáz 
halmazállapotúvá a tartályhajó- 
kon érkező LNG-t, hogy betáplál-
hassák a szárazföldi vezetékrend-
szerbe. 

A berlini vezetés tervei szerint 
három tengerparti LNG-terminált 
is építenek majd. Ezek a beruházá-
sok legkorábban 2025-ben vagy 
2026-ban készülhetnek el. A szö-
vetségi kormány 2022 tavaszán, rö-
viddel az Ukrajna elleni orosz 
támadás után határozta el az LNG-
terminálok fejlesztését, hogy fel-
számolja Németország függőségét 
az orosz földgázimporttól. 
Orosz–kínai kormányközi 
megállapodás  

Oroszország és Kína kormány-
közi megállapodást írt alá távol- 
keleti útvonalon történő gázszállí-
tásról – közölte csütörtökön az 
orosz energiaügyi minisztérium. 

A tárca kormányrendelet-terve-
zetet dolgozott ki a január 31-én 
aláírt együttműködési megállapo-
dás parlamenti ratifikálására. Az 
orosz kormány január 30-án hagyta 

jóvá a Kínával távol-keleti útvona-
lon történő gázszállításról szóló 
megállapodás tervezetét. 

Alekszej Miller, a Gazprom ve-
zérigazgatója csütörtökön találko-
zott Bolat Akcsulakov kazah és 
Zsurabek Mirzamahmudov üzbég 
energiaügyi miniszterrel, hogy 
megvitassa velük a háromoldalú 
együttműködés lehetőségeit a gáz-
ágazatban. A Gazprom januárban 
kétoldalú útiterveket írt alá a gáz-
ágazatban való együttműködésről 
mind a kazah kormánnyal, mind az 
üzbég energiaügyi minisztérium-
mal. 

Az orosz–kínai kormányközi 
megállapodás a RIA Novosztyi hír-
ügynökség szerint egy csővezeték 
határokon átnyúló szakaszának 
megépítésére vonatkozik.  

Az útvonal Oroszországban, a 
Dalnyerecsenszk közelében lévő 
gázmérőállomáson kezdődik, átha-
lad az Usszuri folyón, és a kínai 
Hulin indítóállomásnál ér véget. 
Oroszországban a Gazprom, Kíná-
ban pedig a CNPC nemzeti olajtár-
saság felel a szakasz tervezéséért, 
megépítéséért és üzemeltetéséért. A 
felek az elszámolás során előnyben 
részesítik a nemzeti fizetőeszközö-
ket. 

A Gazprom 2022 február elején 
hosszú távú szerződést írt alá a 
CNPC-vel évi 10 milliárd köbmé-
ter gáz exportjáról a távol-keleti út-
vonalon keresztül. A szállítás a 
projekt megvalósításával 48 milli-
árd köbméterre nő. 

A Gazprom jelenleg a Szibéria 
Ereje gázvezetéken szállít gázt Kí-
nába, 2022 végére a kivitel elérte a 
15,5 milliárd köbmétert. A projekt-
ben évente növelik a szállítás 
mennyiségét, amíg 2025-re elérik a 
tervezett évi 38 milliárd köbméte-
res kapacitást. A Gazprom a „kínai 
vektort” a még csak a tervezés fá-
zisában lévő, a tervek szerint Mon-
gólián átvezető, évi 50 milliárd 
köbméteres Szibéria Ereje-2 gázve-
zetékkel kívánja erősíteni. 

Alekszandr Novak orosz minisz-
terelnök-helyettes január 16-án azt 
mondta, hogy a Szibéria Ereje gáz-
vezetéken keresztül történő gáz-
szállítás mennyisége 2022-ben 
rekordot ért el. Novak arról is szólt 
korábban, hogy Moszkva tárgyalá-
sokat folytat a gázszállítások növe-
léséről Kazahsztán és Üzbegisztán 
belső piacára, ugyanakkor megje-
gyezte, hogy az orosz vezetékes 
gáz fő fogyasztója Kína. (Hírössze-
foglaló/MTI)

Átalakulóban az energiapiac  
Csökken a földgáz ára Németországban 
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Tavaly 4,8 százalékkal nőtt a gazdaság 
Tavaly egész évben 4,8 százalékkal nőtt a román gazdaság az előző 

évhez mérten – közölte kedden gyorsjelentésében az országos statisztikai 
intézet. 

A tavalyi negyedik negyedévben a román bruttó hazai termék 1,1 szá-
zalékkal volt nagyobb az előző negyedévhez mérten. Éves összevetésben 
a román GDP a tavalyi negyedik negyedévben a nyers adatok szerint 4,6 
százalékkal nőtt, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint 
pedig 5 százalékkal bővült. 

A statisztikai intézet közlése szerint a kiigazított érték szerint az első 
negyedévben 4,3 százalékkal, a második negyedévben 3,8 százalékkal, 
és a harmadik negyedévben 4,4 százalékkal nőtt a román gazdaság az 
előző év azonos időszakához mérten. 
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Az illetékesek és az érintettek 
megcáfolhatatlan véleménye szerint 
a kettő együtt működik hatékonyan, 
és bocsát útra olyan pedagógusokat, 
akik az óvodákban, az alsó tagoza-
tos osztályokban, vidéken vagy vá-
roson is elismerésnek örvendenek. 
Sőt, akik a tanítóképző középisko-
lákban érettségiztek, és a tanár-
képző egyetemet választották, jól 
kiforrott pedagógiai érzékkel köny-
nyebben megtalálják a hangot  
a nagyobb diákokkal is. Felkészült-
ségüket bizonyítja, hogy az oktatás-
ügyben meghirdetett üres katedrák 
betöltésére kiírt versenyvizsgán a 
legmagasabb átlagot érik el.  

A bevezetés előtt álló új oktatás-
ügyi törvénytervezetnek a tanító-
képző középiskolák és országos 
főgimnáziumok átalakítására vonat-
kozó előírása ellen az ország 29 tan-
intézménye tiltakozott nyílt 
levélben, Galactól Máramaros- 
szigetig. A szakminisztériumhoz, 
Románia kormányához, a Parla- 
menthez és az Elnöki Hivatalhoz írt 
közleményükben utalnak arra, hogy 
a rendszerváltás után is léteztek 
próbálkozások a középiskolai taní-
tóképző osztályok megszüntetésére, 
de idővel kiderült, hogy téves el-
képzelés volt, és visszaállították a 
korábbi helyzetet.  
Viharos évtizedek  

Éveken át az óvodapedagógusok 
és tanítók felkészítése a pedagógiai 
líceumokban folyt öt év, majd 
2002-től négy év során, későbben 
egy ideig posztliceális formában is. 
Az 1998-as tanügyi reform alapján 
a középiskolai képzést főiskolai 
szintűvé tették, és két éven át nem 
szerveztek felvételi vizsgát a peda-
gógiai líceumokba, de aztán a 
2002/03-as tanévben újra beindítot-
ták. Ma párhuzamos képzés műkö-
dik középiskolai és egyetemi 
szinten. A Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Pszichológia és  
Neveléstudományok Karának kihe-
lyezett tagozatain hat helyszínen fo-
lyik magyar nyelvű tanító- és 
óvodapedagógus-képzés, amely 
2005-től főiskolaiból egyetemi 
szintűvé vált. A végzősök az óvodá-
sok tanára, elemi osztályosok tanára 
hivatalos megnevezést kapják, a kü-
lönböző tantárgyakat tanító peda- 
góguskollégáikkal egyenrangúvá 
válva. 2013-tól az időközben meg-
alakult Pedagógiai és Alkalmazott 
Didaktikai Intézetben a magisz- 
teri (mesteri) képzés is megkez- 
dődött. A kutatás iránt érdeklődő 
végzetteknek a doktori (PhD) foko-
zat megszerzése is lehetővé vált – 
olvashatjuk többek között Demény 
Piroska nagyenyedi magyartanár, 
egyetemi oktató alapos helyzete-
lemző írásában (A tanítóképzés 
perspektívái). 
Jó alapokra könnyebb építeni 

A felsőbb szervekhez intézett 
nyílt levében a pedagógiai líceumok 
arra hivatkoznak, hogy a négy líce-
umi év során a képzős diákok ala-
pos elméleti és gyakorlati ismere- 
tekre tesznek szert a gyakori óralá-
togatások, próbatanítások és a mód-
szertani felkészítés során, amit 
eredményeik is tükröznek. A végző-

sök pedig sikeresen folytatják to-
vább tanulmányaikat az egyetemi 
képzésben, ami azt bizonyítja, hogy 
a kettő nem zárja ki egymást. Hét- 
évnyi tanulást nem lehet három 
évvel helyettesíteni. Ezért továbbra 
is fenntartják a kérésüket, hogy ma-
radjanak meg a pedagógiai líceu-
mok kisdedóvó és óvodai peda- 
gógus, valamint alsó tagozatos ta-
nító képesítést nyújtó osztályaik. 
Ahhoz pedig, hogy a szakosodásuk-
nak megfelelő állást betöltsék, te-
gyék kötelezővé az egyetemi 
képzést is – olvasható a pedagógiai 
középiskolák nyílt levelében.  

– A tanítóképzőben a fiatal kö-
zépiskolás diák olyan ismeretekre 
és képességekre tesz szert, amelyek 
a pedagógusi pályán egészen más 
alapokat jelentenek. Köztudott, 
hogy manapság ezen a pályán az 
egyetemi tanulmányokra is szükség 
van, a tanítóképzőnél jobb alap 
azonban nem létezik, amit a mun-
kájuk is tükröz – nyilatkozta Antal 
Levente megyei főtanfelügyelő-he-
lyettes.  

– Véleménye szerint miért kerül-
hetett be az új tanügyi törvényterve-
zetbe a középiskolai tanítóképzés 
felszámolása? – kérdeztem Szilágyi 
Andrástól, a Mihai Eminescu Peda-
gógiai Főgimnázium igazgatóhe-
lyettesétől: 

– A törvénytervezet készítői azzal 
magyarázták, hogy a jelenlegi fel-
építés nem felel meg az európai 
normáknak, mert az európai orszá-
gokban ez a képzés az egyetemi ok-
tatás hatáskörébe tartozik. 

– Végül nálunk is azzal végződik, 
a középiskola pedig a megalapozást 
jelenti.  

– Így van, és az egyetemi képzés 
során a középiskolában tanultak el-
mélyítése folyik. Ha valaki infor-
matikusnak készül, akkor nem 
nyelveket oktató, hanem informa-
tika szakos líceumi osztályban 
végzi a középiskolát, és sorolhat-
nánk a többi példát is. Az alsó tago-
zatos pedagógusok esetében a két 
képzési forma kiegészíti egymást, 
és együtt sokkal hatékonyabb, 
mintha csak az egyetemen tanulná 
a hallgató. A felsőfokú képzésben 
sokkal inkább a magasabb szintű el-
méleti ismeretekre helyezik a hang-
súlyt, és a mostani rendszerben 
nincs megfelelő apparátusuk a 
szükséges óraszámú gyakorlati ok-
tatásra. A mi iskolánkban a kilence-
dik osztályosok száz órát 
látogatnak, tizedikben még többet, 
a tizenegyedik és tizenkettedik osz-
tályban közel 150 órát tanítanak, 
vagy értékelik az órát tartó társuk 
tevékenységét. Így messzemenően 
több esélyük van a szakma alapos 
elsajátítására. 

– Valamilyen válasz érkezett-e a 
beadványra?  

– A minisztérium válasza az volt, 
hogy nem szünteti meg a pedagó-
giai főgimnáziumokat, líceumokat. 
Ezt nem vonjuk kétségbe, de ha az 
alapképzést elveszik tőlünk, akkor 
számunkra a bölcsődei pedagógus 
és a szabadidő-szervező képzés 
marad, feltehetően addig, amíg az 
egyetemek nem dolgozzák ki 
azokra is az oktatás módszertanát. 

Az érintett iskolákat megcsonkítva 
sajnos egy jól működő rendszert 
számolnak fel.  

A tanítóképző osztályainkban je-
lenleg 700 diák tanul, minden évfo-
lyamon három tanítóképző osztály 
van, kettő a román és egy a magyar 
tagozaton. Minden négy évben egy-
egy kisdedóvó-pedagógust képző és 
évente egy szabadidő-szervező sza-
kos osztályt indítottunk.  

Véleményem szerint az sem 
lenne rossz ötlet, hogy akik a tanári 
pályára készülnek, a tanítóképző is-
kolákban érettségizzenek. Bár 
esélyegyenlőség hiányában ezt nem 
vezetnék be, de mindenképpen 
előnyt jelentene. Azok az iskolák, 
megválogathatják a tanáraikat, 
olyan oktatókat keresnek, akik taní-
tóképző iskolát végeztek. 

– Az okok között az uniós elvárá-
sokra való hivatkozás mellett felte-
hetően az anyagiak is szerepet 
játszanak. 

– Valószínű, hiszen, mint minden 
szakképzés, ez is egy kicsivel többe 
kerül, mint az átlagos középiskolai 
oktatás.  

– Mióta működik a Babeş–Bolyai 
Egyetem felsőfokú óvodapedagó-
gus- és tanítóképző tagozata Ma-
rosvásárhelyen?  

– 25 évvel ezelőtt, amikor tanerő-
hiány volt, a szakminisztérium be-
vezette a kétéves posztliceális 
tanítóképzést, majd azt követően 
több egyetemen is elkezdték az alsó 
tagozatos tanárképzést. A Pszicho-
lógia és Neveléstudományok Kar 
keretében működő óvodai és elemi 
oktatás pedagógiája hároméves 
nappali szak a tőlünk bérelt helyisé-
gekben indult. A Kántor-tanító-
képző Főiskola, amely a Károli 
Gáspár Református Egyetem kihe-
lyezett tagozataként működik,  
négyéves. Előnyösebb lett volna ezt 
a képzési formát választani, mert a 
negyedik év gyakorlatot jelent. Ha 
az európai mintának a kereteit má-
soljuk le, de a minőségét nem, 
akkor hibás a minisztérium által 
megfogalmazott indok a tanító-
képző középiskolák felszámolására.  
Valósággal belenőnek  
a szakmába  

Bajkó Zsuzsa alsó tagozatos 
tanár: – A líceumban jóval alapo-
sabban lehet felkészíteni a jövendő 
pedagógusokat, és a tanárképzők-

ben is kötelezővé tenném, hogy a kü-
lönböző tantárgyak tanításának a 
módszertanára is nagyobb hangsúlyt 
fektessenek. A főiskolán a gyakorla-
tot különböző iskolában végeztük, 
de ez nem volt elegendő. Végül be-
lejöttünk az oktatásba, de a tanító-
képzőt is elvégzett kollégáinknak 
sokkal könnyebb dolga volt. 

– A tanítóképző líceumban meg-
alapozott gyakorlati képzés sokkal 
termékenyebben gyümölcsöződik, 
az alapokra építve eredményeseb-
ben lehet tanítani – mondja Sülei 
Mária, aki Székelyudvarhelyen a 
Benedek Elek Pedagógiai Líceum-
ban végezte a középiskolai és a lí-
ceum utáni képzést. Véleménye 
szerint az egyetem magasabb szintű 
képzést, nagyobb rálátást biztosít a 
gyermek fejlődésére, életkori sajá-
tosságaira, haladási ütemére, a 
módszerek kiválasztására, a gyer-
mekek problémáinak az érettebb 
kezelésére. Az alapokat azonban a 
középiskolai oktatás adja meg. Az 
egyetemen kevesebb az alkalom az 
óralátogatásokra, az órák kiértéke-
lésére, ami nagy segítség a tanító 
munkájában.  

Rupics Zsuzsa alsó tagozatos 
tanár hozzáteszi, hogy 14 éves kor-
tól 18 éves korukig a tanítóképzős 
diákok valósággal belenőnek a 
szakmába. Az érettségi vizsgáig a 
négy középiskolai év alatt a diák 
arra is rájön, ha a szakma nem neki 
való, és abban az esetben lehető-
sége van továbblépni, mert olyan 
felkészülést kapott, amelynek birto-
kában bármely egyetemen megállja 
a helyét. 

Fejes Réka, a tanítókért (alsó ta-
gozatos tanárokért) felelős tanfel-
ügyelő érdeklődésünkre elmondta, 
hogy az új tanügyi törvénytervezet-
ben az a javaslat szerepel, hogy a ta-
nítóképzőkben csak az óvodapeda- 
gógus- és kisdedóvópedagógus-
képzés maradjon. 

– Létfontosságú a tanítóképző 
szak megmaradása a pedagógiai lí-
ceumok keretében. Mindenki tudja, 
hogy ezt ki kell egészíteni a felső-
fokú végzettséggel, amelyen részt 
vesznek a tanítóképzőben érettségi-
zett diákok is, de azt az alapot, amit 
a tanítóképző biztosít, nem lehet a 
három év egyetemi képzés kereté-
ben annyira szilárdan és lépésről lé-
pésre felépíteni, mint a középiskolai 

évek során. Nagyon sok óralátoga-
tásról, sok év tanításról és visszajel-
zésről van szó, amelyek során 
lépésről lépésre a diákok mellett 
vannak a módszertani szakirányí-
tók, és olyan készségek, képességek 
alapozódnak meg, alakulnak ki a 
képzősökben, amelyekre építve 
egyetemi tanulmányaik során más-
képpen látják ezt a pályát, és más 
adottsággal, lelkesedéssel állnak 
hozzá a tanításhoz. Ezért a szemé-
lyes véleményem és a kollégák vé-
leménye is az, hogy ennek a 
szaknak a megléte a pedagógiai lí-
ceumok keretében nagyon fontos, 
és jó lenne átgondolni, hogy meg-
maradjon ebben a formájában, 
ahogy eddig is volt.  
A hozzáadott érték 

– Vajon lesz-e hatása a bead-
ványnak? 

– Nagyon remélem, hogy igen, 
visszagondolva azokra az idősza-
kokra, amikor voltak próbálkozá-
sok, de végül visszavezették a 
négyéves líceumi képzést. Vélemé-
nyem szerint ebben a formában kel-
lene megmaradjon, ahogy most 
van. A kettős képesítést nagyon 
jónak tartom, ami biztosítja az átjá-
rást, hiszen az alsó tagozaton indul 
az előkészítő osztály, ami az óvodai 
oktatás folytatása. Én reményke-
dem, de szokás szerint mindenért 
küzdeni, harcolni kell.  

Megértjük, hogy a beindult kis-
dedóvópedagógus-képzés is nagyon 
fontos, mert a bölcsődék számára is 
kell szakembereket képezni. Az is 
rendben van, ha párban van az óvo-
dapedagógus-képzéssel, de ez nem 
kellene egy másik képzés megszün-
tetését jelentse. Az egymásra épülő 
fokozatos nevelésre van szükség, ha 
minőségi oktatást akarunk. Tisztelet 
a kivételeknek, de nagy különbség 
van egy olyan pedagógus között, 
aki alapként elvégezte a tanítókép-
zőt, vagy aki egy elméleti, esetleg 
egy szakközépiskola után iratkozik 
be a pedagógusképző egyetemre. 
Nem beszélve azokról az egyéb tan-
tárgyakat tanító tanárokról, akik ta-
nítóképzőben érettségiztek, és utána 
lettek pedagógusok. Természetesen 
ez függ a személytől is, mennyire 
nyitott, lelkes, szereti a pályát, de a 
tanítóképzőben szerzett alap egy 
hozzáadott érték a pedagógus éle- 
tében. 

A népszerű középiskolai tanítóképzés megszüntetését tervezik  
Tiltakoznak a pedagógiai líceumok  

Illusztráció        Fotó: Bodolai Gyöngyi

Úgy tűnik, hogy az egykor jól működő szakoktatás tönkreté-
teléből és visszaépítésének nehézségeiből nem tanultak a köz-
oktatás vezetői, ugyanis az elfogadásra váró tanügyi 
törvénytervezet alapján egy újabb szakterület átszervezésére 
készülnek. Ezúttal a közismerten jól működő és népszerű óvo-
dapedagógus- és tanítóképző középiskolákat akarják meg-
szüntetni, és európai uniós mintára (?) a hároméves egyetemi 
képzéssel helyettesíteni. 

Bodolai Gyöngyi  



Menesztették a magyar labda-
rúgó NB I-ben szereplő Paksi FC 
vezetőedzői posztjáról Waltner Ró-
bertet. A Tolna vármegyei klub  
honlapján olvasható hétfői közle-
ményből kiderül, hogy Ferenczi  
István erőnléti edzőt szintén fel-
mentették a további munkavégzés 
alól. 

A Paks emlékeztetett rá, hogy 
Waltner tavaly május vége óta, 22 
tétmérkőzésen irányította a csapa-
tot, s ez alatt az időszak alatt kilenc 
meccset nyert meg az együttes. 

Helyére a csapat korábbi szakve-
zetőjét, Bognár Györgyöt nevezték 
ki kedden. A zöld-fehér klub hon-
lapja szerint a 61 éves szakember 
270 nap után tért vissza az alakulat-
hoz, amelyet 2020 szeptembere és 
2022 májusa között irányított úgy, 
hogy ebben az időszakban messze a 
legtöbb gólt szerezte az együttes. 

Bognár az előző szezon után a 
másodosztályban szereplő MTK 
Budapestnél dolgozott, majd októ-
berben közös megegyezéssel bon-
tott szerződést a fővárosi klubbal. 

A Paksi FC 19 forduló után 23 
ponttal a hetedik helyen áll az NB 
I-ben, és szombaton a Mezőköves-
det fogadja. 

Jelentős részvételi fölényben van-
nak az angol csapatok a labdarúgó 
Bajnokok Ligája egyenes kieséses sza-
kaszában a riválisokhoz képest, mi-
közben mélypontra került a kezdő 
tizenegyben pályára lépő brazilok lét-
száma, ugyanakkor a 24 éven aluli fut-
ballisták rekordot jelentő mennyi- 
ségben jutnak lehetőséghez kezdő- 
ként – derült ki a statisztikákkal fog-
lalkozó Gracenote elemzéséből. 

A vállalat a hétfőn nyilvánosságra 
hozott összesítésében kiemelte, az el-
múlt hat BL-idény alatt ötödször for-
dult elő, hogy a csoportkörben 
szerepelt összes angol együttes bejutott 
a legjobb 16 közé. Ezzel szemben Spa-
nyolországot csak a Real Madrid kép-
viseli a nyolcaddöntőben, ez most 
először történt meg a BL történetében, 
igaz, a címvédő királyi gárda tovább 
nyújtja az általa tartott rekordot, mert 
még soha nem esett ki a csoportkörben. 

A BL-ben játszott mérkőzések 
kezdő tizenegyei szempontjából 18 
szezon óta a mostaniban volt a legala-
csonyabb a brazil futballisták száma, 
míg legtöbben a francia játékosok lép-
tek pályára kezdőként, őket a spanyo-
lok és a németek követik. 

A BL történetében hatodszor fordult 
elő, hogy a csoportkörben a mérkőzé-

sek átlagos gólszáma három fölé emel-
kedett, a mostani idény megközelí-
tette, de nem érte el a rekordot, amely 
a 2019/2020-as szezonban született 
308 góllal. A most zajló kiírás az örök-
rangsorban a harmadik 304 találattal, 
a 2017/2018-as idényben ugyanis 306 
gól esett a csoportkörben. 

A legrangosabb európai kupasoro-
zat 1992-es átalakítását követően csak 
egyszer, a 2020/2021-es szezonban 
volt a mostaninál több büntető a cso-
portküzdelmek során, és a Gracenote 
közlése szerint a kezdőcsapatokban re-
kordot jelentő mennyiségű, 89 tiné- 
dzser lépett pályára, ezzel a két idény-
nyel korábbi, 86-os csúcs dőlt meg. 

A 24 év alatti játékosok a kezdő ti-
zenegyek helyeinek több mint 30 szá-
zalékát töltötték be, ez ebben a 
korosztályban szintén a valaha volt 
legtöbb.

Angol fölény, kevesebb brazil  
és több fiatal játékos  
a Bajnokok Ligájában 

Menesztették Waltner Róbertet,  
ismét Bognár György a Paks vezetőedzője 

Harmadik idei (befejezett) mér-
kőzésén sem tudta megszerezni a 
győzelmet a Sepsi OSK a labdarúgó 
Szuperligában. Egyrészt a sérülé-
sek, eltiltások miatt foghíjas a keret, 
másrészt a pályára lépők közül töb-
ben váratlan hibákat vétettek. Két 
kihagyhatatlannak tűnő lehetőséget 
is elpuskázott az elején Rondón, 
aztán az ellenfél kihasznált két ha-
talmas védelmi hibát. Utóbb sike-
rült ugyan egyenlíteni, de Bergodi 
nem lehet elégedett, hiszen a vé-
delmi bizonytalanság miatt Ni- 
czulynak háromszor is mentenie 
kellett, aztán a meccs azzal zárult, 
hogy Ștefănescu három méterről 
sem tudta belőni a győztes gólt. 

Az első veszélyesebb lövés a 
vendégek részéről Daniel Popa ne-
véhez fűződik a 9. percben, de a 
labda a hosszú sarok mellett csava-
rodott el. Ám azonnal jött a replika 
is: Šafranko ívvel csúsztatott fejese 
a felső lécről pattant vissza Rondón 
elé, aki három méterre akár meg is 
kérdezhette volna Căbuztól, hogy 
hová kéri, ám ő könnyedén a kapus 
ölébe fejelte. A 18. percben Rondón 
ugyanolyan könnyelműen kezelte 

Aganović beadását, ezúttal jobb 
lábbal „adta haza” négy méterről. S 
mivel a kihagyott helyzetek meg-
bosszulják magukat, két perccel ké-
sőbb Niczuly (az idényben nem 
először) egy bal oldali beadás alá 
szaladt, Bălașa pedig elveszítette a 
fejpárbajt Cooperrel, aki megsze-
rezte a vezetést a Chindiának (0-1). 
A kapott gól megfogta az OSK-t, és 
megsokasodtak az építkezési hibák. 
A 40. percben Rondón így is egyen-
líthetett volna, de az ötös és az alap-
vonal bezárta sarokból egyedül 
akarta becsavarni, ahelyett hogy a 
két méterre érkező Šafrankónak 
passzolja, így a labda elsuhant a 
gólvonal előtt. A 44. percben pedig 
jött az újabb büntetés: egy röviden 
felszabadított labda Ahmatov elé 
pattant, aki gyorsabb volt, mint 
bárki az OSK védelméből, és 20 
méterről átvétel nélkül a bal alsó sa-
rokba lőtt (0-2). 

A házigazdák szerencséje, hogy 
még szünet előtt szépíteni tudtak: a 
45+2. percben Aganović közeli be-
adását Rondón kotorta a hálóba, né-
mileg feledtetve korábbi hibáit 
(1-2). 

Eltökélten jött vissza a szünetről 
az OSK, s Ștefănescu lövése a 49. 

percben a védőkön megpattanva 
mellészállt, ám a játékvezető kirú-
gást adott. Az 56. percben egy szög-
let után viszont Šafrankónak 
sikerült a kapu előtti sűrűből a léc 
alá bombáznia (2-2). Két perccel 
később mindkét csapat előtt ordító 
lehetőség maradt ki. Ștefănescu az 
alapvonal mellett közelítette meg a 
târgoviștei kaput, ám nem akadt, aki 
belepiszkáljon a gólvonal előtti lab-
dába, az ellentámadás során pedig 
Popa a megritkult OSK-védelem 
mellett elvitte, éles lövését pedig 
Niczuly bravúrral tolta szögletre. A 
rengeteget hibázó Francisco Junior 

helyett bemutatkozott az OSK szí-
neiben Enriko Papa, ám még idegen 
testként mozgott a csapat gépezeté-
ben. 

A végső sípszóig az OSK volt a 
kezdeményezőbb, de a Chindia a 
veszélyesebb: a 70. percben Dulca 
távoli lövését Niczuly csak üggyel-
bajjal tudta kitornászni a jobb alsó-
ból, a 79. percben pedig egy szöglet 
után Celea félfordulásból küldött 
labdája a hosszú sarok mellett szállt 
el.  

A hosszabbítás perceiben a mér-
leg mindkét oldalra billenhetett 
volna. A 90+2. percben Buș lövését 

szögletre tolta Niczuly, míg a 90+4. 
percben Ștefănescu öt méterről be- 
lelőtte Căbuzba, majd a szöglet után 
a vendégek kapusa újabb bravúrt 
mutatott be Ispas lövésénél. 

Az újabb két pont elvesztése kö-
vetkeztében veszélybe került a 
Sepsi OSK helye a felsőházban, ám 
ha belegondolunk, tekintve a nagy 
pontkülönbséget, hasznosabb lenne 
a 7. helyen végezni, hiszen így 
marad esély az európai kupaszerep-
lésre, míg a 6. helyről szinte semmi. 
Furcsa és igazságtalan? Ez a baj-
noki kiírás! 

A sepsiszentgyörgyiek a 26. for-
dulóban szintén hétfőn 17 órától 
lépnek pályára, ezúttal idegenben, a 
Botosáni FC otthonában.

Gyengécske játék támadásban, védekezésben – két újabb pont bánja 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 

Bálint Zsombor  
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A mai program 
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 
első mérkőzések: 
* Club Brugge (belga) – Benfica 
(portugál) 
* Borussia Dortmund (német) – 
Chelsea (angol) 
Mindkét mérkőzés 22 órakor kez-
dődik. 

Ranglista 
1. FCV Farul                 25 15 7 3 47-25 52 
2. CFR 1907                 25 16 2 7 38-22 50 
3. FCSB                        25 14 5 6 42-29 47 
4. Rapid 1923               25 13 6 6 35-22 45 
5. CSU Craiova             25 13 5 7 32-24 44 
6. Sepsi OSK                25 9 8 8 38-23 35 
7. Petrolul 52                25 10 3 12 24-32 33 
8. FCU 1948 Craiova    25 8 7 10 29-26 31 
9. Botosán                    25 7 9 9 26-37 30 
10. Chindia                   25 7 8 10 29-35 29 
11. Voluntari                  25 6 8 11 22-29 26 
12. CFC Argeș              25 6 8 11 19-34 26 
13. Hermannstadt*        25 9 7 9 27-26 25 
14. Kolozsvári FCU      25 5 9 11 18-31 24 
15. UTA                         25 5 8 12 24-35 23 
16. Mioveni                   25 3 8 14 19 39  
* 9 büntetőpont levonva 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 25. for-
duló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK – Chindia Târgoviște 2-2 
(1-2). 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-
stadion. Vezette: Sebastian 
Colțescu (Craiova) – Andrei 
Constantinescu (Bukarest), Ad-
rian Popescu (Craiova). Tartalék: 
Andrei Moroiță (Ploiești). El-
lenőr: Marcel Savaniu (Szatmár-
németi). Videóbíró: Ovidiu 
Hațegan (Arad). Segéd-videó- 
bíró: Marius Marchidanu (Bră-
ila). 
Gólszerzők: Rondón (45+2.), 
Šafranko (56.), illetve Cooper 
(20.), Ahmatov (44.). 
Sárga lap: Fr. Junior (11.), 
Ștefănescu (71.), Papa (90.), il-
letve Ahmatov (22.), Dulca (82.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, 
Ciobotariu, Bălașa, Ispas, Aga-
nović, Fr. Junior (62. Papa), 
Matei (46. Ștefănescu), I. Ghe-
orghe (46. Achahbar), Šafranko, 
Rondón (76. Tudorie). 
Chindia: Căbuz – Căpușă, Celea, 
Boldor, Ioniță (76. Orozco), Vo-
robjovas, Dulca, Neguț (86. Cha-
med), Ahmatov (60. Perianu), 
Popa, Cooper (76. Buș).Eredményjelző 

Szuperliga, 25. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Chindia 
Târgoviște 2-2, Petrolul 52 Ploiești – Nagyszebeni Hermannstadt  
1-0.

Kihagyott büntetője ellenére is simán nyert az MTK 
A feljutásért harcoló MTK 3-0-ra legyőzte vendégét, a Bé-

késcsabát a magyar labdarúgó NB II 23. fordulójának hétfői zá-
rómérkőzésén. A hazaiak találatain a 26-szoros válogatott 
Stieber Zoltán, valamint Zuigéber Ákos, illetve a 37-szeres vá-
logatott Németh Krisztián osztozott. Utóbbi a 64. percben – még 
0-0-nál – büntetőt rontott. 

 
NB II, 23. forduló: MTK Budapest – Békéscsaba 1912 Előre 

3-0 (0-0). 
Az állás: 1. Diósgyőri VTK 52 pont, 2. MTK Budapest 47, 

3. Pécsi MFC 43. 

Fotó: a Paksi FC honlapja 



A pénzügyi év vége az operatív vezető le-
mondását is fogja jelenti, ugyanis ekkor 
mond le pozíciójáról a Toyota Motor Coor-
poration első embere, Akio Toyoda. Helyét 
Koji Sato, a Lexus és a Gazoo Racing jelen-
legi első embere veszi át. Akio Toyoda azzal 
indokolta a döntését, hogy ő egy régivágású 
ember, aki nem alkalmas maradéktalanul 
arra, hogy a Toyotát átvezesse egy új kor-
szakba, ahol már nem kimondott autógyár-
tónak kell lenni, hanem mobilitási 
szolgáltatónak. Akio Toyoda ezzel arra utalt, 
hogy szép lassan eltűnik az autókból az él-
ményfaktor, minden nagyon mesterséges, 
gépies lesz, a négykerekűekkel történő szó-
rakozás eltűnik, a háttérbe szorul, ő maga 
pedig az élményautózásban hisz. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 
tőle származik az a mondás, amely szerint 
„nincs többé unalmas autó”. Akio Toyoda 
akkor mondta ki ezt, amikor 2009-ben át-
vette a Toyota irányítását. Közel tizennégy 
év távlatából kijelenthető, hogy ezek nem 
üres szavak voltak, hanem valóban hitt ben-
nük, és ezen az úton kezdte el vezetni a vál-
lalatot. Komolyan törekedett arra, hogy 
izgalmasabbá, érdekessebbé tegye a márkát. 
Mindig is erős támogatója volt a motorspor-
toknak, és bábáskodott például az egyedülál-
lóan csodálatos Lexus LFA megszületésekor 
is. Mindez persze nem volt véletlen. Akio 

Toyoda maga is lelkes – jó értelemben vett 
– rajongója volt az autóversenyzésnek. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2009-
ben Morizo álnéven versenyzőként maga is 
részt vett a Nüburgringen megszervezett 24 
órás versenyen. 

Továbbá nemcsak a sportautók iránt elkö-
telezett, hanem az átlagosnak mondható 
autók designja iránt is. Az ő vezetése alatt ka-
pott a Toyota népszerű típusa, a 
Prius egy olyan megjelentést, 
amelyre már kellemes volt rá-
nézni, vagy legalábbis a közvé-
lekedésben nem az terjedt el, 
hogy fizikai fájdalommal jár rá-
nézni az autóra. 

A nagy kérdés most az, hogy 
Koji Sato milyen irányba fogja 
eltolni a Toyota szekerét. A 
sportautók vagy sportosabb 
autók szerelmeseinek azonban 
talán nem kell aggódniuk. Az az 
ember, aki a Gazoo Racinget ve-
zette, egészen biztosan azon 
lesz, hogy minél több sportos 
elemet megtartson, valamint 
újakat hozzon be a hagyomá-
nyos autók piacára is. Viszont 
emellett lesz egy igencsak ko-
moly feladata: az elektrifikáció. 
Hiszen, ha szeretnék, ha nem, a 

világ és az autóipar is ebbe az irányba moz-
dul el. Valamint ez is hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy Akio Toyoda bejelentse lemondását. A 
jelenleg még pozícióban lévő operatív vezető 
ugyanis elmulasztott lépést tartani a techno-
lógiával, és hiába a Toyota a legnagyobb 
forgalommal rendelkező autógyártó, mások 
elhagyták őket fejlettségben. Ameddig a 
Toyota a hibrideket fejlesztette a tökéletes 
szintre, addig az iparban levő többi szereplő 
irányt váltott, és rálépett az elektromos 
autók fejlesztésének ösvényére. Eközben 
pedig a japán óriásvállalat azt hajtogatta, 
hogy még nem szükséges a villanyautó fej-
lesztése. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy 
tévedett. 

Az elektromos autók egyre nagyobb teret 
nyernek, különösen Európában, és a Toyota, 
bármennyire is akar, nem tud felzárkózni a 
többi szereplőhöz. Egy éve jelent meg első 
teljesen elektromos autója, a bZ4X, azonban 
a típusból nem lett slágertermék. Alacsony 
hatótáv, típushibák és relatív magas ár jel-
lemzi. Tagadhatatlan, hogy ezek mellett for-
radalmi megoldásnak számít a kormány- 

átéttelezés, hiszen a kerekek és a kormány 
között nincs közvetlen kapcsolat, azonban ez 
az újítás, úgy fest, nem volt elegendő ahhoz, 
hogy meggyőzze a vásárlókat. Közben meg-
jelent a bZ3 is, de abból egyelőre Európa nem 
kapott. Az első tesztek alapján pedig a bZ4X 
lebutított változatáról van szó, így csodát 
hiába várunk tőle. A Toyota megígérte, hogy 
még ebben az évtizedben számos elektromos 
autóval fog piacra lépni, ám nem tudni, hogy 
ezeket hogyan szeretné kivitelezni. Hacsak 
nincs valamilyen meglepetés a tarsolyában, 
akkor kénytelen lesz más gyártókkal szövet-
kezni, valahonnan megvásárolni a fejleszté-
seket. Ennek az opciónak viszont a bevétel 
látni a kárát. 

Egy biztos: a Toyota, ha vezető szereplő 
akar maradni, nagyon gyorsan fel kell zár-
kózzon a piachoz, ennek fényében pedig az 
új operatív vezetőnek nem kevés dolga lesz. 
A vásárlók pedig most csak abban bízhatnak, 
hogy hamarosan olyan jó elektromos Toyoták 
fognak készülni, mint amilyenek most a hib-
ridek, és a márka ilyen téren is a megbízha-
tóság szimbólumává fog válni.
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Sokan, sok helyen beszélnek az elektro-
mos autókról, pedig nem ez az egyetlen al-
ternatív közlekedési forma. A többi között ott 
vannak a bio üzemanyagok, amelyeknek az 
előállításával a Porsche kísérletezik, valamint 
ott van a hidrogénhajtás, amelynek, bár cse-
kély a támogatói tábora, ezen belül egy kie-
melkedő szereplője a Toyota Myria. Vannak 
más hidrogénhajtású autók, amelyeket bárki 
megvehet, csak a gond ott kezdődik, hogy 
még nincsenek hidrogéntöltő állomások sem 
Romániában, sem Európa más országaiban. 
Vagyis a helyzet úgy fest, hogy autót lehet 
venni, csak azt megtankolni nem. Erre ma-
gyarázat lehet az, hogy számos gyártó nem 
hisz a technológiában, így nem fordít arra 

erőforrást, hogy kutakat létesítsen. Mivel 
pedig nincs elegendő hidrogénhajtású autó, 
más vállalatok sem törik magukat azzal, hogy 
ilyen projektekbe fektessenek be. 

Nemrég a Volkswagen vezérigazgatója, 
Thomas Schafer beszélt arról a spanyol Au-
tobild szaklapnak, hogy a német autógyár- 
tó szerint a hidrogénhajtás nem versenyké-
pes.  

Az igazgató elmondása szerint a személy-
autók területén egy kimondottan rossz meg-
oldásról van szó, mert olyan hátrányokkal 
kell számolni, mint a túl nagy tank. Továbbá 
azt is hozzátette, hogy a hidrogénhajtás 
egyáltalán nem hatékony. Azt az elektromos 
áramot, amivel előállítják a folyékony hidro-

gént, egyenesen az autókba is lehetne tölteni, 
illetve utóbbi esetben az elszállítással és a 
speciális kutak létesítésével sem lenne gond. 
Thomas Schafer az interjúban arról is beszélt, 
hogy a hidrogénhajtásnak talán a haszonjár-
művek esetén juthat szerep, de még ez is csak 
feltételezés.  

Ezzel összhangban a nagy német autógyár 
első embere kijelentette, hogy ebben az évti-
zedben egészen biztosan nem fog hidrogén-
nel üzemelő autó készülni a Volkswagennél. 
Ez mind a személyautókra, mind a haszon-
gépjárművekre érvényes. 

Az alábbi kijelentések arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a Volkswagennél komolyan 
hisznek a tisztán elektromos hajtásban, és 

ezért nem is próbálkoznak komolyabban más 
alternatív technológiákkal. Jelen állás szerint a 
cég az ID-széria fejlesztésével foglalkozik, 
méghozzá teljes gőzzel. Mi tagadás, valóban 
szép eladási számokat produkálnak az elektro-
mos Volkswagenek, de azért még szükség van 
a fejlesztésre. Ezt maga a vállalat is elismerte, 
mind a design, mind a minőség terén szükség 
van javításokra. Viszont, ha hihetünk az előze-
tes terveknek, akkor már a következő ID-mo-
dellek megoldják ezen gondok egy részét.  

A ráncfelvarrott ID.3-nál például sokat fi-
nomítottak a megjelenésen, és az ID. Buzz 
megjelenésére sem lehet panaszkodni. Ezzel 
egy időben a minőség is komolyan elmozdult 
jó irányba. Ha még visszavezetik a vásárlók 
által igényelt fizikai klímagombokat, akkor 
már olyan sok javítanivalójuk nem is marad.

A Volkswagen nem hisz a hidrogénhajtásban 

Lemond a Toyota vezetője 
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Akio Toyoda egy Toyota Supra mellett                         Forrás: Toyota

Volkswagen ID. Buzz, elektromos Volkswagen, illusztráció           Forrás: Volkswagen Egyelőre álca alatt az ID.7, a Volkswagen luxus elektromos autója          Forrás: Volkswagen



Egyre gyakrabban merül fel az a 
kérdés, hogy mi az iskola igazi sze-
repe, és miben kellene elsősorban 
segítse a diákokat. A tananyag el-
avult, a pedagógusok egy része 
pedig belefásult a munkába. Ebből 
kifolyólag nem mindig veszik észre 
a tehetségeket, pedig az oktatási in-
tézményeknek az lenne az egyik fel-
adatuk, az hogy felismerjék és 
gondozzák a fiatalokban rejlő tehet-
séget. Bár vannak próbálkozások, 
ha a teljes képet nézzük, akkor az is-
kola és a szigorúan vett oktatási 
rendszerek nyújtotta alternatíva nem 
mindig elegendő. Továbbá a szak-
irodalomban leírt formaságok, tech-
nikák sem mindig vezetnek jóra, 
ami a tehetséggondozást illeti, nem 
mindig elegendők, sokkal nagyobb 
szükség van arra a tapasztalatra, 
amit a pedagógusok a karrierjük 
során összegyűjtöttek – vélekedett a 
Népújságnak dr. Setényi János, a 
Mathias Corvinus Collegium Tanu-
láskutató Intézetének vezetője.  
Elmondta: az igazán tapaszalt pe- 
dagógusok képesek megérezni, 
hogy egy adott diáknak van-e tehet-
sége a tudomány valamelyik terüle-
téhez. 

A tehetség felfedezése önmagá-
ban viszont nem elég, azt gondozni 
kell. Ebben pedig korlátozottak az 
iskolák lehetőségei. Az egyik opció 
a tantárgyi tehetség, a kiemelkedő 
tudás, ilyenkor az illető diákot el-
kezdik versenyekre küldeni. A 
másik lehetőség, hogy szakkörök 
révén tágítják a tanuló látókörét és 
érdeklődését. Dr. Setényi János alá-
húzta, hogy a tehetséggondozás nem 
ér sokat a családok, a szülők támo-
gatása nélkül, hiszen az otthoni kul-
túra meghatározó. A tehetség 
nagyobbik része a mai napig elvész, 
merthogy semmilyen pozitív meg-
erősítést nem kap a gyermek otthon, 
sőt egyes esetekben morálisan 
éppen a szülők húzzák vissza, 
emelte ki a szakember. Elmondása 
szerint egyes családokban mindösz-
sze annyi a lényeg, hogy a gyermek-
kel ne legyen gond az iskolában, 

kapjon elfogadható osztályza-
tokat, minden más pedig fölös-
leges luxus, amire nem lesz 
szüksége, mert úgyis dolgozni 
fog. Ennek fényében a csalá-
dok meggyőzése arról, hogy 
egy különleges gyermekről 
van szó, aki figyelmet és oda-
figyelést igényel azért, hogy 
tudja kamatoztatni a tehetsé-
gét, sokszor kimondottan 
nehéz feladat. Ez a meggyőzés 
még nehezebb, ha a gyermek 
tehetségét nem lehet beskatu-
lyázni valamelyik iskolai tan-
tárgyba. 

Dr. Setényi János ugyanak-
kor arról is beszélt, hogy az 
élet, akár egy patak, előbb-utóbb ki-
vájja a saját medrét, azaz a tehetsé-
ges gyermek fog találni magának 
egy mentort. Például egy esti séta al-
kalmával meglát egy hirdetést egy 
fényképészszakkörről, ahol felfede-
zik azt, hogy jól tud fényképzeni, vi-
szont sokkalta tehetségesebb a 
rajzolásban. Innen pedig felpörög-
nek az út megtalálásához vezető 
események. Az MCC Tanuláskutató 
Intézetének vezetője kiemelte, hogy 
a tehetségnek mindössze 1%-a a 
puszta inspiráció, a többi 99%-át 
pedig a munka adja meg. Pusztán a 
tehetség, vagyis az a képletes 1% el 
is tűnhet, ha nem művelik ki. A ki-
művelt tehetség kezd már igazán ér-
dekes lenni, de ehhez állhatatos 
munkára van szükség, amikor a diák 
a mesterével, mentorával közösen 
dolgozik, tanul és fejlődik. 

Nagy kérdés a vidéken élő gyer-
mekek tehetsége, hiszen az ő ese-
tükben sokkal nehezebb a helyzet, 
vélekedett dr. Setényi János. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy ezeket a 
vidéken élő tehetséges gyermekeket 
ki szokták menteni a környezetük-
ből, és beviszik őket a városba, ahol 
sokkal több lehetőség kínálkozik 
számukra is. Régebb, 100-200 évvel 
ezelőtt, a falusi környezetben a pap, 
a jegyző vagy a tanító dolga volt, 
hogy felfigyeljen a tehetséges gyer-
mekekre. A szülők akkoriban szíve-
sen „odaadták” ezeket a 
gyermekeket, hiszen a földművelés-

ben amúgy sem igazán vettek részt. 
Arany János is egy ilyen felfedezés-
nek köszönhette azt, hogy a tehet-
sége további művelést kapott. 

A tehetséges diákoknak segítsé-
get nyújthatnak a különböző prog-
ramok, azonban nem mindenki 
kerül ide be, és akkor marad a köz-
oktatás. A közoktatás, amely hatal-
mas gondokkal küzd, folyamatosan 
lehet tüntetésekről, sztrájkokról hal-
lani. Arra, hogy ez milyen mérték-
ben vetheti vissza a gyermekek 
tehetségének kibontakozását iskolai 
szinten, nem lehet konkrét választ 
adni, nyomatékosította a szakember. 
Elmondása szerint Kelet-Közép-Eu-
rópának sincs más választása, mint 
hogy a bérek tekintetében is felzár-
kózzon a Nyugathoz. Ez az informa-
tika, a szakmunkások és az orvosok 
esetében már megtörtént, most 
pedig a tanárok, pedagógusok kö-
vetkeznek. Azonban, előrelátható-
lag, mivel nagy foglalkoztatási 
számmal bíró csoportról van szó, a 
bérek csak lassan fognak emelkedni. 

Dr. Setényi János hozzátette, 
hogy napjainkban van egy másik 
nagy lehetősége a tehetséges gyer-
mekeknek arra, hogy fejlődjenek, 
attól függetlenül, hogy hol élnek. 
Ezt a lehetőséget a digitális világ 
hozta el. Mentor nélkül még így is 
nehéz a tehetség kiművelése, azon-
ban az online tér segít a tanulásban 
és abban, hogy az illető ne legyen 
teljesen magára utalva.

Az Egyesült Államok kormánya hat kínai légiipari szereplőt 
sújtott kereskedelmi korlátozással, amelyeket összefüg-
gésbe hoz a feltételezett kínai megfigyelő léggömbprog-
rammal – jelentette be az amerikai kereskedelmi mi- 
nisztérium.  

A tárca közleménye szerint öt vállalatról és egy kutatóintézetről van 
szó, amelyek – a megfogalmazás szerint – „támogatják a kínai hadse-
reg modernizációját, különösképpen a Népi Felszabadító Hadsereg re-
pülési programját, ideértve a léghajókat és léggömböket”. 

A bejelentés szerint a hat kínai érdekeltség rákerült arra az egyre 
bővülő listára, amelyet az Egyesült Államok exporttilalommal sújt, és 
amelyeket jelentős kockázatként azonosít az amerikai nemzetbiztonság 
szempontjából. Az amerikai érvelés szerint a szankció alá helyezett 
vállalatok komoly kínai állami megrendelésekkel rendelkeznek.  

A szintén büntetőintézkedéssel sújtott kutatóintézet a kínai állam tu-
lajdonában áll, és polgári, valamint katonai célú érzékelőket állít elő. 

Matthew Axelrod exportügyekét felelős miniszterhelyettes magya-
rázatként arról beszélt, hogy az intézkedéssel az Egyesült Államok fo-
kozza az erőfeszítéseit, hogy megakadályozza a kínai államot a 
megfigyelő léggömbök használatában, amellyel megsértette az Egye-
sült Államok és több mint 40 további ország légterét.  

Az Egyesült Államok légterében, Alaszka térségében január 28-án 
észleltek egy nagy magasságban közlekedő eszközt, amelyet kínai 
megfigyelő léggömbként azonosítottak az amerikai hatóságok. A jár-
művet nyolc nappal később az amerikai légierő rakétával semmisítette 
meg az ország keleti partvidéke fölött.  

Az ügy miatt az Egyesült Államok képviselőháza csütörtökön Kínát 
elítélő határozatot fogadott el, amire a kínai külügyminisztérium szó-
vivője pénteken úgy reagált, hogy „az Egyesült Államok hazudik a vi-
lágnak”, a törvényhozás túlreagálja a léggömb körüli kérdést, és 
politikai manipulációra használja fel.  

A kínai kormány a héten megismételte azt az állítását, hogy egy el-
tévedt meteorológiai léggömbről és nem hírszerző eszközről van szó, 
és azt követelte az Egyesült Államoktól, hogy szolgáltassa vissza a 
megsemmisített eszköz összegyűjtött darabjait, amelyeket az amerikai 
hatóságok vizsgálnak, részben a Szövetségi Nyomozó Iroda Quanti-
cóban működő laboratóriumában.  

A léggömb körüli incidens miatt Antony Blinken amerikai kül-
ügyminiszter lemondta a múlt hétvégére tervezett pekingi látogatását, 
a hivatalos bejelentés szerint az utat egy alkalmasabb időpontra ha-
lasztják.  

Az amerikai légierő pénteken egy újabb azonosítatlan légi eszközt 
lőtt le Alaszka északi partjai közelében. A Pentagon pénteken azt kö-
zölte, hogy az eszköz származásáról egyelőre nincs információ, de az 
kockázatot jelentett a polgári légiforgalomra, ezért döntöttek gyors 
megsemmisítése mellett. (MTI) 

Nagy-Bodó Szilárd 
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Felfedezni fel a diákokban rejlő tehetséget Az Egyesült Államok  
kereskedelmi korlátozásokról  

döntött kínai vállalatokkal szemben 
a léggömbügy miatt 

Dr. Setényi János         Fotó: Nagy Blanka-Beáta/MCC

Új elnöke van a Diáktanácsnak 
 Arany középút a tanulás és a diákélet között 

A Maros Megyei Magyar Diák-
tanácsnak (MDT) a fő célkitűzései 
közé tartozik a diákok érdekképvi-
selete és a különféle események 
szervezése. Ilyen az éves szinten 
megrendezett kongresszus, amely-
nek szerepe az új elnökség megvá-
lasztása. Ezen az eseményen az 
MDT tagszervezetei vehetnek 
részt, és a delegáltak szavazhatnak 
arról, hogy kik legyenek azok a ta-
nulók, akik a következő egy évben 
képviselni fogják Maros megyét. 

Idén február negyedikén Seges-
váron tartották meg a szervezet 
kongresszusát. Simó Nimród, a 
kongresszus főszervezője lapunk-
nak elmondta, hogy hatalmas 
munka volt megszervezni az ese-
ményt, amelyben nagy segítségére 
voltak az MDT tagjai. Az előkészü-
letek és a szervezés sok időt vett 
igénybe, viszont a kongresszus 
most is színvonalasra sikerült. 

A Maros Megyei Magyar Diák-
tanács negyedik kongresszusán a 
tisztújítás nyomán Barabási Etele 
lett a szervezet új elnöke. Úgy fo-
galmazott, hogy a mostani elnök-
ségnek az egyik fő feladata az lesz, 
hogy még jobban összekovácsolja 
a tagszervezeteket, amelyek száma 
magasabb, mint eddig bármikor. Az 

utóbbi időben rengeteg új iskolát 
tudtak megszólítani és bevonni a 
közös munkába.  

Ezen túlmenően számos prog-
rammal készülnek a következő egy 
évre, de ezek mellett a tagszerveze-
tek, diákszervezetek egyéni esemé-
nyeinek a megszervezésében is 
szeretnének segítő kezet nyújtani. 

Az MDT a programokon túl mindig 
komolyan vette a diákok érdek- 
képviseletét is. Ilyen területen is 
folytatódni fog a munka, sőt céljuk 
az, hogy egy székházat is kihar- 
coljanak a Maros megyei diákoknak. 

Barabási Etele hozzátette, hogy 
nem lesz könnyű egyszerre felké-
szülni az érettségire, és vezetni a 

szervezetet, azonban véleménye 
szerint megfelelő időbeosztással és 
értelemszerűen bizonyos lemondá-
sok árán össze lehet egyeztetni a 
két tevékenységet, azaz a tanulást 
és a közösségi szerepvállalást.  

Az újdonsült elnök arról is be-
szélt, hogy az utódlás is egy ko-
moly dolog, és meglátása szerint 

vannak tenni vágyó diákok az 
MDT-ben, akiknek majd át lehet 
adni a stafétabotot.  

„Jövőre, mire az első egyetemi 
szesszióm kellős közepén leszek, 
már csak az utolsó simításokat fog 
kelleni elvégezzem az utódlás te-
kintetében”– vélekedett Barabási 
Etele, az MDT új elnöke. (N. B. Sz.) 

Pillanatkép a kongresszusról      Forrás: MDT 



ADÁSVÉTEL 

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (18667-I) 

LAKÁS 

KIADÓ egyszobás lakás a Liviu  

Rebreanu utca 1. szám alatt, a főtér-

hez közel. Tel. 0740-054-001. 

(18675-I) 

MINDENFÉLE 

KOMOLY, tapasztalt nő takarí- 

tást vállal. Tel. 0748-011-119.  

(18721-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett 
édesanya, nagymama, anyós, 
sógornő, rokon, barát és jó 
szomszéd, 

DR. SZÖVÉRFFY VERONIKA 
80 éves korában csendesen 
megpihent. 
Drága halottunk temetése feb-
ruár 16-án, csütörtökön 13 óra-
kor lesz a református temetőben. 
Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott! 

A gyászoló család. (18749-I) 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

A Piacigazgatóság – Marosvásárhely,  
Cuza Vodă utca 89. szám, Maros megye –  

versenyvizsgát tart március 2-án 10 órakor  
egy ellenőri  állás betöltésére meghatározott időre. 

A versenyvizsga írásbeli vizsgából és állásinterjúból áll. 
 Részvételi feltétel:  
– középfokú végzettség érettségi diplomával 
Szükséges iratok:  
– kérvény 
– diplomamásolat 
– a személyazonossági igazolvány másolata 
– priusz 
– önéletrajz 
– orvosi igazolás 
– a munkakönyv másolata és igazolás a szolgálati időről. 
Az iratokat március 1-jén 12 óráig lehet benyújtani.  
Felvilágosítás a 0265/250-221-es telefonszámon. 

„Ha van, veled van. Ha nincs már, – akkor is.” 
(Balla Zsófia) 
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, hogy a szeretett édesanya, drága nagymama, 
dédnagymama, anyós, jó barát és szomszéd, 

özv. CZIRMAI ERZSÉBET 
(Bözsi) 

szül. LŐRINCZI ERZSÉBET 
életének betöltött 83. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. 
Szeretett halottunkat a szőkefalvi halottasházban ravatalozzuk 
fel, és február 16-án, csütörtökön 12 órakor veszünk végső bú-
csút tőle a szőkefalvi katolikus temetőben. 

A gyászoló család. (18739-I)

Elmentek azok, kiket legjobban szerettem, 
kiknek az életem köszönhetem. 
Amíg csak élek, rátok emlékezem, 
az együtt töltött időt soha nem feledem. 
Lélekben mindig itt lesztek velem, 
odaföntről féltőn figyeltek engem. 
Hogy egy édesapa és egy édesanya milyen drága kincs,  
azt csak az tudja, akinek már nincs. 

 
Szeretettel és kegyelettel emlékezem szüleimre, 

BOÉR ANNÁRA 
szül. Bartha  

és  
BOÉR FERENCRE 

akik már 25 éve távoztak a végtelenségbe. 
Lányuk, Ibolya, unokáik családjukkal együtt. 

„A legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk 
magunk után.” (Cicero)  
(18725)

Nagyon megtört, fájó szívvel emlé- 
kezem drága jó férjemre,  

BALOG ÁRPÁD  
fodrászra,  

aki február 15-én már egy éve 
váratlanul, hirtelen eltávozott az 
élők sorából. 
Kívánom, hogy az angyalok 
vigyázzanak rád. Nyugodj béké- 
ben! 

Fájó szívvel, megtört lélekkel 
felesége, Rózsika.  

* 
Fájó szívvel emlékezünk február 15-én drága jó édesapámra,  

BALOG ÁRPÁDRA  
halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! 

Szerető fia, Árpika, felesége, Katika  
és két unokája: Kincső és Anna.  

* 
Szomorú szívvel emlékezünk február 15-én drága jó édesapámra,  

BALOG ÁRPÁDRA 
aki egy éve távozott, hagyott itt minket. Nyugodj békében!  

Szerető fia, Csabika,  
felesége, Szilvike. (18632)

 
Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 

BALOG ÁRPÁD 
fodrászra 

halálának első évfordulóján. 
Emlékét megőrizzük egy életen át. 
Nyugodjon békében!  

Testvére, Lajos és családja, 
felesége és családja. (18716)

EGYESÜLETEK ALAPÍTÁSA, ÜGYINTÉZÉSE. Tel. 0729-567-
876. (18745-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MUREŞ MEX RT. 
a NYÁRÁDTŐI IPARI PARKBAN alkalmaz  

CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT faiparba.  
Nettó bér: 2500 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig  

7–15.30 óra között. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről  
és támogatás a más helységekből ingázóknak.  

Az önéletrajzokat  
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.  

Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (67074-I)

MAROSVÁSÁRHELYI 
VARRODA  

VARRÓNŐKET  
alkalmaz  

szegő- (szurfiláló) és 
lineáris gépekre.  

Nettó 2.200-2.400 lej és 630 lej 
értékű ebédjegy,  
a szállításba is 

bepótolunk. Fizetésnövekedé
s az egyéni munka  

és hozzáállás alapján. 
Részletek a 0749-521-125-ös 

telefonszámon. (sz.-I)
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Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk a nyomáti 
születésű  

CSEH DÉNESRE  
halálának első évfordulóján. 
Emlékét szívünkben őrizzük egy 
életen át. Nyugodjál békében!  

Bánatos felesége, Margit és fia, 
Lóránt. (18719)

A 2015-ös párizsi robbantások 
egyik szervezőjét, Salah Ab-
deslamot is képviselő Sven 
Mary belga ügyvéd veszi át a 
korrupciós ügybe keveredett 
Eva Kaili volt európai parla-
menti alelnök jogi védelmét – 
írta kedden a Politico című 
brüsszeli hírportál, amelynek 
maga Sven Mary nyilatkozott 
erről. 

Eva Kaili eddigi ügyvédje, André 
Risopoulos is megerősítette, hogy a 
jövőben már nem ő fogja képviselni 
a volt alelnököt, ennek okáról azon-
ban nem árult el további informáci-

ókat. Sven Mary azután vált nemzet-
közileg is ismertté, hogy elvállalta a 
2015-ös párizsi merényletek egyik 
kulcsfigurájának, az időközben tény-
leges életfogytiglanra ítélt Salah Ab-
deslamnak a védelmét. 

A jogászt már korábban is úgy 
emlegették Belgiumban, mint az 
„ördög ügyvédjét”, mivel több olyan 
ügyfele is volt, akiket terrorizmussal 
összefüggésben vontak felelősségre, 
például azért, mert az Iszlám Állam 
terrorszervezetnek toboroztak tago-
kat. Egy alkalommal ki is jelentette, 
hogy „nem olyan ügyvéd akar lenni, 
aki csak áldozatokat képvisel”. 

Sven Mary mindazonáltal más-
fajta ügyeken is dolgozott. Ő képvi-
selte például Sanda Dia egyetemi 
hallgató családját is, miután a leu-
veni egyetemre járó diák meghalt 
egy brutális „beavatási szertartás” 
közben. 

A görög szocialista Eva Kailit, va-
lamint három társát december 9-én 
tartóztatták le a belga hatóságok egy 
korrupciós ügyben indított nyo- 
mozás részeként. A volt alelnök őri-
zetbe vett élettársa, az olasz Fran-
cesco Giorgi beismerte, hogy tagja 
volt egy olyan lobbiszervezetnek, 
amelyet Marokkó és Katar is arra 
használt, hogy megpróbáljon beavat-
kozni az Európai Parlament dönté- 
seibe. (MTI)

EP-korrupciós botrány  
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, 

a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi labo-
ratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári 
alapból származó összeggel februárra ártámogatott (ingyenes) or-
vosi analízisek elvégzésére. Ehhez szükséges küldőpapír a család-
orvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 0365-
882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 

Előadások: február 24-én, 25-én és 26-án este 7 órától, valamint 
március 3-án, 4-én és 5-én szintén este 7 órától lesz még lehetőség 
megtekinteni az előadást.


