
Húszmillió euró körüli értékben valósí-
tottak meg beruházásokat Nyárádkará-
cson községben az elmúlt két és fél
évtized alatt utak, közintézmények,
sáncok, hidak, járdák kialakítására és
felújítására, közvilágításra stb. Ferenczi
György polgármesterrel, az 1992 óta hi-
vatalban lévő elöljáróval az elmúlt 28 év
megvalósításairól és kudarcairól, a kö-
zösségépítésben elért sikerekről, illetve
a bürokrácia útvesztőiről beszélgettünk.

A nyárádmenti közigazgatási egység Hagy-
másbodont, Folyfalvát, Nyárádkarácsont, Csi-
bát, Káposztásszentmiklóst, Fintaházát,
Kisteremit és Somosdot foglalja magában, lé-
lekszáma meghaladja a 4.300-at.

A községvezető kifejtette, mennyire bántja,
hogy az egyik legnagyobb projektet, a község
szennyvízcsatorna-hálózatának a kiépítését raj-
tuk kívülálló okok miatt nem fejezték be, amit
a kormány helyi fejlesztési programja (PNDL1)
révén elnyert hétmillió eurós kormánytámoga-
tásból a közeljövőben remélhetőleg sikerül
megvalósítani. Jelenleg Hagymásbodonban dol-

gozik a közbeszerzésen nyertes szatmári cég al-
vállalkozója, ha minden a tervek szerint halad,
áprilisig a városhatárig érnek, és a marosvásár-
helyi szennyvízhálózatra csatlakoztatják a bo-
doni hálózatot, a vízhálózat kiépítésére azonban
még várni kell.
Aszfaltutak, járdák, új tanintézmények,
közvilágítás…

Amint elöljáróban a községvezető hangsú-
lyozta, a polgármesterré választását követő első
években a legsürgetőbb feladatok között szerepelt

Tudathasadás
Azt mondta vasárnap Raluca Turcan ügyvivő kormányfőhelyettes,

hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) törvényhozói tartózkodni fog-
nak a kormány beiktatásáról döntő parlamenti szavazáson. Amelyre
a román szerelmesek napján, február 24-én kerítenek sort. Mi ez, ha
nem szkizofrénia?

Turcan emlékeztetett arra is, hogy az előre hozott választások ki-
írásának előfeltétele, hogy a parlament 60 napon belül kétszer egy-
más után elutasítsa a kormány beiktatását. A PNL-frakciók tagjai
ezért nem fognak szavazni. „Nem fogunk ellenszavazatot leadni. A
kormány beiktatásához minimum 233 szavazatra van szükség. Aki
ellene szavaz, vagy egyáltalán nem szavaz, az nem vesz részt a kabi-
net beiktatásához szükséges többség megteremtésében. Mi jelen le-
szünk, de nem veszünk részt a szavazáson, tartózkodni fogunk”. Ez
tudathasadás.

Az egyesített szakbizottságok tegnap kezdték el a kijelölt minisz-
terek meghallgatását, majd ma és holnap folytatják. A parlament
együttes üléseiről rendelkező szabályzat értelmében a miniszteri tiszt-
ségre jelöltek mindenikét együttes ülésen hallgatják meg a két ház
illetékes állandó bizottságai. A meghallgatást követően a bizottságok
közös, indokolással ellátott, konzultatív jellegű véleményezést bocsá-
tanak ki. 

A Nemzeti Liberális Párt minap bizalmatlansági indítvánnyal meg-
buktatott, majd – az elnök sem tudja, milyen meggondolásból – újra-
jelölt elnöke ugyanazzal a kormánynévsorral, illetve „nyomokban”

(Folytatás a 6. oldalon)
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Megoldják az 
erdőszentgyörgyi
hiányosságokat
A decemberi szivárgás a szolgáltató
szerint egy vezeték eltömítése miatt
történt, de akkor a szennyvíz csak a
telep udvarára került, az iszapot más-
nap fel is takarították, tehát nem került
a Küküllő vizébe. 
____________2.
Marosvásárhelyen
az Osonó Színház-
műhely előadása
A Fazakas Misi által rendezett produk-
ció eddig 566 alkalommal került be-
mutatásra három kontinens 24
országának 188 településén, és 12
nemzetközi fesztiválmeghívást, illetve
két legjobb előadás díjat tudhat magá-
énak.
____________5.
Négy országos
bajnoki cím 
a fiatal tekézőknek
Marosvásárhelyről két klubot, a Rom-
gaz-Elektromarost és a CSM-t is kép-
viseltek a legifjabb tekézők, akik nem
kevesebb mint nyolc éremmel tértek
haza.
____________7.

Készül a bodoni szennycsatorna Fotó: Nagy Tibor
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Ma BERNADETT, holnap
ZSUZSANNA napja.
ZSUZSANNA: ókori egyip-
tomi eredetű név, mely héber
közvetítéssel került át más nyel-
vekbe, jelentése: lótuszvirág. 
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Izsák Balázzsal találkoznak
A Maros megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja találkozót
szervez Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács elnö-
kével február 19-én, szerdán 16 órai kezdettel. Helyszín:
Marosvásárhely, Arany János utca 2. szám. A szervezők
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Közvita a költségvetési tervezetről 
A Marosvásárhelyi Rádió Beszéljük meg! Mire költsék a
város pénzét? címmel szervez közvitát február 18-án, ma
18 órától a rádió stúdiótermében. A vita apropója, hogy a
városi tanács február 20-i, csütörtöki ülésén kellene dönt-
sön az idei költségvetés-tervezetről.

Gazdafórum Nyárádszeredában
Február 19-én, szerdán délelőtt 11 órától Nyárádszeredá-
ban, a nyárádandrásfalvi Deák Farkas Általános Iskola
dísztermében gazdafórumot tart a Székely Gazdaszerve-
zetek Egyesülete. A találkozóra elsősorban Alsó- és Felső-
Nyárád menti mezőgazdászokat – növénytermesztőket,
állattenyésztőket, mezőgazdasági vállalkozókat – várnak.
A témák között kiemelten szerepelnek a 2020-as mezőgaz-
dasági támogatások. Szervező, kapcsolattartó: dr. Suba
Kálmán állattenyésztő mérnök, falugazdász.

Baricz Lajos Székelykálban
Február 20-án, csütörtökön délelőtt 10 órától a székelykáli
általános iskolában Varga Enikő tanítónő meghívására a di-
ákok az Iskola másként program keretében Baricz Lajos
pap-költővel és verseivel ismerkedhetnek meg. Közremű-
ködnek: Szabó Árpád és Edit, valamint Fülöp Jenő AFIAP-
díjas fotóművész.

A méhésztanfolyam következő 
előadása

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. méhésztanfolyamot indí-
tott tagjainak a székhelyén, Marosvásárhelyen, az 1918.
December 1. út 35. szám alatt. A következő előadásra feb-
ruár 20-án, csütörtökön 17 órai kezdettel kerül sor. Dr. Nagy
Félix (Maros megyei állategészségügyi és élelmiszer-bizton-
sági igazgatóság) a méhcsaládok betegségeiről értekezik.

Jogi tanácsadás
Február 19-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kér-
jük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Többen megsérültek 
a dicsőszentmártoni lakástűzben

Szombaton, a hajnali órákban egy dicsőszentmártoni tömb-
házban keletkezett tűzhöz riasztották a megyei katasztró-
favédelmi felügyelőséget. A tűzoltóknak 34 személyt kellett
kilakoltatniuk: 9 gyermeket, 13 nőt, 12 férfit. Tizenhárom
személy, köztük négy gyerek kórházba került: két felnőtt
égési sérüléseket szenvedett, 11 személy füstmérgezést
kapott. A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, az
a lakrész azonban, ahol a tűz keletkezett, kiégett. A lakástűz
körülményeit vizsgálják. Előzetes feltételezések szerint a
lángok martalékává vált lakrész tulajdonosa égő cigarettá-
val aludt el, így meggyúlt az ágya, majd a lángok tovább-
terjedtek. 

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 
A Soltis Lajos Színház Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
című mesejátékát mutatja be márciusban a Maros Művész-
együttes kövesdombi termében. A mesejátékot a magyar
népmese alapján Gimesi Dóra írta, rendezte Nagy Zsuzsi.
Az előadásokra március 23-án és 24-én kerül sor délelőtt
8.30, 10, 11.30 és 13 órától. Egy jegy 12 lejbe kerül, a gyer-
mekeket kísérő pedagógusok, illetve szülők számára a be-
lépés ingyenes. Előzetes jegyvásárlás Mátéfi-Takács Zita
szervezőnél a 0742-972-795-ös telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

18.,kedd
A Nap kel 

7 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 52 perckor. 
Az év 49. napja, 

hátravan 317 nap.

Megyei hírek

IdőtárV/3 – könyvbemutató 
a Bernády Házban

Február 18-án, ma 17 órától a Bernády Házban mutat-
ják be az Időtár V/3 című, a Mentor Könyvek Kiadó gon-
dozásában megjelent könyvet. A kötetről, a gyűjtésről
Sebestyén Mihállyal és Diamantstein-Derzsi Györggyel
a szerkesztő, Káli Király István beszélget.

Megáll az ész! – nagy sikerű 
Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat februárban és márciusban is elő-
adja a Megáll az ész! című fergeteges szilveszteri ka-
baréműsorát Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű elő-
adást legközelebb február 22-én, szombaton, majd 23-
án, vasárnap, 29-én, szombaton és március elsején,
vasárnap este 7 órától tekintheti meg a marosvásárhelyi
nagyérdemű. Fellépnek: Puskás Győző, Kelemen
Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Székely M. Éva,
Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ágnes. Énekel:
Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. A teljes mű-
sorrend megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon.

Kamarazeneest a Kultúrpalotában
Kamarazeneestre kerül sor február 18-án, ma 19 órakor
a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. Fellép a
Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor – I. hegedű, Lokodi

Károly – II. hegedű, Molnár József – brácsa, Zágoni
Előd – gordonka, közreműködik Ferencz János oboa-
és Kelemen Antal klarinétművész. Műsoron: J. Fiala-,
J.N. Hummel- és Mozart-művek.

Szimfonikus hangverseny
Szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene
kedvelőit február 20-án, csütörtökön 19 órakor a Kultúr-
palota nagytermébe. Vezényel: George Hariton, közre-
működik Ana Docolin Angliából érkező fagottművész.
Műsoron: E. Lalo-, Nino Rota-, Csakjovszkij-művek. A
hangversenyre a 18-as számú bérletek érvényesek.

A Homoród Fotóklub kiállítása
Villanások címmel nyílik kiállítás a Homoród Fotóklub
alkotásaiból február 20-án, csütörtökön 18 órakor a Ber-
nády Házban. Kiállító alkotók: Andorkó Attila, Bors
Gyula, Danis János, Forrai Tibor, Hátszegi Csaba, Ker-
tész Hajnalka, Pataki Hajnal. A tárlat március 12-ig lá-
togatható.

Ábrám Zoltán könyvbemutatója
Dr. Ábrám Zoltán Bukovinától az Al-Dunáig című köny-
vét mutatják be a marosvásárhelyi EKE székhelyén
(Dózsa György utca 9. szám, 3. emelet) február 19-én,
szerdán 19 órakor. A szerző az öt bukovinai faluról
(Andrásfalva, Hadikfalva, Józseffalva, Fogadjisten, Is-
tensegíts), valamint a három al-dunai településről (Her-
telendyfalva, Sándoregyháza, Székelykeve) vetített
képes előadást tart. 
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Február 3-án a Maros vízgyűjtő medencéjének
vízügyi hatósága vizsgálatot tartott az erdő-
szentgyörgyi ivóvíz- és szennyvízszolgáltató vál-
lalatnál, ennek eredményéről tájékoztatták Berki
Ferenc erdőszentgyörgyi lakost, aki előzőleg te-
lefonon hívta fel a hatóságok figyelmét a telepü-
lés közszolgáltatója körüli problémákra, többek
között egy tavaly december 27-én és idén január
24-én történt szivárgásra, amikor szennyvíz ju-
tott ki a derítőállomásról. 

Február 6-i válaszában a hatóság közölte: a szolgáltató
székhelyén és a derítőállomáson végzett ellenőrzések során
megállapította, hogy a vállalatnak van ér-
vényes vízgazdálkodási engedélye, rend-
szeresen elemzést végeznek a megtisztított
víz minőségét illetően, és mindkét jelzett
esetkor is vízmintát vettek. A decemberi
szivárgás a szolgáltató szerint egy vezeték
eltömítése miatt történt, de akkor a szenny-
víz csak a telep udvarára került, az iszapot
másnap fel is takarították, tehát nem került
a Küküllő vizébe. A januári szivárgás kap-
csán viszont nagyobb mennyiségű tisztított
víz jutott egyik medencébe, az onnan kike-
rült felzavart iszaplé pedig a megengedett-
nél nagyobb mennyiségű nitrátot
tartalmazott. Létezik egy úgynevezett Pars-
hall-mérőműszer, de mégsem lehet ponto-
san megállapítani a telepről kijutó tiszta víz
mennyiségét, továbbá egyik vezeték meg
van repedve, míg a tisztítási folyamatból
származó száraz iszapot egy vízhatlan fó-
lián tárolják. A vizsgálóbiztosok határidő-
höz kötötték a megoldást.

Megkeresésünkre az erdőszentgyörgyi
ivó- és szennyvízszolgáltató vállalat veze-
tője, Vlad Eleş elismerte, valóban volt ja-
nuár 24-én szivárgás, amikor a
nitrátmennyiség a megengedettnél nagyobb
volt, és ez a Küküllőbe is bejutott, amiért a
szolgáltató büntetést kapott. Ennek ellenére
csak egy sajnálatos esetről van szó, ugyanis
a rendszeres ellenőrzések, de az esetek előtt
és után vett vízminták is mindig jó ered-
ményt mutatnak, és nem hivatalos források-
ból tudják, hogy az Erdőszentgyörgyön
megtisztított víz a legjobb minőségű a
Maros vízgyűjtőjében. Február 10-ig kaptak
határidőt az elrepedt vízvezeték megjavítá-
sára és a szárított iszap betonplaccon való
tárolására. Kérésre egynapos határidőelto-
lást kapott a szolgáltató, így február 11-ére

mindkét ügyet hiánytalanul megoldották. A Parshall-mé-
rőműszerrel kapcsolatos feladatot a jövő hónapig kell tel-
jesíteniük, és ezt is megoldják.

A vizsgálat során azt is meghagyták, hogy a szolgáltató
„szűrje ki” azokat, akik a szennyvízhálózatba engedik az
esővizet. Ugyanis vannak olyan porták, ahol a lakók a csa-
padékvizet nem a házak előtti sáncba, hanem a szennyvíz-
hálózatba vezették. Az ősz folyamán több ilyen esetre
derült fény, az érintetteket felszólították a helyzet megol-
dására. Az esetek többségében az illető személyek eleget
is tettek ennek, de még mindig van néhány kivétel. Ezeket
a következő napokban ismét megvizsgálják, és amennyi-
ben egy utolsó, tíznapos határidőn belül nem vezetik el a
csapadékvizet, a szolgáltató büntetést fog kiróni, és akár
jogi úton is eljárást kezdeményez az illető fogyasztók ellen. 

Megoldják az erdőszentgyörgyi hiányosságokat

Berki Ferenc szerint állandó a szivárgás a szennyvíztelepen, a szolgáltató szerint viszont
csak a januári szivárgáskor jutott szennyeződés a környezetbe 

(Fotó: facebook.com/Berki Ferenc/archív)

Gligor Róbert László



módosított kormányprogrammal állt a törvényhozás elé.
Ez a tudathasadás újabb tünete. Amint az is, hogy egyet-
len éjszaka 25 kormányrendeletet fogadtak el annyira
sürgősen, hogy még a törvényhozói tanács láttamozását
sem tudták megvárni. 

Az „új” kormány beiktatásához a 465 szenátor és
képviselő több mint felének, 233 törvényhozónak a sza-
vazatára van szükség: ugyanannyinak, ahánynak a je-
lenléte szükséges a határozatképességhez. 

Nos, mint már említettük, a Nemzeti Liberális Párt
már korábban is bejelentette, hogy tagjai részt vesznek
majd az ülésen, de nem szavazzák meg saját kormányu-
kat. Ugyanis Ludovic Orban, pár nappal korábban
megbuktatott, jelenleg ügyvivő és kijelölt kormányfő, il-
letve Klaus Iohannis államelnök már „megegyezett” az
előre hozott parlamenti választásokról, ehhez pedig a
következő lépés a kormány bukásához vezető bizalmat-
lansági indítvány kiprovokálása után az lenne, hogy a
parlament utasítsa el a javasolt új kormányt és annak
programját. Ha a második kormányalakítási kísérlet is
kudarcba fullad, a február 10-i, hétfői előterjesztéstől
számított 60 nap után oszlatható fel a parlament, és ír-
ható ki az év végén esedékes választások előre hozása. 

Az ellenzékbe szorult, de a parlament ház- és szakbi-
zottságaiban még többségben lévő Szociáldemokrata
Párt bohózatnak nevezte az egészet. Amivel egyet lehet
érteni.

A kérdés, kinek lesz jó az előre hozott választás. A fel-
mérések szerint ebben a pillanatban a liberálisoknak
áll jól a szénája, de egy-egy választás mindig tartogat-
hat meglepetést.

Véglegesen külföldön
Több mint tízezer 15 és 34 év közötti, köztük számos
Kovászna és Hargita megyei fiatal hagyta el végle-
gesen az országot 2018-ban, derül ki az INACO –
kezdeményezés a versenyképességért – nevű szer-
vezet elemzéséből. A hétfőn közzétett adatok kizáró-
lag a végleges kitelepedésre vonatkoznak, és nem
számolnak azokkal a fiatalokkal, akik időszakosan
mentek külföldre tanulni vagy dolgozni. A legtöbben
Bukarestből mentek el, majd Iaşi, Temes, Bákó,
Galac, Mehedinţi, Gorj, Szilágy, Kovászna és Hargita
megye következik. Az INACO idézi a Világbank Mar-
kets and People: Romania Country Economic Memo-
randum című tanulmányát, amely szerint egy
Romániában született gyerek, aki itthon nő fel, ter-
melési potenciáljának csak 60 százalékát éri el, mire
nagykorú lesz. Kissé jobb ez a mutató Bukarestben
(68%) és a Kolozs megyeiek esetében (65%). A glo-
bális versenyképességi jelentés következtetései sze-
rint a világszinten tanulmányzott 137 országból
Románia a 132. helyet foglalja el a tehetséges em-
beri erőforrások megtartásának képessége szem-
pontjából. (Agerpres)

Akcióban a hegyimentők
Január folyamán 1680 alkalommal kérték a Salva-
mont segítségét, és 1716 személyt segítettek ki a
bajból a hegyimentők – közölte Sabin Cornoiu, a Ro-
mániai Hegyimentők Országos Egyesületének és a
Salvamont Szolgálat Tanácsának elnöke. Cornoiu
arról számolt be, hogy a téli csúcsidőszaknak szá-
mító januárban maximális kapacitással dolgoztak a
hegyimentők, 500-600 munkatársuk volt terepen na-
ponta. Az 1716 segítségre szoruló személy közül
711-et mentővel vagy a SMURD járműivel szállítottak
kórházba, hét esetben a SMURD helikoptere vitte el
a sérültet. 73 riasztást a hegyvidéken kiütött tűz miatt
kaptak. A Salvamont minden egyes segélykérő hí-
vásra reagált, tette hozzá a szóvivő. A romániai Sal-
vamont 42 egysége mintegy 800, tanúsítvánnyal
rendelkező hegyimentővel dolgozik. Ha valaki bajba
jut a hegyvidéken, a 112-es sürgősségi számon, a
0372-126-668 vagy a 0SALVAMONT számokon, il-
letve a SALVAMONT mobilalkalmazáson kérhet se-
gítséget. (Agerpres)

Stabil a koronavírussal 
megfertőződött beteg állapota

Jó és stabil annak a román állampolgárnak az álla-
pota, aki koronavírussal fertőződött meg egy japán
sétahajón – közölte Victor Costache egészségügyi
miniszter. Hozzátette: országszerte olyan központo-
kat hoztak létre, ahol karanténba helyezhetik a koc-
kázati régióból érkezőket. Mindenki, aki most a
betegség által érintett régióból érkezik Romániába,
karanténba kerül – szögezte le Costache. Bukarest-
ben két személy van jelenleg vesztegzár alatt, ők a
kockázati régióból jöttek, és nem betegek. Ország-
szerte további 340 személy van, akik kisebb kocká-
zatot jelentő területekről jöttek haza, de
elővigyázatosságból otthoni karantént vállaltak, és
kapcsolatban állnak a közegészségügyi igazgatóság-
gal. Costache azt is elmondta, jelenleg 1500 adag, a
koronavírus azonosítására alkalmas teszt áll a szak-
tárca rendelkezésére, ezzel 3-4 óra alatt ki lehet mu-
tatni a kórokozót. (Agerpres)
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Tudathasadás

Cél: az előre hozott választások kiírása
A PNL törvényhozói támogatni fogják 

a szakbizottságokban a miniszterjelölteket 
A szakbizottsági meghallgatások alkalmával támo-
gatni fogják szavazatukkal a miniszterjelölteket a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) törvényhozói – jelen-
tette ki hétfőn Ludovic Orban kormányfő és PNL-
elnök. 

A PNL végrehajtó tanácsának ülését követően a párt elnöke
úgy nyilatkozott, a szakbizottsági meghallgatások során a mi-
niszterjelöltek rátermettségét, becsületességét, hozzáértését ér-
tékelik, és „normális”, hogy a liberális párti képviselők és
szenátorok támogatni fogják szavazatukkal a javasolt tárcave-
zetőket. 

„Függetlenül attól, hogy a Szociáldemokrata Párt törvény-

hozói hogyan fognak szavazni, számomra fontos, hogy csa-
patom miniszterei bemutassák tevékenységüket, ismertessék,
miként javították ki a súlyos működésképtelenségeket és a kü-
lönböző területeken fennálló igazságtalanságokat, és mutassák
be a PNL által elképzelt megoldásokat minden területen” –
nyilatkozta Orban. 

A kormányfő ismét megerősítette, hogy a Nemzeti Liberális
Párt célja az előre hozott választások kiírása. 

Azt is elmondta, minden parlamenti képviselőt és szenátort
igyekeznek meggyőzni, hogy vegyen részt a második Orban-
kormány beiktatásáról döntő parlamenti szavazáson.
(Agerpres)

LIFE-program
Az EU 100 millió eurónál többet szán 

környezetvédelemre
Az EU 101,2 millió euróval támogatja a környezet-
védelmet a LIFE-projekt keretében – jelentette be
az Európai Bizottság illetékes szóvivője hétfőn
Brüsszelben.

A LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program ke-
retében megvalósuló legújabb projektek kilenc tagállamban,
Cipruson, Észtországban, Franciaországban, Görögországban,
Írországban, Lettországban, Szlovákiában, Csehországban és
Spanyolországban valósulnak meg.

Frans Timmermans, a zöld megállapodás végrehajtásáért
felelős uniós biztos szerint a LIFE-projektek évek óta fontos
szerepet töltenek be, és jelentős hatást fejtenek ki a gyakor-
latban.

A most bejelentett 100 millió eurós támogatással hozzájá-
rulnak az értékes természetes élőhelyek megőrzéséhez, a le-

vegő tisztaságának fenntartásához, valamint számos tó és
folyó szennyezésének csökkentéséhez, és ezáltal az európai
polgárok jóllétéhez – jelentette ki.

A LIFE-programot az Európai Unió 1992-ben hozta létre
az éghajlatváltozás elleni harc és a környezetvédelem érdeké-
ben.

A program integrált projektjei segítik a tagállamokat az
uniós jogszabályok betartásában a természetvédelem, vízgaz-
dálkodás, levegőtisztaság, hulladékkezelés, az éghajlatválto-
zás csökkentése területén. Továbbá, a projektek támogatják a
környezetvédelmi és éghajlat-politikai jogszabályok összehan-
golt és nagy területet lefedő végrehajtását, és ösztönzik a más
uniós forrásokból, a nemzeti és regionális szereplőktől, illetve
magánbefektetőktől származó finanszírozás mozgósítását.
(MTI)

Koronavírus 
Peking a március elejére tervezett parlamenti 

ülésszak elhalasztását fontolgatja
Peking a március elejére tervezett éves parlamenti
ülésszak elnapolását fontolgatja az új koronavírus-
járvány miatt – derül ki a Hszinhua kínai állami hír-
ügynökség hétfői tudósításából.

A kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottsága február
24-én ülést tart annak eldöntésére, hogy a járványra tekintettel
későbbre halasszák-e az eredeti tervek szerint március első he-
tében kezdődő ülésszakot.

A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap
internetes oldalán megjelent cikk szerint az elhalasztásra vo-
natkozó javaslat bejelentése egyértelmű jele annak, hogy a
parlamenti ülésszakot át is fogják helyezni egy későbbi idő-
pontra. A lap egy meg nem nevezett, bennfentes forrásra hi-
vatkozva azt írja, hogy az elnapolásra a magas fertőzésveszély
miatt volt szükség, hiszen az eseményen közel 8 ezer részt-

vevő gyűlne egybe a kínai országgyűlésnek helyet adó Nép
Nagy Csarnokában.

A kínai parlament évenkénti, általában 10 napig tartó ülés-
szakán szokták meghatározni az ország adott évi gazdasági
célszámait.

Kínában a december közepe óta tomboló járvány fertőzöt-
teinek száma vasárnap éjfélig 70.548-ra, a halálos áldozatoké
pedig 1770-re emelkedett. A járvány gócpontjának számító
közép-kínai Hupej tartományon kívül azonban Kína többi ré-
szén a napi új fertőzöttek száma immár tizenharmadik napja
fokozatosan csökken: a február 3-án bejelentett 890 új esettel
szemben hétfőn 118 újonnan diagnosztizált fertőzöttről szá-
moltak be a több mint három hete lezárt tartományon kívülről.
Vasárnap éjfélig a betegségből felgyógyultak száma tízezer
fölé emelkedett Kínában. (MTI)

A választási törvényt módosító kormányrendelet miatt
Az RMDSZ az ombudsmanhoz fordult 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerint a
kormány alkotmányellenesen módosította a parla-
menti választási törvényt, ezért Kelemen Hunor hét-
főn levélben kérte az ombudsman közbelépését.

A Hivatalos Közlönyben múlt pénteken jelent meg, így hét-
főn lépett hatályba az a jogszabály, amelyet az előre hozott
parlamenti választások körüli joghézag felszámolásának szük-
ségességével indokolt a kormány.

A sürgősségi rendeletben a szervezési tennivalók pontosí-
tása mellett a kormány a választási jogosultságot is kiterjesz-
tette oly módon, hogy a szavazók már nemcsak saját
lakhelyük parlamenti képviseletébe szólhatnak bele, hanem
bármelyik szavazókerületben leadhatják voksukat, ahol a sza-
vazás napján éppen tartózkodnak.

Az RMDSZ elnöke Renate Webernek írt levelében amellett
érvelt, hogy ez a rendelkezés és a sürgősségi rendelet több más
pontja is a választási rendszer burkolt módosítását jelenti, amit
alkotmányellenesnek tart. Kelemen Hunor ezért felkérte az
ombudsmant, hogy – az egyedüli erre jogosult romániai intéz-
mény képviseletében – emeljen alkotmányossági óvást a sür-
gősségi kormányrendelet ellen.

Romániában megyei pártlistás arányos választási rendszer-
ben választják meg a törvényhozás tagjait. Az országot 42 vá-
lasztókerületre osztották fel, amelyekben lakosságarányosan
megszabták a képviselők és szenátorok számát. A 41 megye
mellett a főváros képezi a 42. választókerületet, a külföldön
élő románok számára pedig egy 43. választókerületet alakí-
tottak ki.

A kormány szerint korábban a többszöri szavazás megaka-
dályozása miatt vezették be azt a megkötést, hogy mindenki
csak saját választókerületében adhatja le voksát, ezt a problé-
mát azonban a négy éve beüzemelt, a szavazók személyi ada-
tait valós időben ellenőrző informatikai rendszer kiküszöböli,
így nincs már ok „a választójog korlátozására”.

Az RMDSZ és az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD)
szerint azonban eltorzítja a helyi közösségek politikai képvi-
seletét az, hogyha egy-egy választókerületben a mandátumel-
osztásánál figyelembe vett helyi lakosságszámnál lényegesen
több választó (ideiglenes lakcím nélküli vendégmunkás, diák
vagy átutazó) szavaz az illető megye jelöltlistáira. 
(MTI)



Mi, az Erdélyi Magyar Szövetség Maros megyei
tagjai örömmel látjuk az Erdély-szerte épülő új magyar
egységet. A szövetség 12 másik megyében hozott létre
a polgári pártra és az Erdélyi Magyar Néppártra épülő
egyeztető tanácsokat. Bizakodunk, hiszen a tagok
együttesen mindenhol a korábbi bajok fölé nőttek, és
fontosabbnak tartják az új magyar egységet vélt önös
politikai érdekeiknél.

Elképedve tapasztaljuk, hogy mindeközben Berki
Ferenc, a Magyar Polgári Párt Maros megyei elnöke
rendszeresen kirívó stílusban támadja saját párttársait
és az összefogást. Érthetetlen, hogy Berki szembefor-
dul a januári közös pártkongresszus döntéseivel, ezál-
tal hűtlen az erdélyi jobboldali választópolgárokhoz,
és hűtlen az Erdélyi Magyar Szövetséghez is.

Csak feltételezni tudjuk, hogy Berki Ferenc funkci-
óját félti, és korábbi bukott párttársai, az összefogás
gáncsolói mozgatják. Mi, a megyei tagok többségének
szószólójaként, szeretnénk, ha Maros megye is felzár-
kózhatna az összefogáshoz. Végre kívánjuk hajtani a
közös januári kongresszus döntéseit. Az erdélyi szava-
zók érdekeit szem előtt tartva, egységben szeretnénk
készülni az önkormányzati választásokra.

KátaiAttila, a Magyar Polgári Párt országos alel-
nöke
BiróJózsef-Attila, Maros megyei önkormányzati

képviselő
VassImre, Makfalva polgármestere, a Magyar Pol-

gári Párt Maros megyei szervezetének alelnöke

Kik és miért akarják az Erdélyi Magyar 
Szövetséget szétszakítani?

Az EU és Vietnám tíz év alatt fokozatosan fel-
számolja az egymás közötti kereskedelemre
nehezedő vámok 99 százalékát – erről dön-
tött a Parlament plenáris ülése. A megállapo-
dás az éghajlatvédelemre, a munkavállalói
jogokra és az emberi jogokra vonatkozóan is
tartalmaz kötelező szabályokat.

Az unió egy lépéssel közelebb jutott a régiók közötti
kereskedelmi megállapodáshoz Délkelet-Ázsiával. A
Parlament támogatta „az unió és valamely fejlődő or-
szág között valaha létrejött legkorszerűbb, legátfogóbb
és legambiciózusabb [szabadkereskedelmi] megálla-
podást” Vietnámmal.

A képviselők 401 szavazattal, 192 ellenszavazat és
40 tartózkodás mellett támogatták a szabadkereske-
delmi megállapodást. 

Az „unió és valamely fejlődő ország között valaha
létrejött legkorszerűbb, legátfogóbb és legambiciózu-
sabb megállapodás” segíti a magas szintű normák és
szabályok terjedését a térségben, és akár egy regionális
szabadkereskedelmi és befektetésvédelmi megállapo-
dáshoz is elvezethet, hangsúlyozza a Parlament a dön-
tést kísérő állásfoglalásában, amelyet 416 szavazattal,
187 ellenszavazat és 44 tartózkodás mellett fogadtak
el. A megállapodás ugyanakkor a szabad, tisztességes
és kölcsönös kereskedelmet támogatja „egy olyan idő-
szakban, amelyet a protekcionista tendenciák erősö-
dése és a többoldalú szabályalapú kereskedelem
alapvető megkérdőjelezése jellemez” – vélik a képvi-
selők.
Csaknem az összes vámtarifa megszűnik

A megállapodásnak köszönhetően a következő tíz
év során fokozatosan lebontják a két fél közti kereske-
delmet, többek között a Vietnám szempontjából leg-
fontosabb európai exporttermékeket (gépeket, autókat
és vegyi anyagokat) sújtó összes vámtarifát. A megál-
lapodásnak köszönhetően a banki, tengeri fuvarozási,
postai és egyéb szolgáltatásokat kínáló európai cégek
jobban hozzáférnek majd a vietnámi piachoz. Ezenkí-
vül európai vállalatok indulhatnak majd vietnámi ál-
lami és pár nagyvárosi, így hanoi közbeszerzési
pályázatokon is. A megállapodás védelmet nyújt 169
eredetvédett európai termék számára.

A megállapodás emellett a környezetvédelemnek és
a társadalmi változásoknak – például a munkavállalói
jogoknak – is előmozdítója lesz Vietnámban. Vietnám
elkötelezte magát az éghajlatváltozás mérséklését
célzó párizsi megállapodás végrehajtása mellett. A vi-
etnámi kormány emellett a Parlament sürgetésére a
kényszermunkára és az egyesülés szabadságára vonat-
kozó, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által előírt
alapvető egyezményt is ratifikálni fogja idén (kény-
szermunka), illetve 2023-ban (egyesülés szabadsága).

Az emberi jogok megsértése esetén a szabadkeres-
kedelmi megállapodás felfüggeszthető.
Kormányok és külföldi vállalatok közötti 
nézeteltérések rendezése

A Parlament 407 szavazattal, 188 ellenszavazat és
53 tartózkodás mellett az unió és Vietnám közötti be-
fektetésvédelmi megállapodáshoz is hozzájárulását
adta. A megállapodás független befektetési bíróságokat
hoz létre, amelyek a kormányok és a külföldi befekte-
tők közti vitás kérdésekben döntenek majd. A parla-
menti döntés indoklását tartalmazó állásfoglalást 406
szavazattal, 184 ellenszavazat és 58 tartózkodás mel-
lett fogadta el a ház.

Egyedülálló lehetőség az uniónak
„A most elfogadott modern megállapodás egyedül-

álló lehetőséget ad az uniónak arra, hogy olyan komoly
szereplőként léphessen fel a geopolitikai színtéren,
amely kiáll a multilaterális kereskedelem mellett, el-
utasítja a protekcionizmust, és világszerte a munkavál-
lalói és emberi jogok, illetve a környezetvédelem
mellett foglal állást. A megállapodás hozzájárul a jobb
életkörülmények kialakulásához Vietnámban, új és
jobban fizető munkahelyeket teremt, a kis- és nagyvál-
lalatok számára egyaránt csökkeni a költségeket, és a
feleknek kölcsönösen jobb hozzáférést biztosít egymás
piacához” – mondta a témáért felelős konzervatív
belga képviselő, Geert Bourgeois (ECR, Belgium).
Nagyobb mozgásteret harcoltunk ki 
a vietnámi civil szféra számára

Bernd Lange (S&D, Németország), a nemzetközi
kereskedelmi bizottság elnöke kijelentette: 

„Megtanultuk a történelemből, hogy nem az elszi-
geteltség változtatja meg az országokat. Ezért szavaz-
tunk az unió és Vietnám közötti szabadkereskedelmi
megállapodás mellett. Így Vietnámban és a régióban
egyaránt megerősíthetjük az unió szerepét. Különösen
fontos ez olyan területeken, ahol vita van közöttünk,
például a sajtószabadság vagy a politikai vélemények
szabadsága terén. Nagyobb mozgásteret harcoltunk ki
a vietnámi civil szféra számára. Mostantól az a dol-
gunk, hogy odafigyeljünk, hogy a gyakorlatban ho-
gyan valósul meg a megállapodás.” 
A következő lépések

A megállapodás az azt követő hónapban lép életbe,
hogy a Tanács hivatalosan is lezárja a szabadkereske-
delmi megállapodást, és a felek értesítik egymást az
eljárások befejeztéről. Nem ez a helyzet a befektetés-
védelmi megállapodás esetében, amelyet az életbe lé-
péshez először az összes tagállamban ratifikálni kell.

***
Vietnám Szingapúr után az unió második legna-

gyobb kereskedelmi partnere a Délkelet-ázsiai Nem-
zetek Szövetségében (ASEAN). A két fél közötti
áruforgalom évente 47,6 milliárd euróra rúg, a szolgál-
tatások kereskedelme pedig 3,6 milliárd euró értékű.
Ugyan az unió évről évre öt-hét százalékkal növeli a
Vietnámba irányuló exportját, azonban azzal 2018-ra
még mindig 27 milliárd euróval lemaradt az EU-ba ex-
portáló Vietnám mögött.

Európa leginkább távközlési berendezéseket, ruha-
neműt és élelmiszeripari termékeket importál Vietnám-
ból, míg fő exportcikkei gépipari és szállítóeszközök,
vegyipari cikkek és mezőgazdasági termékek. 

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája) 

Az EP jóváhagyta az EU és Vietnám közötti 
szabadkereskedelmi megállapodást

Fokozatosan felszámolják 
a vámok 99 százalékát 

Olvasom, napi rutinomnak megfelelően, a Népújság internetes ol-
dalát, és első pillantásra nem tűnik fel, hogy a legfrissebb hírt jegyző
főszerkesztő írása egy jó barátom elhunytáról számol be. Néhány
mondat után jut el tudatomig a hír: Makkai Jánosnak immár nem
írhatok újabb levelet! Nem oszthatom meg Vele aggodalmaimat vagy
éppen elégedettségemet mindarról, amit évtizedek óta közös témánk-
nak tudunk: Marosvásárhely embereiről, történeteiről, jövőjéről.

Nem tudom, sikerül-e olyan tömören és közérthetően fogalmaz-
nom a hír hatása alatt, ahogy Neki oly gyakran sikerült megragadni
a dolgok lényegét. A Népújság olvasói bizonyára jól emlékeznek késő
esti tűnődéseire, amelyek 1989 decembere után kerültek a köztu-
datba, amikor már nem kellett attól tartania, hogy a megyei pártbi-
zottság elé idéznek bennünket, mint a múlt század nyolcvanas
éveiben történt. Közös „összekacsintással” közreadott a Vörös
Zászló egy interjút, amelyet Janó velem, a Maros megyei Kisipari
Szövetkezetek Szövetsége akkori osztályvezetőjével készített. „Bű-
nünk” annyi volt, hogy értelmes olvasóink megérthették: a különböző
minőségi besorolású árucikkek (tömegminőségű – felsőbb minőségű
– extra minőségű) megjelenése az üzletekben tulajdonképpen erő-
teljes drágulást takar. Nem lett belőle „fejvesztés”, mert a megye
akkori első titkára volt annyira értelmes ember (igen, néha jó lenne
elismerni, hogy voltak ilyen kivételek is, mint Nicolae Veres), hogy
leintette túlbuzgó beosztottjait.

Természetesen a helyi közéletben kiemelten fontos szerepet töltött
be a Népújság a romániai forradalom utáni években, és hiszem, hogy
Makkai János úttörő szerepe ebben rendkívül fontosnak bizonyult.
Nem csupán főszerkesztői időszakában, de a későbbi években is fo-
lyamatosan arra törekedett, hogy a szerkesztőségben tehetséges, ér-
telmes emberek alkossanak, igazi közösségben. Az 1990-es év első
hónapjainak káoszában is következetesen védte a vélemények sok-
színűségét, és bár számos alkalommal voltak vitáink is egymással,
ezeket teljesen természetesnek ítéltük mindketten.

Nagyon fogsz hiányozni, Janó!
VirágGyörgy

JANÓ
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Mózes Edith Állásfoglalás
Üdvözöljük a parlament által elfogadott, az államfőhöz aláírásra fel-

terjesztett kezdeményezésben rejlő szándékot, hogy (szja) személyijö-
vedelemadó-fizetési kötelezettségük eltörlésével könnyítenének az
újságírók életén. Fontos adósság ez a média felé, a sajtóban dolgozók
többségének a jövedelme ugyanis elmarad a hazai bruttó átlagbér szint-
jétől. Mégsem tudunk egyértelműen örülni e politikai megoldásnak, töb-
bek között azt sem tartva helyénvalónak, hogy a pénzügyminiszter
döntse el: kik a rendelkezés haszonélvezői. E csapdahelyzetben azzal
is számolni kell, hogy az újságíró hagyományos társadalmi szerepe el-
lentmond annak, hogy kivételezett státuszt kapjon: ily módon hitelte-
lenné válik a hatalom gyakorlóival szembeni kontroll.

A romániai magyar médiában dolgozó kollégáink jellemzően támo-
gatások, pályázatok segítségével fenntartott vállalkozások alkalmazot-
tai, bérszintjük távol áll a bukaresti, politikai célból fenntartott
hírtelevíziók sztárjainak jövedelmétől, általában a többségi nyelven
megjelenő médiumok alkalmazottainak keresetétől. Nyilván, a kiemelt
keresetű kollégáknak jelenthet többet a jövedelemadó fizetése alóli fel-
mentés, ezért, ha bizonyos jövedelemszint fölött megmaradna az adó-
fizetési kötelezettség, hitelesebbnek tartanánk a parlamenti indoklást,
hogy az alulfizetett dolgozók helyzetén javítanának.

Más eszközökkel, a szakmai szervezetekkel konzultálva érdemben
lehetne tenni azért, hogy a mindenkori újságírók munkája többet érjen
a minimálbérnél. Ez hosszú távon is vonzóbbá tenné hivatásunkat a jól
képzett fiatalok előtt, s nem tenné szükségessé, hogy másod-, esetleg
harmadállásban is dolgozzunk. Méltánytalan az a gyakorlat is, hogy a
közmédián belül jelentős jövedelmi különbségek jellemzőek hasonló
beosztásban, azonos szakmai tapasztalattal dolgozó kollégák között.

Az szja-mentesség bevezetése miatt nem tartunk a romániai magyar
újságírók politikai megvásárlásától. Meggyőződésünk, hogy nagyobb
kárt okoz a sajtóban dolgozóknak és a médiafogyasztóknak egyaránt
mindenféle nyomásgyakorlás, a szerkesztőségek „kézi vezérléssel” való
irányítása csakúgy, mint a politikai alapon történő kinevezések a köz-
médiában. Többet segíthetnek azzal, hogy életpályamodell bevezetésé-
vel megteremtik a lehetőséget az újságíróknak az előrelépésre az
államilag fenntartott médiában, a magánkézben lévő médiavállalkozá-
sok gazdasági helyzetén pedig egyéb kedvezmények útján javítanának.
AMagyarÚjságírókRomániaiEgyesületénekIgazgatótanácsa

Tavaly 2,3 százalékkal 
csökkent az ipari termelés

Tavaly 2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés a nyers adatok szerint
az előző évhez mérten – közölte az országos statisztikai intézet szerdán.

Kilenc év után először csökken Romániában az ipari termelés éves
összevetésben, hiszen legutóbb 2009-ben jegyeztek 5,5 százalékos mér-
séklődést a nemzetközi gazdasági válság idején, ezt követően kilenc év
folyamatos növekedési időszak következett.

Csökkenést regisztráltak valamennyi ágazatban, így a villamos- és
hőenergia, a gáz termelése és szolgáltatása 4,2 százalékkal esett vissza,
a bányaipar teljesítménye 2,7 százalékkal romlott, míg a feldolgozó-
iparban a termelés 1,9 százalékkal csökkent.

Decemberben a nyers adatok szerint 3,4 százalékkal csökkent az ipari
termelés az előző év tizenkettedik hónapjához mérten, a szezonális és
naptárhatással kiigazított adatok szerint a visszaesés 6,9 százalék volt.

Az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele 5,3 százalékkal nőtt
tavaly a 2018-as évhez mérten, decemberben 8,5 százalékkal bővült
éves összevetésben.

A statisztikai intézet közölte, hogy az új ipari megrendelések tavaly
4,4 százalékkal nőttek az előző évhez mérten. (MTI)
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Függöny – amikor szinte őrületbe kerget a valóság
Kincses–Kincses-produkció –
mondhatnánk a Spectrum
Színház Függöny című elő-
adásáról, s a szakavatottak-
nak már ez is sokatmondó.
Kincses Elemér rendező be-
vallása szerint évek óta fog-
lalkoztatja nővére, P. Kincses
Emese 2007-ben megjelent,
Ha meglebben a függöny című
regényének embersége, igaz-
sága, őszintesége. 

Tavaly végre tragikomédiát írt
belőle, és ezt rendezte a Spectrum
Színház színpadára. 

Az előadás azonban nem csupán
ezért figyelemre méltó: egy bolon-
dokházában játszódik a kommuniz-
mus sötét korszakában, amikor
embernek maradni is nagy dolog,
nemhogy erdélyi magyar értelmisé-
ginek és épelméjűnek.

A darab, a megálmodott előadás
látleletnek készült. Tragikomikus
elemekkel átszőtt történet egy kor-
ról (a ’70-es, ’80-as évekről),
amelynek örömeit, borzalmait talán
túl hamar elfelejtettük vagy elfelej-
tették velünk. 
Valós meghurcoltatás

„Önéletrajzi ihletettségű a törté-
net, hiszen az én nővérem egy
nagyszerű tanárnő volt, akit sokszor
meghurcoltak. Bár bolondokházába
nem került, ahogy a történet fősze-
replője, sok szenvedésben volt
része olyanokért, hogy nem volt

hajlandó például arról jelenteni,
hogy a diákok közül kik járnak el
vasárnaponként templomba. Ő
ugyanis a templommal szemben la-
kott. Ezek tények. Belenyúltam a
szövegbe én is rendesen, de Emese
személyisége teljesen benne van” –
fogalmaz a rendező. 

Az előadás alapvető kérdése
tehát: ember maradok, vagy beállok
egy gépezetbe, és élek egy másik,
anyagilag sokkal jobb életet? A tét
csupán egy apró különbségen áll:
nem engem figyelnek, én figyelek
másokat. Tulajdonképpen semmi-
ség. Csak figyelni kell, hallgatózni,
jegyzetelni… A darab főhősének,
Évának, aki magyartanárnő egy
székelyföldi elemi iskolában, éle-
tében többször is felajánlották ezt a
bizonyos papírost. A darab egy bo-
londokházában játszódik, ahova a
sors, na meg a gépezet juttatja Évát.
A főszereplő hosszú utat jár be: ro-
konok, orvosok, betegek hatnak rá,
és lassanként a függöny, ami a való
világot a megbomlott idegzetű Éva
elől eltakarta, szétfoszlik. Tamás
Éva, a kisalmási magyartanárnő a
darab végére újra Tamás Évává vál-
tozik. Újra egész emberként létezik,
ragyogó, tiszta elmével megáldva.
Azonban a gépezet működik to-
vább…
A fókuszban egy 
bolondokháza

A megbomlott elméjű magyarta-
nárnőt Czikó Juliánna játssza, aki
nemcsak azért örült a munkafolya-
matnak, mert egy olyan korral fog-
lalkozhatott, amelynek csak a

nyomait élhette át, hanem nagyon
izgalmas volt számára az emberi
psziché vizsgálása is. „Én két szem-
pont szerint építkeztem: az egyik a
psziché, az emberi agy, annak ana-
tómiája, motorikája. Azt vizsgál-
tam, hogyan zavarodhat össze,
milyen hatások érhetik. A másik
pedig a kor, a sötét kommunizmus,
a külső hatások. A kettő között jár-
káltam: milyen az, amikor a külső
hatások az embert szinte őrületbe
kergetik, de arról is szól a darab,
hogy miként küzdi ki magát a fő-
szereplő abból, hogy a realitás ne
váltson át egy irreális pokollá” –
mondja a főszereplő színésznő.
Czikó Juliánna hozzáteszi, bár a
történet az elmegyógyintézetben
játszódik, közben a benn fekvő ma-
gyartanárnő életének fontosabb ese-
ményeire, főszereplőire is
ráláthatunk. Ettől is filmszerű az
egész, hogy tele van emlékkockák-
kal.

Bár a történet igazán sokszerep-
lős, maga a darab négy színésszel
oldja meg a fel-felbukkanó karakte-
reket, így a főszerepet játszó Czikó
Juliánna mellett a másik három szí-
nész több különböző karakter sze-
repébe bújik. Szász Anna játssza
például a tanárnő édesanyját, a fő-
orvost, de egy bentlakó beteg sze-
repébe is belebújik. Úgy érzi, a
„bolond asszony” megformálása a
leglátványosabb szerepe, de Kin-
cses Elemér rendező rögtön rácáfol
erre, mondván, hogy a színésznő
olyankor is a maximumot hozza,
amikor a figura nem olyan látvá-

nyos. A száznyolcvan rendezésen
túl lévő Kincses amúgy a többi kö-
zött azt is kiemeli ebből az előadás-
ból, hogy a négy szereplő
mindegyikének sikerült őt pozitívan
meglepni, ami igazán ritkaság.
„Mind a négy szereplőnek vannak
olyan teljesen feledhetetlen pillana-
tai, amik szinte beleégtek az
agyamba, pedig ennyi rendezés
után engem már nem könnyű pozi-
tívan meglepni” – magyarázza Kin-
cses Elemér. Hozzáteszi, a
rendezőnek, miként egy jó edzőnek,
az a legnagyobb öröm, ha a játéko-
sai jó formában vannak, ha még
nem látott titkokat fedez fel a színé-
szekben.
Tragikomédia 

A több karakter megformálása
munkás dolog egy színész számára,
Ruszuly Ervin pedig a másfél órás
előadás alatt nyolc különböző figu-
rát is alakít, a párttitkártól a fiatal
egyetemistáig, az őrült költőtől a
szeretőig és Sztálin megformálásáig
igen széles a szerepeinek a palet-
tája, ráadásul az ő esetében sokszor
az átöltözésre sincs idő, csak egy
felső vagy egy nadrágcsere, vagy
valami egyéb szimbólum jelzi,
hogy egy másik figura van a szín-
padon – a színészi játék mellett ter-
mészetesen. „Elég nagy a feladat
volt, de igazából a rendező bizalmá-
nak köszönhető, hogy ezt a színpa-
don így át tudom adni” – vallja
Ruszuly Ervin.

Márton Emőke Katinka szerint
annak ellenére, hogy a bolondok-
háza s az egész történet hangulata

nagyon nyomasztó az elején, fon-
tosnak találja kihangsúlyozni, hogy
a történetben megtalálták, illetve a
sztoriba becsempészték a humort is.
Az előadás műfaja szerint is tragi-
komédia. „A humor nekünk is egy
plusz fogódzó, hogy ne vesszünk el
teljesen a reménytelenség hangula-
tában, de a közönség is feloldódhat
időről időre. Mondhatjuk a Füg-
gönyről, hogy egy dráma, napsuga-
rakkal színezve” – hangsúlyozza a
négy karaktert is megformáló fiatal
színésznő.

S hogy miért érdemes foglalkozni
a múltbéli rendszer kegyetlenségei-
vel? Miért nem feledjük el inkább
azt, amit nézni is ennyire fájdalmas,
nemhogy átélni? A rendező erre is
megadja a választ. „Ha egyetlen
mondatban szeretném megfogal-
mazni szándékaimat, akkor ez a kö-
vetkező: emlékezzünk, barátaim,
milyen nehéz volt embernek ma-
radni, egész embernek. Tovább is
merek menni: becsületes, európai,
magyar értelmiséginek maradni
azokban az időkben… és most?!” –
teszi fel a kérdést Kincses Elemér. A
darab azonban nem szól a máról.
Csak utal rá.

A Spectrum Színház Függöny
című előadását februárban és már-
ciusban is meg lehet tekinteni. Az
előadásokra jegyet a Spectrum
Színház jegypénztárában (Rózsák
tere 13. szám) lehet vásárolni hét-
köznapokon 8.30 és 11.30 óra kö-
zött, telefonos helyfoglalás a
0744-301-875-ös számon naponta
8.30 és 18.00 óra között, illetve a
www.biletmaster.ro oldalon.

Szász Cs. Emese

Hetedik alkalommal szervezték
meg a Székely Bált

Hetedik alkalommal szervez-
ték meg a Székely Bált, a
Pesti Vigadóban tartott ese-
ményen Tiszteletbeli Székely
címet kapott Varga Mihály
pénzügyminiszter, valamint
Domokos László, az Állami
Számvevőszék elnöke.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke Kövér László-
nak, az Országgyűlés elnökének
szavait idézte, miszerint a magyar-
ságnak egymásra, az értékeire és az
érdekeire is figyelnie kell. Emlékez-
tetett arra, hogy a Tiszteletbeli Szé-
kely címet a Székelyföldért
Alapítvány hozta létre a 2004. 
december 5-i, a külhoni magyar ál-
lampolgárságról szóló sikertelen
népszavazás után.

Varga Mihály pénzügyminiszter
köszöntőjében kiemelte, hogy a
székelyek és magyarok közötti kap-
csolatok folyamatosan erősödnek,
és ezt a munkát a kormány küldeté-
sének érzi.

Domokos László, az Állami
Számvevőszék elnöke emlékeztetett
arra, hogy az elmúlt tíz évben a ko-
rábbiakhoz képest tovább erősödtek
a magyar-magyar kapcsolatok az
anyaország és a külhoni területek
között, amelynek kiemelkedő mo-
mentuma volt, amikor az 
Országgyűlés 2010-ben meg-
szavazta a kettős állampolgár-
ságot.

A bál bevételeit jótékonysági
célra fordítják, négy külhoni egy-
házi közösség kap egy-egy millió
forintos támogatást. A kedvezmé-
nyezettek között van a marosvásár-
helyi Szent Erzsébet Társulás, az
oklándi unitárius közösség, a kár-
pátaljai református egyházkerület és
a beregszászi római katolikus egy-
házközség – hangzott el az esemé-
nyen.

A hetedik Székely Bált a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet szer-
vezte, az esemény fővédnöke Kövér
László házelnök volt. (MTI)

Marosvásárhelyen az Osonó Színházműhely
előadása

Február 21-én 16 órakor a Deus Provi-
debit Ház ad otthont az Ahogyan a víz tük-
rözi az arcot című dokumentarista
előadásnak, amelyet közönségtalálkozó
követ. A Fazakas Misi által rendezett
produkció eddig 566 alkalommal került
bemutatásra három kontinens 24 or-
szágának 188 településén, és 12 nem-
zetközi fesztiválmeghívást, illetve két
legjobb előadás díjat tudhat magáénak.

Az eseményre a Gyulafehérvári Caritas EEA
Norvég Alap, valamint a Renovabis által támo-
gatott projektjének keretén belül kerül sor, így
a belépés ingyenes, de a helyek korlátozott
száma miatt regisztrációhoz kötött, amelyet az
osonoszinhaz@osono.ro e-mail-címen lehet
megtenni.

A Caritas Iránytű a munka világába elnevezésű,
négyéves programja a korai iskolaelhagyás csökken-
tését, a munkanélküli fiataloknak a munkapiacon való
elhelyezkedését és a külföldre való elvándorlás visz-
szaszorítását célozza meg. Ebben a munkában vesz
részt az Osonó Színházműhely mint nagy tapasztalat-
tal rendelkező szakmai partner. A társulat két tagja,
Fazakas Misi és Mucha Oszkár több alkalommal szín-
házi nevelési, valamint önismereti, személyiségfej-
lesztő, kommunikációs, kompetenciaerősítő és
csapatkovácsoló műhelyfoglalkozást tartott a maros-
vásárhelyi Avram Iancu Szakközépiskola diákjai szá-
mára. A program következő eseménye az előadás
megtekintése, majd az utána következő feldolgozó
foglalkozás.

Az előadás kiindulópontját a fiatalok személyes
történetei képezik, így a fiatalokat érintő társadalmi-
szociális problémákat, a magányos gyerek, a tehetet-
len szülők, a kiszolgáltatott fiatalok helyzetét és tör-
téneteit járja körbe a társulat, megmutatva arcainkat,
ahogyan a víz tükrözi azokat.

Az Osonó Színházműhely egy olyan független, al-
ternatív színházi kezdeményezés, amely a létrejövő
előadásokon túl párbeszédre törekszik a közönséggel,
annak érdekében, hogy inspirációt adjon, hogy felelős
és kreatív emberként keressék meg helyüket a társa-
dalomban. A színházi, oktatási és szociális projekte-
ken keresztül az Osonó intenzív élményt biztosít a
résztvevők számára, hogy saját önismeretük és má-
sokkal való kapcsolataik fejlesztését elősegítse. A füg-
getlen társulat célja, hogy korunk mindennapi

történéseit felismerje, művészi
alkotássá formálva alternatív
megoldásokat keressen.

A társulat 2016-ban az Euró-
pai Parlament értékelése által az
Ifjúsági Nagy Károly Díj nem-
zeti győztese lett, 2015-ben re-
gisztrált tehetségponttá, majd
2017-ben európai tehetség-
ponttá vált, és 2012-ben a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium
Csokonai Vitéz Mihály Közös-
ségi Díját vehette át.

Szereplők: Mucha Oszkár,
Mihácsi Veronika, László Fru-
zsina, Póra Jácinta, Basa Ádám.

Technikus: Kelemen Sza-
bolcs. 

Rendező: Fazakas Misi. 



a polgármesteri hivatal új székházá-
nak építése és berendezése, a falvak
utcáinak és a településeket össze-
kötő járhatatlan földutaknak a rend-
betétele, járdák építése, a leromlott
állapotú, ajtó, ablak nélküli, beomló
tetőzetű középületek felújítása.
Nem elhanyagolandó ugyanakkor a
földosztás felelősségteljes kivitele-
zése, amelynek során a földtulajdo-
nosok örökségét igyekeztek
becsülettel visszaszolgáltatni. A bir-
tokleveleket sikerült 90%-ban ki-
adni, a fennmaradó tíz százalék
esetében az örökösök közti vita hát-
ráltatta a birtoklevelek kibocsátását. 

Az elmúlt években felújították a
kultúrotthonokat Fintaházán, Foly-
falván, Karácsonfalván és Somos-
don, több mint hatszáz széket
vásároltak, ezenkívül a szükséges
berendezéseket és felszereléseket.
Fintaházán életveszélyessé vált a
Nyárádon átvezető híd, így ’96-ban
megépítették az új hidat. Az évek
során több mint 28 kilométernyi jár-
dát is építettek, ezek fele térkővel
van kirakva. Korszerűsítették a köz-
világítást, a villanyoszlopokra gaz-
daságos lámpatesteket szereltek,
buldoexkavátort, multifunkcionális
munkagépet vásároltak, amellyel
télen az utak karbantartásáról, nyá-
ron a sáncok takarításáról gondos-
kodnak.
Vállalkozót keresnek 
a tornaterem építésére

Csibán tíz éve működik a korsze-
rűen felszerelt, 1000 négyzetméte-
res alapterületű emeletes iskola,
mellette műfüves pálya, ugyanak-
kor közbeszerzési versenytárgyalást
hirdettek egy tornaterem megépíté-
sére, amelyre jelenleg várják a kivi-
telezők jelentkezését, február 20-áig
lehet megvásárolni a feladatfüzetet
azoknak, akik a pályázaton részt
szeretnének venni.

Az évek során minden lehetősé-
get igyekeztek megragadni, saját
költségvetésből vagy közmunkával,
illetve uniós és kormánypályázatok-
ból új tanintézményeket építettek, a
régieket felújították, kivételt képez
Hagymásbodon, ahol még egyházi
épületben működik az iskola, két
összevont csoportban, mivel nem
találtak megfelelő területet új iskola

építésére. A község tanintézményei
rendelkeznek működési engedély-
lyel. Elsőként Fintaházán újították
fel az iskola és óvoda épületét, So-
mosdon pedig 500 négyzetméteres
alapterületű emeletes iskolát építet-
tek – sorolta az elöljáró a megvaló-
sításokat.
Szélesítenék az utat 
Folyfalvától Hagymásbodonig

A polgármester egyik legfonto-
sabb terve a Folyfalva–Marosvásár-
hely közötti 4,8 kilométeres községi
út szélesítése és újraaszfaltozása.
2007-ben kezdték el az út leaszfal-
tozását kormánytámogatásból, ezért
is volt nehézkes a kivitelezés, mivel
a kormánypénzek több hónapos ké-
séssel, sokszor év végére érkeztek,
míg az uniós pályázatok gördüléke-
nyebben zajlottak. Az akkori előírá-
sok szerint a domboldalon áthaladó
községi út szélessége nem halad-
hatta meg a négy métert, ez azon-
ban mára balesetveszélyessé vált a
növekvő járműforgalom miatt.
Ötven centivel szélesítették az út-
padkát, de az utólagos toldás nem
bizonyult tartósnak, ezért minden-
képp szeretnék az új igényekhez
igazítani az utat. Amennyiben a
szándékot sikerül gyakorlatba ül-
tetni, újabb hetven centiméterrel
szélesítenék meg az utat, és mivel
meghaladná az ötméteres szélessé-
get, záróvonalat is lehetne felfes-
teni, azt megelőzően azonban
négy-öt centiméter vastagságú asz-
faltburkolattal vonnák be a megszé-
lesített szakaszt. A beruházást saját

költségvetésből valósítanák meg, az
ehhez szükséges pénzösszeg rendel-
kezésükre áll, a tanács elvileg bele-
egyezett, készül a tanulmány annak
érdekében, hogy a munkálat közbe-
szerzési kiírásra kerüljön.
Épül a szennyvízhálózat 
Bodonban – vezetékes víz
még nincs

Annak ellenére, hogy több mint
tizenöt éve pályáznak a szennyvíz-
hálózat kiépítésére, a községi tanul-
mányt az újabbnál újabb
kiírásokhoz igazították, a bürokrá-
cia útvesztőiben sok tényező hátrál-
tatta a terv megvalósítását –
hangsúlyozta a községvezető. A
polgármester szerint az összes pá-
lyázatuk közül a szennyvízcsatorna
bizonyult a legkörülményesebbnek,
annak ellenére, hogy több projekttel
is pályáztak, a tanulmány ugyanis
Borbély László volt környezetvé-
delmi miniszter idején már meg-
volt. Akkor a fejlesztési
minisztérium egyik kiírásán feltéte-
lezhetőleg azért nem nyertek, mert
Nyárádkarácson nagyközségnek
számított, Dózsa György és Csík-
falva kisebb lélekszámú községek-
ként pedig elnyerték a
finanszírozást. Kétmillió eurós
uniós pályázatra is lehetett volna in-
tegrált projekteket benyújtani. Mint
kifejtette, ez az összeg nem lett
volna elég a teljes tervre, de számí-
tások szerint 500 ezer euróból Ma-
rosvásárhelyről megoldhatták volna
Hagymásbodon ivóvízellátását, a
fennmaradó összegből pedig el le-

hetett volna kezdeni a község
szennyvízhálózatának a kiépítését. 

Ebben a pályázatban azonban
nem vehettek részt, mert víz- és csa-
tornahálózat kiépítésére egyszerre
nem lehetett pályázni, ugyanis az
Aquaserv vállalatnak a megyei víz-
ellátásról készült mesterterve sze-
rint csak a vízszolgáltató
foglalkozhat a megye települései-
nek vízellátásával. Egy másik pá-
lyázati lehetőség révén egymillió
eurót lehetett lehívni, a község

szennyvízhálózati terve azonban
hétmillió euróba kerül, így a tervet
újra át kellett dolgozni, és két sza-
kaszban megvalósítani a szennyvíz-
hálózat kiépítési tervét. Az
egymillió eurós támogatást elnyer-
ték ugyan, de a közbeszerzési folya-
mat nagyon lassan haladt, mivel
sokszor féléveket kellett várni a ki-
vitelezési tervek engedélyezteté-
sére. 

Két évvel ezelőtt a marosvásár-
helyi Energoplus nyert a közbeszer-
zési pályázaton, azt követően

azonban csődeljárást indítottak el-
lene. Ez az első szakasz 4 km háló-
zat lefektetését, és Szentmiklós és
Fintaháza között egy szennyvíztisz-
tító megépítését célozta, ami nem
készült el. Két kilométeres hálóza-
tot megépítettek Csibán és Káposz-
tásszentmiklóson, elvégezték a
Nyárád partvédelmi munkálatait a
leendő szennyvíztisztító mellett,
megöntötték az aljzatát, azt köve-
tően pedig az építőcég megszüntette
a munkálatot, aminek az lett a kö-

vetkezménye, hogy az önkormány-
zat felbontotta a szerződést a
kivitelezővel. Jelenleg Hagymásbo-
donban dolgozik a közbeszerzésen
nyertes szatmári cég alvállalkozója,
ha minden a tervek szerint halad,
áprilisig a városhatárig érnek, és a
városi szennyvízhálózatra csatla-
koztatják a bodoni hálózatot, a víz-
hálózat kiépítésére azonban még
várni kell. A községvezetés abban
reménykedik, hogy ezúttal megva-
lósul a teljes községi csatornaháló-
zat kiépítése. 

Szerkesztette:SzerPálosyPiroska

Húszmillió euró körüli beruházások
(Folytatás az 1. oldalról)
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Ferenczi György polgármester

Folyamatban a szennyvízhálózat kiépítése Kisteremiben

A tíz éve átadott Nyárádkará-
csoni I-es Számú Általános
Iskola talán a Nyárádmente
egyik legfelszereltebb isko-
lája, de a megyeszékhely tan-
intézményei között is
megállná a helyét. 

Csibán, az országút mellett fel-
épített központi iskola udvarán mű-
füves pálya van, a tornaterem

építésére elnyert pályázat közbe-
szerzési versenytárgyalására pedig
várják a jelentkezőket. 

A tanintézményt saját költségve-
tésből építtette az önkormányzat, a
bútorzat, az állítható táblák holland
segélyből származnak. A kilenc
osztályterem mellett könyvtár, dísz-
terem, jól felszerelt kémiai és infor-
matikai laboratórium van,

amelynek felszereltségéhez a Şurtec
Barkácsáruház is hozzájárult, az
osztálytermekben okostévék és in-
ternetcsatlakozás, ezáltal a városi
iskolákkal egyenrangú körülménye-
ket teremtettek a diákok számára,
az iskolabusz révén pedig a szállí-
tásuk is biztosított.

Amint Mátyus Andrea aligazga-
tóval és Erős-Karácsony Irén igaz-
gatóval beszélgetve megtudtuk, a
gyereklétszám kielégítő, a község-
központ tanintézményeiben össze-
sen 619 óvodás és iskolás tanul. A
csibai korszerű iskolában 169 gye-
rek tanul előkészítő osztálytól nyol-
cadik osztályig magyar tagozaton, a
somosdi 0–VIII. osztályos iskolát
143 magyar anyanyelvű diák láto-
gatja. Karácsonyfalván a 2-es
számú elemi iskolában van román
tagozat, oda többnyire a községben
élő roma gyerekeket íratták. Egyet-
len hiányosság a csibai iskolaköz-
pontban a tornaterem hiánya volt,
de rövidesen az is megoldódik. 

A nyárádmenti tanintézmények-

ben oktató pedagógusok szakmai
hozzáállásáról tanúskodnak az osz-
tálytermek falára és a folyosókra ki-
függesztett diákmunkák, a
földrajztanár egyedi projektje,
amely révén a tanulók követhetik a
saját településükhöz viszonyított
időzóna-eltéréseket New York,

London vagy akár Moszkva eseté-
ben. Az iskolai könyvtáruk magán-
adományokból és vásárlásból
gyarapodik, az önkéntesen könyv-
tárosi feladatokat is vállaló tanítónő
szerint nagy a forgalom, ami örven-
detes, mivel a diákok olvasókedvét
jelzi. 

Versenyképes a csibai iskola 

Eredményes évekre tekint vissza
Arra a kérdésre, hogy vállal-e újabb községvezetői megbízatást, a

polgármester azt válaszolta, hogy szeretné átadni a stafétát a fiatalabb
korosztálynak, hogy egy újabb generáció is teret kapjon a munkára és
a bizonyításra, léphessenek az érvényesülés útjára, ezért sem száll ver-
senybe újabb polgármesteri mandátumért. „Szép és eredményes
évekre tekinthetek vissza, és úgy gondolom, nem akkor kell vissza-
lépni, amikor már fizikailag tehetetlenek vagyunk. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy nem érdekel a község sorsa. A kezdeti nehézsé-
gekre, hiányosságokra, a járhatatlan, kivilágítatlan földutakra nem em-
lékezhetnek azok a fiatalok, akik 28 éve születtek, vagy azok a
negyvenévesek, akik akkor tizenévesek voltak. Rájuk most újabb ki-
hívások várnak, de megvan az alap, ahonnan folytathatják a megkez-
dett munkát. Hat PNDL-s projekt van letéve, amelyeket csak
napirenden kell tartani, a kiírásokhoz igazítani. Ezek közül a legfon-
tosabb a község 28 kilométernyi mellékutcáinak az aszfaltozása.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy politikai támogatás nélkül nem
lehet haladni. Hasznos az ellenzék, de nem a másfél milliós kisebbség
esetében, mert ha önmagával meghasonlik egy kisebbség, az nem visz
előre. Le kell tudni ülni, tárgyalni, azáltal még nem mondunk le ön-
magunkról” – hangsúlyozta Ferenczi György polgármester.



A címvédésre hajtó FC
Liverpool az Atlético
Madrid, a Paris Saint-
Germain pedig a Borussia
Dortmund vendége lesz
kedden, a labdarúgó Baj-
nokok Ligája nyolcad-
döntős nyitányán.

Az angol csapat fan-
tasztikus formában van, a
Premier League mostani
idényében mindössze két
pontot vesztett, veretle-
nül, behozhatatlannak
tűnő előnnyel vezeti a ta-
bellát. A sérülések terén is
kezd tisztulni a kép az
együttesnél, Fabinho és
Joel Matip hosszú kiha-
gyás után újra bevethető,
csakúgy mint Sadio Mané, aki a szombati,
Norwich City elleni bajnokin csereként be-
állva győztes gólt szerzett.

A jelenlegi állás szerint elképzelhető, hogy
a Liverpool már a BL-negyeddöntős szakasza
előtt bebiztosítja végső győzelmét Angliában
– harminc év után először lehet bajnok otthon
–, s ha ez így lesz, Jürgen Klopp vezetőedző
és csapata a folytatásban az európai porondra
összpontosíthat.

Ehhez azonban első lépésként túl kell jut-
niuk az Atlético Madridon, de nagy meglepe-
tés lenne, ha ez nem jönne össze. A spanyol
gárda ugyan védekezésben továbbra is nagyon
megbízhatóan teljesít, támadásban viszont An-
toine Griezmann távozásával sokat veszített
hatékonyságából, a 120 millió euróért igazolt
Joao Felix pedig egyelőre nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket. A madridi együttes
a La Ligában a negyedik helyen áll, messze
leszakadva a bajnoki címért küzdő Real Mad-
ridtól és Barcelonától, a Király Kupától pedig
már január végén búcsúzott harmadosztályú
ellenféllel szemben.

Diego Simeone vezetőedző számára ugyan-
akkor jó hír, hogy valószínűleg a kisebb sérü-
léssel bajlódó Alvaro Morata és a
novemberben porckorongsérv-műtéten átesett
Diego Costa is bevethető lesz a Liverpool
ellen, igaz, több játékosa továbbra is maródi.

A Vörösök most először lépnek pályára a
Wanda Metropolitano Stadionban azóta, hogy
tavaly júniusban ott megnyerték a Tottenham
elleni BL-döntőt.

A másik mai mérkőzésen Thomas Tuchel a
Paris Saint-Germain trénereként tér vissza ko-
rábbi sikerei színhelyére, Dortmundba. A
német szakember 2015 és 2017 között irányí-

totta a BVB-t, amelyhez most valószínűleg ag-
godalommal telve utazik. A párizsiak sztárja,
Neymar négy meccset kihagyott bordasérülés
miatt, és egyelőre bizonytalan, hogy pályára
léphet-e Dortmundban, de a nagyobb gond a
védelem, amely a brazil támadó távolléte alatt
a szokásosnál gyengébben teljesít.

Szombaton például a bajnokságban 4-4-es
döntetlent játszott a PSG a kiesés ellen küzdő
Amiens otthonában, a 35 éves Thiago Silva
pályafutása egyik legrosszabb teljesítményét
nyújtotta. Tuchel le is cserélte őt a szünetben,
ezzel együtt ma várhatóan ott lesz a védelem
tengelyében. A párizsiakon nagy a nyomás,
hogy végre továbbjussanak a nyolcaddöntő-
ből, miután az előző három idényben rendre
elbuktak a 16 között.

Védekezésben a rivális Dortmund sem túl
hatékony, támadásban viszont félelmetes, a
Bundesliga eddigi 22 fordulója alatt a legtöbb
gólt szerezte, szám szerint 63-at. Ezek közül
24 az utóbbi hat meccsen jött össze, köszön-
hetően részben az új szerzeménynek, a norvég
Erling Barut Haalandnak. Az ugyanakkor biz-
tos, hogy az előkészítések fő felelőse, a sérü-
léssel küzdő Marco Reus nem lehet ott a
pályán a PSG ellen.

A párharcok visszavágóit március 11-én
játsszák.

A Liverpool először újra a BL-siker 
helyszínén, gondok Párizsban A Hunyad megyei Petrillán rendezték a

serdülő korosztály országos tekebajnoksá-
gának döntőjét, ami ebben a sportágban a
18 évesnél fiatalabb sportolókat jelenti.
Marosvásárhelyről két klubot, a Romgaz-
Elektromarost és a CSM-t is képviselték a
legifjabb tekézők, akik nem kevesebb mint
nyolc éremmel tértek haza, jelezve, hogy
biztosított a város tekesportjának jövője. A
nyolcból négy jelentett országos bajnoki
címet, ehhez egy ezüst- és három bronzé-
rem társult.

A lányok versenyét Orosz István
tanítványai uralták, megnyerve
mind a négy versenyszámban az
aranyérmet, és két további harma-
dik helyet is. Roxana Andreea Bor-
dianu két aranyat is gyűjtött,
egyrészt tandemben csapattársával,
Szabó Vivien Melindával, illetve
vegyes tandemben, ahol a jászvásári
Andrei Selimannal alkotott csapa-
tot. Szintén országos bajnoki cím-
mel büszkélkedhet Jánosi Halmágyi
Kriszta (CSM), aki a sprint verseny-
számot nyerte meg, míg Szabó Júlia
Emese (Romgaz-Elektromaros) a

klasszikus egyéni versenyben bizonyult a
legjobbnak 529 fával. 

A fiúk klasszikus egyéni versenyében
Seres József tanítványa, Benke Zoltán 536
fával az ezüstérmet érdemelte ki. Három
további bronzérmet az Ádám Erzsébet Ale-
xandra/Bakó Blanka lánytandem, illetve a
Hegyi Roland/Szilágyi Ervin fiútandem
szerzett (mindketten CSM), valamint a
Benke Zoltan (CSM)/Szabó Júlia Emese
(Romgaz-Elektromaros) vegyes tandem.
(bálint)

Négy országos bajnoki cím a fiatal tekézőknek

A pénzügyi fair play
súlyos megsértése miatt
kitiltotta a nemzetközi
kupaporondról a Man-
chester Cityt a következő
két idényre az Európai
Labdarúgó-szövetség
(UEFA) pénteken.

A határozat szerint a
2020/2021-es és a
2021/2022-es szezonban
nem indulhat az UEFA
égisze alá tartozó soro-
zatban a Bajnokok Ligá-
jában nyolcaddöntős
angol klub, amely mellékbüntetésként 30
millió eurós bírságot is kapott. 

Az UEFA a Football Leaks kiszivárog-
tatása nyomán indított vizsgálatot a Man-
chester City ellen. 

A honlap által nyilvánosságra hozott
belső levelezésből és klubdokumentumok-
ból az derült ki, hogy az arab tulajdonú
egyesületet szabálytalanul finanszírozták,
és éveken át megtévesztették az UEFA-t,
bár mindezt a klub tagadta.

Az UEFA közleményéből kiderült, a sza-
bálytalanságok a 2012 és 2016 közötti idő-
szakban történtek, a klub pedig nem
működött együtt a kivizsgálás során.  

A pénzügyi fair play alapja az, hogy egy
egyesület nem költhet többet, mint amen-
nyi a bevétele. 

Az ítélet nem jogerős, a Premier League-
ben címvédő együttes pedig közleményben
azonnal jelezte, amint lehetséges, hivatalo-
san is a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz
(CAS) fordul, amit már júniusban megtett,
amikor napvilágot látott, hogy súlyos bün-
tetésre, akár kizárásra számíthat.

Az angol élvonalban jelenleg második,
azaz BL-indulást érő helyen áll a Manches-
ter City, amely arról számolt be a honlap-
ján, hogy a klub csalódott, de nem
meglepett a döntés nyomán.

A Manchester Cityt két évre kizárták 
az európai kupákból

Elvesztette utolsó hazai mérkő-
zését a labdarúgó 1. liga alapszaka-
szában a Sepsi OSK: a székelyföldi
labdarúgócsapatot vasárnap délután
az FC Botoșani győzte le, amely a
korábbi három szentgyörgyi mecs-
csét is megnyerte, és amely mostani
sikerével történetében először be-

biztosította részvételét a felsőházi
rájátszásban.

Az első perctől kezdve mindkét
csapat a centerekre vagy néha a
szélsők irányába felívelt hosszú lab-
dákat erőltette, minimális sikerrel,
indította tudósítását az NSO. Mivel
ezeket könnyedén lefülelték a vé-

delmek, a középpályán pedig renge-
teg volt a szabálytalanság (csak az
első félidőben 25), folyamatos já-
tékra esély sem volt.

A vendégek a 7. percben Marko
Dugandzic távoli lövésével, majd
Enriko Papa fejesével is tesztelték
Niczuly Roland éberségét, ezt kö-
vetően viszont a Sepsi jutott el
könnyedebben ellenfele tizenhatosa
elé. Az egyetlen veszélyes lövés
Gabriel Vașvari több mint 30 méter-
ről rálőtt, pattogós szabadrúgása
volt, amelyet szögletre tolt Hidajet
Hankic, a Botoșani kapusa.

Rögtön a szünet után Csiszér Ba-
lázs még távolabbról tette próbára a

vendégek osztrák hálóőrét, aki a bal
felső sarokba tartó labdát is kitolta.
A Botoșani támadóit sokáig sikere-
sen lesre állító szentgyörgyi véde-
lem viszont az 59. percben kétszer
is hibázott, és bár elsőre a kapujából
messze kifutó Niczuly még tisztázni
tudott Dugandzic elől, a horvát tá-
madó a következő indítással már
betört a tizenhatosra, és laposan a
hálóba lőtt. A télen Eszékről igazolt
csatár ezzel harmadik 1. ligás mér-
kőzésén a harmadik gólját szerezte.

A Sepsi OSK edzője, Leo Gro-
zavu ezután hiába cserélt be szűk
negyedóra alatt Ioan Dumiter,
Fülöp Lóránd és Goran Karanovics
személyében három friss támadót, a
vendégek öt sárga lap árán, de na-
gyobb izgalmak nélkül kivédekez-
ték az utolsó fél órát. A
pontrúgásaikat is pontatlanul kapu
elé ívelgető szentgyörgyiek egyet-
len egyenlítési esélye Răzvan Tincu
fejese volt, de a labda elment a bal
kapufa mellett.

Háromszéki sikerével felsőházban az FC Botoșani

2020.február18.,kedd_________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG7

Erling Barut Haaland sok fejfájást okozhat a PSG védelmének  Fotó: BVB Buzz

Fotó: Hírflow

Eredményjelző
Labdarúgó Casa Liga 1, 25. 
forduló (vasárnapi eredmé-
nyek): Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK – FC Botoșani 1-0, Bu-
karesti Dinamo – Bukaresti
FCSB 2-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Casa Liga 1, 25. for-
duló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK – FC Botoșani 0-1 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion,
2500 néző. Vezette: Kovács Ist-
ván.
Gólszerző:  Dugandzic (59.).
Sárga lap:  Vașvari (44.), illetve
Dugandzic (63.), Ofosu (66.), Pa-
tache (79.), Ebenhofer (80.),
Hankic (90+4.).
Sepsi OSK: Niczuly – Csiszer,
Bouhenna, Tincu – Vașvari –
Gál-Andrezly (53. Dumiter),
Fülöp István (64. Fülöp Lóránd),
Achahbar, Ştefănescu (67. Kara-
novic) – Safranko.
FC Botoşani: Hankic – Hăruţ,
Miron, Şeroni (42. Patache), Ţi-
gănaşu – Papa (86. Cascini),
Rodriguez – Cîmpanu (46. As-
kovski), Ebenhofer, Ofosu – Du-
gandzic.

Televíziós közvetítések
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő,
1. mérkőzések:
* Atlético Madrid – Liverpool: DigiSport 1,
Telekom Sport 1, M4 Sport
* Borussia Dortmund – Paris St. Germain:
DigiSport 2, Telekom Sport 2
Mindkét mérkőzés 22 órakor kezdődik. 

Ranglista
1. CFR                 25 14 7 4 49-16 49
2. Craiova            25 14 4 7 41-26 46
3. FCSB               25 13 4 8 36-28 43
4. Botoşani           25 11 9 5 34-29 42
5. Astra                24 13 4 7 34-25 40
6. Medgyes          25 11 7 7 33-30 40
7. Viitorul             25 11 6 8 44-29 39
8. Dinamo            25 10 4 11 37-40 34
9. Sepsi OSK       25 7 11 7 28-24 32
10. Nagyszeben   24 5 9 10 24-40 24
11. Târgoviște      25 6 6 13 28-46 24
12. Jászvásár        25 5 7 13 25-38 22
13. Clinceni         25 4 9 12 30-47 21
14. Voluntari        25 4 5 16 20-45 17

Fotó: Telekom Sport
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Mesevirágok

„Ébresztgetem nemzetünk meg-
szentelt hagyományait, amelyek
nélkül egyesek talán igen, de nem-
zet nem élhet.”

A kis hagyományébresztgetők
február 15-én, szombaton a Serafim
Duicu Általános Iskolában, Maros-
vásárhelyen örvendeztettek meg
bennünket.

Több mint hat iskolából 17 ta-
nuló jelentkezett be az immár ha-
gyományossá vált Nagyapó
mesefája című mesemondó ver-
senyre. A II. osztályos mesemondók
felkészítő tanáraik, szüleik, nagy-
szüleik és testvéreik kíséretében ér-
keztek.

Szövérfi Emese alsó tagozatos
tanár a ’60-as évek varrottasaival –
a nagyszülei hagyatékából – díszí-
tette a termet, mivel fontosnak látja
a hagyományok megőrzésében a
tettet, a cselekedetet mint köve-
tendő példát. Kis pilléreknek, me-
sevirágoknak nevezte a meseszerető
gyermekeket. Magyaros motívu-
mokból nem volt hiány. A tulipánok
nemcsak a termet díszítették,
hanem a mesemondók kitűzőjévé is
váltak. Mindenik tulipán egy kis
mesevirág volt számunkra.

A vendégeket a szervezők egy

közös dallal köszöntötték Pop Il-
dikó alsó tagozatos tanár hangszer-
kíséretével. Bíró-Szász Botond
igazgatóhelyettes köszöntőbeszédé-
ben elismerő szavakkal illette a
népes közönséget, és nem utolsó-
sorban a kis mesélőket. Hamvas
Béla szavait idézve Babos Ibolya
kihangsúlyozta: annak ellenére,
hogy az emberek többsége komo-
lyan veszi a szenvedéseit, de az örö-
meit már kevésbé, mi a kis
mesélőkkel együtt örömöt, boldog-
ságot érzünk. Az elbíráló bizottság
elnöke, Kádár Andrea-Noémi ma-
gyar szakos tanár, Györffy Andrea
és Kacsó Tünde alsó tagozatos ta-
nárok méltányos elbírálásban része-
sítették a kis versenyzőket. Az
elnök asszony útravalóként lelke-
sítő szavakkal illette mind a szülő-
ket, nagyszülőket, mind a
gyerekeket, hiszen a népmesék
iránti szeretetet már nagyon zsenge
korban el kell kezdeni, amiben a
felnőtteknek is oroszlánrészük van.
Dr. Fejes Réka szaktanfelügyelő is
meglátogatott bennünket, ami csak
lelkesítette és bátorította a közössé-
get. Irina Vidrăsan tanár, az iskola
igazgatója üzenetben kívánt sok si-
kert a tanulóknak. Szeretett volna

jelen lenni, mint mindig, de hivatás-
beli feladatai elszólították. A szer-
vező pedagógusok: Fülöp Kinga,
Lázár Emese, Körmöczi Hajnalka,
Pap Ildikó, Demeter Tünde, Henter
Csilla, Szövérfi Emese és Babos
Ibolya, együttműködve, szoros csa-
patmunkával biztosították, hogy
mindenki mesésen érezhesse magát,
hiszen népi gyermekjátékokban, ké-
zimunkázásban sem volt hiány.

Megszülettek a helyezések is: I.
díj – Diosán Bálint, Liviu Rebreanu
Ált. Iskola, felkészítő tanára Cseke
Tünde-Gizella; II. díj – Losonci
Réka, Liviu Rebreanu Ált. Iskola,
felkészítő tanára Cseke Tünde-Gi-
zella; III. díj – Farkas Bíborka Re-
náta, Karácsonyfalvi 1-es Számú
Ált. Iskola, felkészítő tanára Nagy
Csilla-Tünde; különdíj – Kocsó Re-
náta-Andreea, S. D. Ált. Iskola, fel-
készítő tanára Szövérfi Emese;
különdíj – Józsa Júlia, Liviu Rebre-
anu Ált. Iskola, felkészítő tanára
Cseke Tünde-Gizella.

A rendezvény jóízű falatozással és
közös énekléssel zárult: Hogy szépen
meséltek/Íme, bizonysága: /Édes
anyanyelvünk megmaradására.

BabosIbolya
ésSzövérfiEmese

Ugye ismerős érzés az, amikor
valami váratlan, megmagyarázha-
tatlan történés okán egyszer csak
összedőlni látszik körülöttünk a
világ? Úgy az egész, a mindenség.
Mintha abban a mélységes pilla-
natban a kapaszkodó fények kia-
ludnának körülöttünk, s már-már
kitapintható, annyira fáj a mellka-
sunkban a kérdőn kiáltó lélek. S az
ismerős-e, amikor egy ilyen meg-
próbáltatás, harc után hirtelen –
csodák csodájára, végre – minden
a helyére kerül? Úgy hiszem, va-
lahol itt, ebben az áldott pillanat-
ban van a Jóisten, pontosabban az
Ő megtapasztalása.

Ölyüs Noel Róbert Bihar me-
gyei kisfiú a mi kis Gergőnkkel
egy évben, 2019-ben született.
Egy nagyon ritka és súlyos beteg-
séget diagnosztizáltak nála nem
sokkal a világra jötte után. Az
összeg, ami megmentheti, ijesz-
tően nagy: 2 100 000 euró. Ha
megpróbáljuk átszámolni egy
másik pénznembe, megeshet,
hogy első nekifutásból nem is si-
kerül. A helyzetet ráadásként az
időtényező is nehezíti, ugyanis az

életmentő génterápiára kétéves
kora előtt sort kell keríteni. Jóté-
konykodni, adományozni mindig
van hová, ez nem is kérdés, ám
ennyi pénz összekuporgatása
ilyen rövid időn belül több mint
kihívás.

Anyai és apai szívek meghallot-
ták ennek a családnak a segélyké-
rését. 2020. február 11-én
megvalósulhatott a Kis-Küküllő
mentén, Sövényfalván egy jóté-
konysági koncert, elsősorban

Tamás Gábor, kolozsvári születésű
zenész, énekes jóvoltából és támo-
gatásával. Nehéz megfogalmazni
azt, amit a halovány ötlettől a
megvalósításig tapasztaltunk. A
művész jó szíve, nyitottsága s rög-
tön igenlő hozzáállása révén el-
kezdődött a szervezkedés. Ezúton
is köszönetünket fejezzük ki neki
s kedves barátjának, Szucher Er-
vinnek, aki a kapcsolattartásban
nagy segítségünkre volt. Továbbá,
köszönet illesse: a dicsőszentmár-
toni Ász Rádiót a koncert népsze-
rűsítéséért, Szántó Anitát a
plakátkészítésért, községünk pol-
gármesteri hivatalát és gyülekezeti
tagjainkat – fiatalokat és idősebbe-
ket egyaránt – a háttérmunkában
nyújtott segítségért, ugyanakkor
minden jó szándékú embert, kör-
nyékbelit és távolabbról érkezőt,
aki eljött, s adományát elhelyezte
a Noel-dobozban. Külön köszönet
gyülekezetünk ifjúsági zenekará-
nak, a Sövénykéknek, akik Szé-
kely Szilárd lp. irányításával
odaadással, szorgalmasan készül-
tek, saját feldolgozásokkal színe-
sítették az estet, dicsérvén az Urat.

A zenekar tagjai: Asztalos Gyön-
gyi, Kis Beatrix, Mureşan Maria,
Szakács Bea Andrea, Székely
Kriszta, Szilágyi Antónia és Szilá-
gyi Szabolcs.

Istenünknek hála, az összegyűlt
összeg felülmúlta várakozásain-
kat: 6 410 lejt sikerült átutalni
Noel számára. Ha ez csak egy tö-
redéke is a bűvös, nagy számnak,
őszinte szeretettel s bizakodó szív-
vel küldtük. 

SzékelyIzabella-Tímea

Tamás Gáborral kicsi Noelért

  

Díjazott versírók

A Székelykeresztúri Városi Könyvtár versíró pályázatot hirdetett meg
három kategória szerint: 9-12 év közötti gyerekek, 13-16 év közötti ka-
maszok, 17-100 év közötti felnőttek számára. A téma kötetlen volt, de
fontos volt a kreativitás, igényesség, fantázia. A pályamunkákat  szak-
emberekből álló zsűri értékelte. A pályázatra 64 tollforgató jelentkező
105 verset küldött be. A díjazottak okleveleket és ajándékkönyveket
kaptak. Zsidó Emese Tímea, a marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Ál-
talános Iskola V. C osztályos tanulója II. helyezést ért el,  Túrós Anna
III. C osztályos tanuló a Kájoni János Megyei Könyvtár különdíjában
részesült.

GrümanAida

A betegek világnapján 
Minden esztendőben február 11-én a keresztény

világ figyelme a betegek, a szenvedők felé fordul.
Talán sohasem érződött a betegség súlya olyan meg-
rázó erővel, mint napjainkban, amikor ijesztő járvá-
nyok tombolnak világszerte.

Szent II. János Pál pápa 1992-ben kiadott határozata
szerint február 11-e a betegek világnapja, a Máltai Sze-
retetszolgálat hivatásánál fogva megemlékezett erről a
napról. 

A hívek szép számban gyűltek össze a Keresztelő
Szent János-templomban a 10 órai szentmisére, mely-
nek keretében kiszolgáltatták a betegek szentségét is.
A szentmisét Balla Imre segédlelkész celebrálta. A
szentbeszédben az irgalmas szamaritánusról beszélt,
példázva annak lelki nagyságát, ahogyan tanúságot
tett a felebaráti szeretetről. Az Úr Jézust mint jó pász-
tort mutatta be, akihez mindig bizalommal fordulha-
tunk. A szentmiséből vett történetekkel buzdítást adott
az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakor-
lására.

A szentmise után a Deus Providebit házban a máltai
tagok kis műsora következett. Az előadás moderátora
Szász Anikó tanárnő máltai önkéntes volt. Miután kö-
szöntötte az egybegyűlteket, röviden ismertette a lo-
urdes-i történeteket, melyek középpontjában a
Szűzanya jelenései álltak. Tövissi Éva tanárnő felol-
vasta Ferenc pápa erre az alkalomra kiadott üzenetét.

Pollák Erzsébet Imádság című versében keresztény
gondolatok hangzottak el. Tulit János elhunyt felesé-
gének, Viktóriának kedvelt imáját olvasta fel.

Rövid kis jelenet által emlékeztünk II. Rákóczi Fe-
rencre és rodostói bujdosótársaira. Előadták Szakács
Krisztina, Székely Beáta Orsolya, Lőrincz Zselyke,
Balog Szidónia és Ercsei Anna fiatal máltaiak. 

A közönség köréből is jelentkeztek versmondásra:
Nagy Margit, Gálfi Ilona és Szombat Orsolya. Orbán
Tekla szólóénekesként szórakoztatta a közönséget.

A találkozás szeretetvendégséggel zárult, ahonnan
mindenki egy szál virággal és szívében derűvel távo-
zott.

A Máltai Szeretetszolgálat olyan embertársainkra is
gondolt, akik betegség miatt nem tudtak részt venni a
találkozón, ezért egy kis csoport, élükön Sărăcuţiu
Edit vezetővel, Simonfi Irén orvosnő, Csatlós Mária,
Császár Edit, Gyenes Csenge és Baranka Kati máltai
tagokkal felkeresték a Tudor negyedi idősotthont.

Csatlós Mária román nyelven, Csenge magyarul is-
mertette a nap jelentőségét. Katalin monológja, felol-
vasott kis novellája, valamint Császár Edit verse
kellemes színfoltot jelentett.

A szeretetvendégség asztala itt is megterült, a ház-
igazdák és vendégek együtt töltöttek egy meghitt, ba-
rátságos délelőttöt.

RadványiHajnalmáltaitag
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Idén is élőben követhető 

a gemenci fekete gólyák élete
Idén is élőben követhető a
gemenci fekete gólyák élete,
melyek Afrikából visszatérve
várhatóan napokon belül el-
foglalják az ártéri erdőben
bekamerázott fészküket.

A Gemenc Zrt. február 18-án,
kedden indítja el az internetes élő
közvetítést, így finanszírozásával
és a Duna-Dráva Nemzeti Park, va-
lamint a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület
együttműködésével folytatódhat a
be nem avatkozás elvére épülő tu-
dományos megfigyelés – írta az er-
dőgazdaság hétfői közleményében.

A webkamera élő adása, amely
a gemenczrt.hu oldalon látható,
nyolcadik „évadát” kezdi meg. A
megfigyelést 2013-ban kezdték,
egészen 2018-ig ugyanaz a gólya-
pár, Tóbiás és Sára foglalta el a
fészket, ahová 2019-ben új hím és
tojó érkezett.

A közvetítést 2013-ban azért
indították el, hogy ne csak a szak-
emberek, tudósok, hanem bárki
nyomon követhesse a fokozottan
védett faj egyedeinek életét.
Azonban mindenkinek fontos
megértenie, hogy bármilyen szo-
morú vagy szélsőséges eseményt
is látnak a közvetítés alatt, az er-
dőgazdaság nem fog beavatkozni
a természet rendjébe – tették
hozzá.

Felidézték, hogy az előző évek-
ben többször pusztultak el fiókák a
bekamerázott fészekben, ami az er-
dészeket, ornitológusokat, termé-
szetvédelmi szakembereket és az
érdeklődőket is megviselhette. Ez
sok embert arra késztetett, hogy se-
gítséget nyújtson a madaraknak,
ezzel azonban nagy kárt okoztak
volna a háborítatlanságot igénylő
gólyáknak, amelyek könnyen el-
hagynák a területet, magukra
hagyva a fiókákat is.

Hangsúlyozták, hogy a Gemenc
Zrt. számára a tudományos kutatás
és a természetvédelem szabályai az
irányadók, ezért mindenképpen be-

tartja a be nem avatkozás elvét. Az
eddigi megfigyelések eredményei
azt bizonyítják, hogy majdnem
minden évben előfordult, hogy a fi-
ókák közül többen nem élték túl az
első heteket, azonban Tóbiás és
Sára a 2012 és 2018 között eltelt
hét évben 17 életerős fiókát nevelt
fel, és a fiatal madarak július
végén, augusztus elején sikeresen
kirepültek.

Ahhoz, hogy az idei gólyapár is
hosszú éveken keresztül neveljen
sok fiókát, az kell, hogy az erdő-
gazdaság folyamatosan biztosítsa
nekik a háborítatlanságot – írták.
(MTI)

Soványabbak a Baffin-öböl jegesmedvéi, 
és kevesebb bocsuk születik

Kevesebb a tengeri jég, ezért több időt tölte-
nek a szárazföldön, és soványabbak a Baffin-
öböl jegesmedvéi, kevesebb bocsuk is
születik az 1990-es évekhez képest – állapí-
totta meg egy amerikai tanulmány.

A Washingtoni Egyetem (WU) kutatói az Ecologi-
cal Applications című folyóiratban publikálták ered-
ményeiket.

„A jegesmedvék a klímaváltozás szimbólumává
váltak, ugyanakkor korai indikátorai is a globális fel-
melegedésnek, annyira függnek a tengeri jég mennyi-
ségétől” – mondta el a phys.org portálnak Kristin
Laidre tengerkutató, a WU professzora, a kutatás ve-
zetője.

A nemzetközi kutatócsoport a Kanada és Grönland
közötti Baffin-öböl jegesmedve-populációját vizs-
gálta. A 2009 és 2015 közötti időszakban felnőtt nős-
tények mozgását követték, felmérték egészségüket és
az almaik nagyságát, majd összehasonlították az
1990-es években feljegyzett állapotokkal.

A jegesmedvék mozgása általában a tengeri jég
éves növekedését és olvadását követi. Ősz elején,
amikor a legkevesebb a jég, az állatok a Baffin-szi-
getre költöznek, ott várnak a télre, amikor újra kime-
hetnek a jégre, ahonnan fókára vadászhatnak és
hókuckót vájhatnak a bocsoknak.

A műholdas nyomkövetők adatai azt mutatták,
hogy a jegesmedvék újabban évente átlagosan 30 nap-
pal több időt töltöttek a szárazföldön, mint az 1990-
es években, amikor 60 nap volt az átlag.

A Baffin-öböl tengeri jege a 2000-es években ko-
rábban kezdett olvadni nyáron. „Amikor a medvék a
szárazföldön vannak, nem vadásznak, hanem a felhal-
mozott testzsírra hagyatkoznak. Hosszú ideig képesek
böjtölni, de idővel egyre soványodnak” – mondta La-
idre.

Egészségi állapotukat úgy értékelték, hogy elaltat-
ták őket, és megmérték a zsírrétegüket, valamint a le-
vegőből is megfigyelték őket.

Arra jutottak, hogy minél kevesebb a tengeri jég,
annál soványabbak lesznek a jegesmedvék. A nősté-
nyek egészségi állapota és a tengeri jég mennyisége
azt is befolyásolta, mennyi bocs születik. Amikor
egészségesebbek az anyaállatok, és a tavaszi olvadás
később indul, így több időt tölthetnek élelemkeresés-
sel, akkor több bocs jön világra – állapították meg a
kutatók.

Matematikai modellekkel jósolták meg, mi vár a
Baffin-öböl jegesmedve-populációjára.

„Néhány évtized és generáció alatt az általában két
bocsból álló alom valószínűleg eltűnik, ha így folyta-
tódik a tengeri jég olvadása. Ilyet korábban sosem do-
kumentáltak” – hangoztatta Laidre. (MTI)

A boldog partner a demencia
megelőzésében is segít

Az optimista, boldog ember
társa egészségének is hasz-
nál; ahogy együtt öregszenek,
az Alzheimer-kór és a demen-
cia jelentős kockázati ténye-
zőit tarthatják távol maguktól
– állapították meg a Michigani
Állami Egyetem kutatói egy
nagy létszámú, hosszú távú
kutatásban.

„Rengeteg időt töltünk a párunk-
kal. Biztathat arra, hogy sportoljuk,
együnk egészségesebben, figyel-
meztethet, hogy vegyük be a
gyógyszert. Ha derűlátó, egészséges
emberrel élünk, hasonlóvá válha-
tunk: így valóban tovább élünk, és
megelőzhetjük a mentális betegsé-
geket” – mondta el a medical-
xpress.com portálnak William Cho-
pik, az egyetem pszichológiapro-
fesszora, a tanulmány társszerzője.

Ha például a pár egyik tagja ab-
bahagyja a dohányzást, néhány hét
vagy hónap múlva valószínűleg a
másik is követni fogja – tette hozzá.

„Ha az Alzheimer-kór vagy az el-
butulás felé mutató kockázati ténye-
zőket nézzük, akkor azt találjuk,
hogy sok tényező az egészséges
életmóddal kapcsolatos: a normális
testsúly fenntartása és a rendszeres
mozgás jelentősen befolyásolja az
esélyeket, de vannak pszichológiai
faktorok is. Úgy tűnik, hogy aki op-
timista partnerrel él együtt, annak
jobbak a mutatói ezeken a területe-
ken” – magyarázta Chopik.

A Journal of Personality című
szaklapban ismertetett vizsgálatban,

amelynek társszerzői Jeewon Oh,
az egyetem másoddiplomás hallga-
tója és Eric Kim, a Harvard Egye-
tem Közegészségügyi Karának
viselkedéstudományi kutatója,
csaknem 4500 heteroszexuális párt
követtek legfeljebb nyolc éven át
egy nagyobb tanulmány keretében,
mely az egészség és a nyugdíjas kor
összefüggéseit elemezte.

Azt találták, hogy összefüggés
lehet az optimista partnerrel való
együttélés és a kognitív képességek
gyengülésének megelőzése között
az otthoni egészségesebb életvitel
miatt.

„Értelmezhető ez úgy, hogy az
optimista adja a példát, a partnere
pedig követi. Ugyan vannak kutatá-
sok olyan emberekről, akik féltéke-
nyek a partnerük jó tulajdonságaira,
vagy olyanokról, akik kellemetlen-
nek érzik, ha a párjuk irányítani
akarja őket, de ezeket ellensúlyoz-
zák azok az eredmények, amelyek
szerint összefügg az optimizmus és
a kapcsolat boldog megélése” –
tette hozzá.

Bár az öröklődés is szerepet ját-
szik abban, hogy derűlátó lesz-e az
ember, Chopik szerint van bizonyí-
ték arra, hogy meg is lehet ezt ta-
nulni.

„Kutatások szerint az emberek-
nek van erejük, hogy a személyisé-
gükön változtassanak, és
intervenciós programok is léteznek,
melyek szerint az optimizmus kiala-
kítható” – magyarázta a kutató.
(MTI)

A gyermekeknek szenteli 
az évet a Zalakarosi Fürdő

A gyermekeknek szenteli az
idei évet a Zalakarosi Fürdő,
ahol a fejlesztések, felújítá-
sok jelentős hányada a leg-
fiatalabbak időtöltését szol-
gálja – közölte a társaság 
vezérigazgatója  sajtótájé-
koztatón.

Cziráki László jelezte: ebben az
évben 850 millió forintot fordítanak
a fürdő fejlesztésére, amiből hama-
rosan elindul egy 44 férőhelyes if-
júsági szálló kialakítása, a gyerekek
fedett vízivilágának felújítása, ta-
vasszal pedig a szabadtéri gyermek-
medence korszerűsítése.
Hozzátette, hogy az egész éves
programok, akciók, kedvezmények
tervezése során azt is szem előtt tar-

tották, hogy Magyarország első él-
ményfürdőjében – ahol tavaly 640
ezer látogató fordult meg – a gyere-
kek, a családosok igényeinek legin-
kább megfeleljenek.

Novák Ferenc polgármester (Fi-
desz-KDNP) felidézte, hogy az
idén 55 éve működő Zalakarosi
Fürdőnek a 2008-ban indult válság-
ból éppen a gyerekeseknek szánt
fejlesztések révén sikerült kilábal-
nia.

Jelezte azt is, hogy a gyerekek
évének keretében nemcsak az ide
látogató turistákra gondoltak,
hanem a helyben élő gyerekekre is,
amit idén az óvodai sportudvar ki-
alakítása, valamint a játszóterek bő-
vítése is jelez. (MTI)Forrás: Infostart

Forrás: Zalakaros.hu



KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő
Borlovagrend közös szervezésében  március 4 – 7. között

tartják meg a 24. nemzetközi borversenyt Balavásáron, 
a Romantik vendéglőben. 

Egy minta 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll. 
A címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és
származási helyét. Egy minta benevezési díja 20 lej.
A program a következő: 
– március 4.: 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a
Romantik vendéglőben;    
– március 5.: a borok besorolása 10–16 óra között
– március 6.: a borok elbírálása 10–17 óra között
– március 7.:  díjazás, díszbeszéd 10 órától.
Az ebéd ára 80 lej/fő – helyben lehet kifizetni, a recepción. 

Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 
0745-358-548-as telefonszámokon. 

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

MISSISSIPPI
SZŐNYEGMOSÓ 

Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg

mosása helyszíni
kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-
tisztítás. 

Rendelésért és egyéb
információkért hívja

bizalommal 
a 0799-998-899-es

telefonszámot. (sz.-I)

10NÉPÚJSÁG_____________________________________________ HÍREK–KÖZLEMÉNY _________________________________________ 2020.február18.,kedd

2020.február11.–március15.közöttazAzomuresplatform-
ján munkaerőt toboroznak ÁRURAKODÓI állás betöltésére
(meghatározatlanmunkaidőre).

Követelmények:
•jófizikaierőnlét
•rendszerető,fegyelmezettszemélyiség
•csapatszellem
•készségaszakmaifelkérésekteljesítésére.
AjelentkezőkönéletrajzukatazAzomureşszékhelyénnyújt-

hatjákbe,aDózsaGyörgyutca300.számalatt,amunkaerő-to-
borzó, belső kommunikációs, szakmai fejlesztési részlegen
(adminisztrációspavilon)azügyfélfogadásórarendjeszerint,
hétfőtőlpéntekig7–9,illetve13.15–14.30óraközött.
Ajelentkezőketazönéletrajzokkiválasztásaalapjánértesítik

aversenyvizsgánvalórészvételről.
Bővebb tájékoztatás a 0372-482–921-es telefonszámon – 

a munkaerő-toborzó, belső kommunikációs, 
szakmai fejlesztési részlegen kérhető.  

Szeretnél az Azomureş 
platformján dolgozni?

ROMÁNIA
MAROSMEGYE
MAROSVÁSÁRHELYMEGYEIJOGÚVÁROS
POLGÁRMESTER

2020.február14-énkelt
536-osszámúRENDELET

amarosvásárhelyivárositanácsrendkívüliülésénekösszehívásáról
2020.február20-ra

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyé-
nek (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja
és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:

1.cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre 2020. február 20-án, csü-
törtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe a mellékelt össze-
hívó dokumentumnak megfelelően.
2.cikkely:Az ülés napirendtervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tagjainak

rendelkezésére bocsátják papíralapú és elektronikus formában.
3.cikkely:A napirendre vett határozattervezetet a törvény által előírt dokumentumok kíséretében jó-

váhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.
4.cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és

benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 138. cikke-
lyének 12. cikkében szereplő feltételek szerint lehet.
5.cikkely:Jelen rendelet végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
6.cikkely:A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252. cik-

kelyének 1. bekezdése c pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vo-
natkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják
Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr.DorinFlorea
polgármester

Törvényességétellenjegyzi
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzőjenevében
aJogiIgazgatóságügyvezetőigazgatója,
BuculeiDianora-Monica

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2020.02.14-ei536-osrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ

Apolgármester2020.február14-ei536-osszámúrendeleteértelmébenösszehívjákMarosvásár-
helyhelyitanácsánakrendkívüliülését2020.február20-án,csütörtökön14óráraaMarosvásárhelyi
PolgármesteriHivatalGyőzelemtér3.számalattiszékhelyének45-összámútermébe.

NAPIRENDTERVEZET:

1.HatározattervezetMarosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási-területi egység költségveté-
sének elfogadásáról a 2020-as évre.

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvá-
sárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották. 

A napirenden levő határozattervezetet – a törvény által előírt dokumentáció kíséretében – jóváhagyás
végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz. 

Az említett határozattervezettel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani a köz-
igazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdésének 12.
cikkelye értelmében.

Dr.DorinFloreapolgármester

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás
Az Aquaserv Rt. értesíti a fogyasztókat, hogy a vízhálózat bővítése céljából végzendő

beruházási munkálatok miatt február19-én9–16óraközött (hozzávetőleges időpont) szü-
netelni fog az ívóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen,aBanatutca31.,33.,35.,37.,39.,

41.,43.,45.számokalatt,valamintaPandúrokútja100.számalatt.
A szóban forgó, az ivóvízhálózat bővítését célzó beruházásokat a vízhálózatok és szennyvízhálózatok,

víz- és szennyvíz-szivattyúállomások bővítésére/felújítására (SCADA-rendszerben) megkötött szerződés
tartalmazza az Európai Unió kohéziós alapjából finanszírozott Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruk-
túrára vonatkozó projekt keretében. 

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a vezetékekben levő lerakódások
miatt a víz zavaros lehet, ezért azt javasoljuk, hogy csupán háztartási célokra használják, mindaddig, míg
meg nem tisztul. Az esetleges kellemetlenségek miatt elnézésüket kérjük, és megértésüket köszönjük. 

AmarosvásárhelyiAquaservRt.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741-
576-235. (6562-I) 

KITŰNŐ minőségű, ezüstérmet nyert
nemesszőlő-bor eladó, 180 liter. Tel.
0763-897-528. (6629-I)

ELADÓ 500 kg-os utánfutó, műszakival
és adóval a 2020-as évre. Tel. 0771-394-
616. (6596)

LAKÁS

KIADÓ garzon a Kárpátok sétányon
(kábeltévé, internet, telefon). Tel.
0770-466-773. (6659-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javí-
tásokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6526-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (6577-I)

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalunk előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. (6326-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló le-
rakását, lépcsőházfestést garanciá-
val. Tel. 0746-552-473. (6631-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, festést, szigetelést.
Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859-
149, István. (6519)

JAVÍTUNK teraszt, ablakredőnyt,
tetőt, kerítést, vállalunk festést és
bármilyen építkezési munkát. Nyug-
díjasoknak 25% kedvezmény. Tel.
0747-816-052. (6579)

VÁSÁROLUNK ócskavasat, takarí-
tunk udvart, kertet, erdőt és tömbhá-
zat. Tel. 0743-512-168. (6579)

A NATALIART FUNERAR KFT. sír-
keretek készítését vállalja gránitból
és mozaikból. Showroom: Sárom-
berke, Fő út 340. szám. Tel. 0753-
924-431. (6660)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. (6540-I)

BEJÁRÓNŐI MUNKÁT keresek. Tel.
0747-643-792. (6675-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk február 18-án a szerető
édesanyára, nagymamára és
dédmamára, id. SZÉKELY 
MARGITRA halálának 2. évfordu-
lóján.
Áldott emlékét őrzik egy életen át
szerető gyermekei: Jutka, Imi,
Enikő és azok családja. 
Nyugodjék békében! (6568)

Kegyelettel emlékezünk február
18-án ROSKA REBEKÁRA halá-
lának 27. évfordulóján. Szerettei.
(6618)

Mint egy gyertyaláng, úgy fogy el
az élet, mint egy gyors folyó, ro-
hannak az évek. Az idő bárhogy
is halad, a fájdalom a szívünkben
örökre megmarad.
Hiányod fájdalmas, elviselni
nehéz, örökké tart szívünkben a
megemlékezés.
Így emlékezünk február 18-án
FÁBIÁN SÁNDOR közgazdászra
halálának 11. évfordulóján.
Bánatos felesége, Éva, egyetlen
fia, Sada és annak családja Ka-
nadából. (6598-I)

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen. Drága lelked, fáradt tes-
ted nyugodjon békében.
Szívünkben örök szeretettel em-
lékezünk február 18-án id. NAGY
KÁROLYRA halálának második
évfordulóján. Emlékét őrzik: fele-
sége, két gyermeke, testvére és
sógora. Emléke legyen áldott,
nyugalma felett őrködjön az örök
szeretet! Szerettei. (6612)

Nem múló fájdalommal és kegye-
lettel emlékezünk február 18-án a
drága férjre, édesapára, papó-
kára, a csekelaki születésű 
BALOGH GYÖRGYRE halálának
27. évfordulóján. Emléke legyen
áldott! Felesége, gyerekei csa-
ládjukkal, az unokák és déduno-
kák. (6653)

Kegyelettel emlékezünk február
19-én az oláhdellői születésű
születésű DEMETER ÁRPÁDRA
halálának 2. évfordulóján. Nyu-
godjon békében!
Demeter György és családja.
(6653)

Az idő múlik, de feledni nem
lehet, csak meg kellett tanulni
élni nélküled.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezem február
18-án férjemre, a fülpösi szüle-
tésű SZILÁGYI SÁNDORRA halá-
lának 3. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Felesége. (6668)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel búcsúzom 

szeretett bátyámtól, 

MAKKAI JÁNOSTÓL. 

Nyugodjon békében! 

Mari. (sz.-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték, hogy a szeretett férj,
édesapa, testvér, sógor, unoka-
testvér és jó barát, 

ifj. DEMÉNY FERENC 
kisfülpösi lakos életének 46. évé-
ben visszaadta lelkét Teremtő
Urának. Búcsúzik tőle édesanyja,
lánya, Izabella, valamint testvé-
rei: Jancsi és Marika. Emléke le-
gyen áldott, örök nyugodalma
csendes! 
A gyászoló család köszönetet
mond mindazoknak, akik ifj. 
DEMÉNY FERENC temetésén
részt vettek, a mélységes gyász
fájdalmában osztoztak, és drága
halottunk sírjára a kegyelet virá-
gait, valamint koszorúit helyez-
ték. (sz.-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

szeretett édesanyánk, a maros-

szentannai 

FARKAS MARGIT 

életének 88. évében elhunyt.

Temetése 2020. február 18-án,

kedden 15 órakor lesz a maros-

szentannai kápolnában. 

Négy gyermeke és családjuk.

(6661-I)

Megállt egy szív, mely értünk do-

bogott, megpihent egy kéz, mely

értünk dolgozott. 

Megrendült szívvel tudatjuk,

hogy drága édesapánk, a kisgör-

gényi születésű 

PAPP DOMOKOS

eltávozott szerettei köréből. 

Utolsó útjára február 18-án, ked-

den 13 órakor kísérjük a kisgör-

gényi ravatalozóháztól,

református szertartás szerint.

Búcsúzik tőle felesége, négy

lánya, két veje, hét unokája csa-

ládjukkal, négy dédunokája. 

Pihenése legyen csendes! 

Szeretett hozzátartozói. (6666-I)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK adózás céljából. Tel. 0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK JAVÍTÁSÁT és SZERELÉ-
SÉT vállalom. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

A THEREZIA TEJGYÁR KÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64514-I)

HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neu-
rológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64515-I)

APLASMATERMRT.USA-ROFÉMIPARIVÁLLALATelőnyös feltételek mellett alkalmaz TER-
MELÉSI VEZETŐT (MÉRNÖK), SZERSZÁMLAKATOST, SZERELŐLAKATOST, ESZTERGÁ-
LYOST és MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mail-címen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro,
valamint személyesen Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Tel. 0365/809-841. (21923)

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

APCHOUSERAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál ma-
gasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személye-
sen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64529-I) 

APCHOUSEMUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Ér-
deklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64529-I)

KFT.SOFŐRTalkalmaz (3,5 t-s autóra) árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (64530-I)

AmarosvásárhelyiSOLVOCHEMIKALSKFT.ÁRUKIHORDÁSRA alkalmaz B kategóriás hajtási
engedéllyel rendelkező férfit. Tel. 0731-016-610. (6611-I)

ANORANDKFT. előnyös feltételekkel alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDEL-
KEZŐ MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64537-I)

AlkalmazunkSZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Prut u. 10. szám alatt. (64538-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok  tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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