
A háromhetes vakáció után hétfőtől ismét megkezdődött
a tanítás, hiszen az első félév még nem zárult le. A tan-
ügyminisztérium a napokban bejelentette, hogy minden
ígért táblagépet eljuttattak az igénylőkhöz az ország
egész területén, így ezután mindenki akadálytalanul részt

vehet a távoktatásban. A valóság azonban valamivel 
árnyaltabb.

Ígéretek
A múlt héten a tűz martalékává vált a csíksomlyói romatelep, közel

150 gyermek maradt fedél nélkül. A csíkszeredai önkormányzat ada-
tai szerint 261 embert kellett elszállásolni az Erőss Zsolt Arénában
a csütörtök esti tűzvész után. A polgármester mielőbbi megoldást
ígért a földönfutóvá lett emberek helyzetére. 

A városvezető tájékoztatása szerint szóba jöhetnek az önkormány-
zat, a megyei tanács, de akár a katonaság épületei is. Ugyanakkor
köszönetet mondott azért a nagyfokú közösségi összefogásért, ame-
lyet a károsultak megsegítésében tapasztaltak a helyiek részéről. El-
mondása szerint folyamatosan érkeznek a felajánlások: tartós
élelmiszereket, ruhaneműt, tisztálkodási szereket visznek az ideigle-
nes szálláshelyre, és segítő szervezeteknek köszönhetően meleg ebé-
det is tudnak biztosítani az elszállásolt embereknek. Közben számos
önkéntes is segíti a munkát. Példaértékű szolidaritásról, közösségi
összefogásról tett tanúbizonyságot a csíkszeredai közösség.

A csíkszeredai városháza tájékoztatása szerint maga az államel-
nök is telefonon kapcsolatba lépett a csíkszeredai polgármesterrel,
és köszönetét fejezte ki a válsághelyzet gyors kezeléséért. Továbbá
megköszönte a csíkszeredaiak és a környékbeliek szolidaritását.
Arról biztosította a polgármestert, hogy mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a kormányzati intézmények a lehető leghatékonyabb
segítséget nyújtsák a bajbajutottak számára. Az elöljárót ugyanakkor
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A téboly 
hétköznapjai
Egyik régebbi, ám jelentős előadását
teszi közzé online felületen a gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió Színház.
Január 13-án, szerdán 19 órától 24
órán át lesz megtekinthető A téboly
hétköznapjai című produkció. 
____________4.
Emlékezés 
1943. január 12-re, 
a doni 
katasztrófára
A Don-kanyarban vívott harcok a ma-
gyar hadtörténelem legszomorúbb fe-
jezetei közé tartoznak: a megfelelő
fegyverzet és felszerelés nélkül kikül-
dött, lehetetlen feladattal megbízott
honvédek ezrei szenvedtek és vesztek
oda a mínusz 40 fokos orosz télben.
____________8.
Jövőformáló 
agrártudomány
Tavaly év végén tartották a Jövőfor-
máló agrártudomány című XVI. agrár-
tudományi konferenciát, melyet az
Erdélyi Múzeum-Egyesület Agrártudo-
mányi Szakosztálya és sepsiszent-
györgyi fiókegyesülete a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Karának Kertész-
mérnöki Tanszéke, valamint a LAM
Alapítvány kezdeményezett, szerve-
zett, támogatott.
____________9.
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A közmédia és a Hagyományok Háza közös mű-
sora január második teljes hetében a háromhúros
brácsával foglalkozik. A zenei válogatásban is e
hangszer, valamint egy ajándékdal is szerepel.

A Kossuth rádió Hajnali – Népzenei összeállítás korán
kelőknek című műsora e héten a magyar falusi vonószene
egyik különleges hangszerét, a háromhúros brácsát, más
nevén a kontrát mutatja be. A hangszer, mint neve is jelzi,
húrjai számában tér el klasszikus társától: hangolása 
g-d-a. A húrláb, amelyre a húrok fölfekszenek, egyenesre
van gyalulva, így a húrok egy síkban helyezkednek el.
Ezzel a kontrás egyszerre tudja megszólaltatni mindhármat,
ami jellegzetes, sokszor az orgonához hasonlító, telített
hangzást eredményez. 

Nemcsak a húrok száma, hanem a vonó is különbözik a
klasszikus társáétól. A nagyobb igénybevétel és az erőtel-
jesebb használat miatt vaskosabb, táncházas nevén „pa-
rasztvonót” használnak. Az egyik leghíresebb mezőségi
bandában, a széki Ádám István „Icsán” és fiai alkotta ze-
nekarban az ifjabbik István, Pityu volt a brácsás. Ő azt
mondta, hogy a kontrát és a vonót nem szabad tisztítani,
így az évek során több milliméteres gyanta és porréteg ra-
kódott rá a hangszerére.

A hangszert szinte csak Erdélyben, ott is csak bizonyos
tájegységeken használják, így a műsor zenei válogatásában
mezőségi, kalotaszegi és Kis-Küküllő menti bandák játsza-
nak.

Az adás egy különleges, Küküllő menti énekes által elő-
adott ajándékdallal is szolgál hallgatóinak. A felvételen
Jámbor István „Dumnezeu”, a híres szászcsávási prímás
hallható, amint Mezei Ferenc „Csángáló” egy szál kontra-
kíséretére énekel. 

Pávai István zenetudós ezt írja erről a dalról, amelyet
szászcsávási cigányindulónak ismernek arrafelé: „Kiderült,
hogy azt a ’dombtetőt’, ahol a csávási cigánytelep van,
Gáztetőnek hívják, ugyanis ott vannak valamilyen gázve-
zetékek. Tehát helyesen: ’A Gáztetőn megfújták a trombi-
tát’. Ez így stimmel is, mert cigányokról szól a dal.
Téglavetni meg nem a bányába, hanem Dányánba ment
Simon Dénes. Dányán egy (volt) szász falu Csávástól
délre.” 

A háromhúros brácsa itt is szerepet kap: ügyesen játssza
be a harmóniakíséretbe a dallam vonalát. 

Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes Géza 
Adás: Kossuth Rádió (minden reggel 5.03)
A műsor interneten elérhető: www.mediaklikk.hu/medi-

atar/

Utószilveszteri hangversenyek 
– közönséggel 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia január 14-én,
csütörtökön és 15-én, pénteken este 7 órától közönség
előtt tartja meg utószilveszteri hangversenyeit. A Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia  szimfonikus zenekarát
Victor Dumănescu vezényli, közreműködik a vegyes
kar, szólista Borsos Edith szoprán. A járványügyi intéz-
kedések betartása érdekében hangversenyenként csak
186 jegyet adhatnak el. Jegyek a filharmónia jegypénz-
tárában kaphatók. A jegypénztár hétfőtől szerdáig 10–
18 óra között, csütörtökön 10–19 óra között tart nyitva.
A járványügyi helyzet okozta esetleges változásokról a
szervezők időben értesítik a sajtót és a közönséget.  

Az Ariel színház kínálata 
A marosvásárhelyi Ariel színház hosszú szünet után a
Vándor Miska című előadásra várja közönségét január
15-én, pénteken 18 órától a színház Nyomda utcai
nagytermébe, ahova maszkkal, a bejáratnál történő
érintésmentes testhőmérés és kézfertőtlenítés után
lehet belépni. A nézők legalább 10-15 perccel kezdés
előtt érkezzenek meg a bejárathoz, az előadás végén
pedig fokozatosan, az esetleges torlódást megelőzve hagy-
ják el a termet. A 6 év alatti gyermekeknek a maszk viselése

nem kötelező. A helyek száma korlázotott; előzetes hely-
foglalás szükséges a 0740-566-454 telefonszámon (na-
ponta 9-13 óra között hívható). Január 17-én, vasárnap
10–22 óra   között online lesz elérhető a Tűzmadár
című mesejáték. Az előadásra online lehet jegyet vál-
tani, a színház honlapján, a Műsor / naptár menüpontot
megnyitva, a JEGYVÁSÁRLÁS címkére kattintva. A vá-
sárláshoz szükséges link az előadás Facebook-esemé-
nyében is megtalálható, az Ariel színház
Facebook-oldalán. Péntekenként továbbra is ingyene-
sen követhető a Matyi és barátai című bábos videóso-
rozat egy-egy újabb epizódja az Ariel színház
Facebook-oldalán. A teljes sorozat a következő linken
érhető el: https://www.facebook.com/watch/
836710049751952/836848053802197 

Barangolások 
a palóc mesék birodalmában 

A Hagyományok Háza szervezésében január 15-én,
pénteken román idő szerint 19.30-tól a Barangolások a
palóc mesék birodalmában – Zabartól Galgamácsáig
című rendezvény tekinthető meg, illetve hallgatható az
interneten. Előadó: Villányi Péter folklorista. A rendez-
vény ingyenesen köverthető, regisztrálni az alábbi lin-
ken lehet: https://forms.gle/AuXihRnH2VHJXcTW6.
Bővebb tájékoztatás a https://hagyomanyokhaza.hu/
.../barangolasok-paloc-mesek... honlapon. 

IDŐJÁRÁS
Eső, havas eső várható
Hőmérséklet:
max.00C
min.-30C

Ma ERNŐ, 
holnap VERONIKA napja. 
VERONIKA: vagy görög ere-
detű és a Bereniké latinos for-
mája, ekkor jelentése: győzelmet
hozó, de lehet latin és görög al-
kotóelemekből összetett szó:
verus + ikon, vagyis igaz kép.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. január 11.

1 EUR 4,8709
1 USD 4,0044

100 HUF 1,3506
1 g ARANY 238,1807

Megyei vírushelyzet 
Január 11-éig, hétfőig Maros megyében a vírusjárvány ki-
törése óta 15.678 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A
tegnapi adatok szerint 24 óra alatt 29 új esettel nőtt a fertő-
zöttek száma, az érintetteknek korábban nem volt pozitív
koronavírustesztjük. Az új betegek mellett megyeszinten 13
személynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a meg-
ismételt teszt is pozitív lett. A Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 241
Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban. Eddig
14.197-en gyógyultak meg – a kórházi ellátásban részesült,
illetve az otthoni elkülönítésben levő személyeket is bele-
értve – , 1340 tünetmentes fertőzött tíz nap múlva, további
576 kérésre távozhatott a kórházból. A hétfői adatok szerint
jelenleg 38 személy van koronavírus-fertőzés gyanújával
beutalva. A megye kórházaiban tegnapig 536 fertőzött hunyt
el – olvasható a Maros megyei prefektúra közleményében. 

Gyertyagyújtás a doni áldozatok 
emlékére 

A járványügyi helyzetre való tekintettel idén elmarad az
EMKE Maros megyei szervezete és a Marosvásárhelyi 23.
Határvadász Hagyományőrző Csoport hagyományos nyil-
vános megemlékezése. Ennek ellenére a korábbi emlék-
rendezvények szervezői arra kérik a megemlékezni
vágyókat, hogy a Don-kanyari offenzíva 78. évfordulóján,
január 12-én, kedden (ma) egyénileg helyezzék el koszo-
rúikat, és gyújtsanak gyertyát az elesettek emlékére a ma-
rosvásárhelyi római katolikus temetőben, a Don-kanyari
áldozatok emlékművénél – áll a Marosvásárhelyi 23. Ha-
tárvadász Hagyományőrző Csoport és az EMKE Maros
megyei szervezete nevében Benkő Zoltán történész és dr.
Ábrám Zoltán által aláírt levélben. 

Történelem-népszerűsítő pályázat
ötödikeseknek 

A magyarországi Gyermekjóléti Alapítvány TIK-TOK History’5
néven pályázatot hirdet hazai és határon túli ötödik osztályos
diákok számára. A résztvevőknek egy TikTok-videót kell ké-
szíteni bármilyen műfajban a történelem tantárgy népszerű-
sítése céljával. A videókat március 15-ig lehet beküldeni az
alábbi e-mail-címre: magyarkulturaert@gmail.com. A tárgy-
közlemény rovatban fel kell tüntetni a TikTok Wizard 2021
megjegyzést. Valamennyi szabályosan beküldött videó felke-
rül a https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsa-
sag/ Facebook-oldalra. Eredményhirdetés áprilisban várható.
Az első helyezett 10.000, a második 5000, a további négy he-
lyezett 1000 forint értékű ajándékutalványban részesül. A ver-
seny támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, Magyar
Kultúráért, Oktatásért Nonprofit Kft. 

Energiaárliberalizáció-ábécé 
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) új on-
line sorozatát Nagy Bege Zoltán, az Országos Energiaár-
szabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke indítja, aki a hazai
villamos energia piacának változásairól fog beszélni. Az ér-
deklődők többet megtudhatnak arról, hogy mit jelenthet va-
lójában az energiaszektor árliberalizációja, és téma lesz az
is, hogy mit érdemes a fogyasztónak figyelembe vennie, ha
szolgáltatót vált. Január 25-én Csata Zsombor PhD és szo-
ciológus Etnicitás a gazdasági döntésekben című előadása
hallgatható meg. A 2020 tavaszán indított, heti rendszeres-
séggel frissülő élő közvetítéseket továbbra is a szervezet
Facebook-oldalán lehet követni. Az előadások célja az ak-
tuális gazdasági kérdések megvitatása, ezáltal az erdélyi
vállalkozók útbaigazítása a fejlődés, valamint új lehetősé-
gek felismerése érdekében. Bővebb tájékoztatás a szerve-
zet Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/rmkt.ro/ 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

12.,kedd
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 58 perckor. 
Az év 12. napja, 

hátravan 353 nap.

Megyei hírek
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Pénzadományok
a csíkszeredai tűzvész károsultjainak

A csíksomlyói tűzvészben károsultak megsegítésére összefogott
Csíkszereda lakossága, köz- és magánintézményei, így a pénzbeli
adományokat a Gyulafehérvári Caritas gyűjti össze. Online adomá-
nyozási felületet is létrehozott, amely a szervezet honlapján, azaz a
https://caritas-ab.ro érhető el, vagy a következő bankszámlaszá-
mokra lehet utalni:

RON: RO33 RNCB 0152 0163 3253 0001
EUR: RO30 RNCB 0152 0163 3253 0055
Swift: RNCBROBU
Bank: Román Kereskedelmi Bank (Banca Comercială Română)
Kedvezményezett (Beneficiar): Caritas Alba Iulia Asistenta Me-

dicală şi Socială
Adószám (CIF): 15070152
Kapcsolattartó: Péter György, tel. 0724-327-941, e-mail:

gyorgy.peter@caritas-ab.ro

A filmkészítés a legdrágább műfajok közé tartozik, min-
den forgatásnak nagy a tétje: egy játékfilm elkészítéséhez
sok ember munkájára és rengeteg pénzre van szükség. Az
erdélyi magyar filmesek elég specifikus helyzetben van-
nak, nem beszélhetünk egy kiépített filmiparról. Az Erdélyi
Magyar Televízió Kultúrcsepp műsorában annak járnak

utána, hogy milyen lehet magyar rendezőként, producer-
ként, színművészként, operatőrként helytállni a romániai
filmes világban, illetve, hogy milyen kihívások és lehető-
ségek vannak a szakmán belül. Kövessék a műsort kedden
este 8 órától az Erdély TV képernyőjén és Facebook-
oldalán!

Filmkészítés magyarként a romániai filmes 
világban – az Erdély TV műsorán

RMDSZ-összefogás 
a csíksomlyói tűzvész 

károsultjaiért
A csütörtöki csíksomlyói tűzvész során több

mint 250-en maradtak fedél nélkül, és a porig égett
romatelepen gyakorlatilag mindenük odaveszett.

A marosvásárhelyi RMDSZ körzetei összefog-
tak, és ennek köszönhetően sikerült összegyűjte-
nünk 1100 pelenkát, 50 csomag nedves
törlőkendőt, tisztálkodószereket és ruhaneműt. 

Köszönjük a marosvásárhelyi RMDSZ-körzeti
kollégáknak az erős összefogá́st, együtt sokra va-
gyunk képesek!

Segítsenek Önök is a csíksomlyói tűzvész ká-
rosultjain!

RENDEZVÉNYEK

Kontrázzunk három húron!

Jámbor István Fotó: Pávaifotó



Szombat estétől nem kell karanténba vonulniuk Ro-
mániában a Magyarországról érkezőknek.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztatást végző
stratégiai kommunikációs törzs heti rendszerességgel közli,
hogy melyek azok az országok, amelyekből érkezve két hétre
karanténba kell vonulni Romániában. Magyarország – a két
hét alatt jegyzett új fertőzések százezer lakosra vetített száma
alapján – a hét végén ismét lekerült a listáról. Az ország beso-
rolása korábban többször is változott.

A Romániával szomszédos országok közül Szerbia és a
Moldovai Köztársaság szerepel továbbra is a magas fertőzött-
ségű országok listáján.

Romániában az elmúlt héten csak egyszer jegyeztek ötezer
fölötti új fertőzést egy nap alatt. Az elmúlt két hét napi átlaga

3889 új eset volt, vasárnap pedig 3082 új fertőzés kimutatását
jelentették be. A járvány és szövődményei miatti elhalálozások
napi száma is csökkenő tendenciát mutat, míg az elmúlt két
hét átlaga 106 volt, vasárnap 62 halálesetet jelentettek be.

Csökkent az elmúlt héten a kórházakra nehezedő nyomás
is. A vasárnapi hivatalos adatok szerint 8744 személyt ápolnak
kórházban koronavírus-fertőzés miatt, közülük 1065-en szo-
rulnak intenzív terápiás ellátásra.

Az ország régiói továbbra is eltérő képet mutatnak a fertő-
zöttség tekintetében. A lakosság számához viszonyított új ese-
tek statisztikájában Bukarest és a fővárost körülölelő Ilfov
megye, valamint Temes, Kolozs és Konstanca megye vezet.
A székelyföldi megyék továbbra is a legkevésbé fertőzött me-
gyék közé tartoznak. (MTI)

A hegyi-karabahi konfliktus rendezésének újabb lé-
péseiről kezdett tárgyalásokat Vlagyimir Putyin
orosz elnök, Ilham Aliyev azeri államfő és Nikol Pa-
sinján örmény miniszterelnök hétfőn Moszkvában.

A három vezető első alkalommal találkozott a hegyi-kara-
bahi fegyvernyugvás kezdete, november közepe óta.

Putyin közölte, hogy a tűzszüneti megállapodás pontjait a
felek következetesen betartják, ami megteremti a feltételeit a
konfliktus méltányos, az örmény és az azeri nép érdekeit egya-
ránt szolgáló rendezésének. Mint mondta, Hegyi-Karabahban
nyugalom van, és a területre november 14. óta 48 ezer mene-
kült tért vissza.

Putyin a megoldandó feladatok között nevezte meg a regi-
onális gazdasági, kereskedelemi és közlekedési kapcsolatok
blokádjának feloldását. Mint mondta, a kérdést egy háromol-
dalú, miniszterelnök-helyettesi szintű munkacsoport fogja
megtárgyalni. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin külön-
külön is tárgyal majd Aliyevvel és Pasinjánnal. Az örmény mi-

niszterelnök moszkvai vizitje ellen többtucatnyi ellenzéki ak-
tivista tiltakozott Jerevánban, megpróbálva lezárni a reptérre
vezető utat, amit a rendfenntartó erők erő alkalmazásával aka-
dályoztak meg. Az orosz fővárosban működő örmény nagy-
követség előtt is tüntetés volt.

Az Azerbajdzsántól egyoldalúan elszakadt, majd a magát
függetlennek kinyilvánító, örmény többségű Hegyi-Karabah
hovatartozása miatti háborús konfliktus 1988-ban, még a
Szovjetunió fennállásakor robbant ki, és azóta több fegyveres
összetűzésekhez vezetett az örmények és az azeriek között. A
térségben idén szeptember 27-én újultak ki ismét a harcok.
Azerbajdzsán megkísérelte fegyverrel visszafoglalni az enk-
lávét és a környékét, és sikerült jelentős területeket ellenőrzése
alá vonnia.

A harcok, amelyek mindkét oldalon több ezer ember életét
követelték, a november 9-én kihirdetett tűzszüneti megálla-
podással értek véget. Oroszország kétezer békefenntartót ve-
zényelt a térségbe a tűzszünet fenntartására. (MTI)

Putyin a rendezésről tárgyal Moszkvában 

Az Európai Unió első számú diplomatája szerint a
Capitolium ostromának figyelmeztető jelként kell
szolgálnia az európai demokráciák számára, mivel
rávilágított arra, hogy milyen veszélyekkel jár az, ha
engedik a demokratikus értékek fékevesztett gyen-
gülését és a hamis információk terjedését a közös-
ségi médiában.

Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai főképvise-
lője vasárnapi személyes blogbejegyzésében úgy fogalmazott,
hogy az utóbbi évek aggasztó globális politikai tendenciái csú-
csosodtak ki a szerdai washingtoni eseményekben. „Ha elfo-
gadjuk a kudarcokat, egyiket a másik után, még ha
jelentéktelennek is tűnnek, a demokrácia és értékei, valamint
intézményei végül visszafordíthatatlanul eltűnhetnek” – fi-
gyelmeztetett Borrell.

A főképviselő kiemelte, a washingtoni események világo-
san megmutatták, hogy a dezinformáció valós fenyegetést je-
lent a demokráciák számára. „Ha emberek elhiszik, hogy a
választásokat elcsalták, csak azért, mert vezetőjük ezt sulykolja
beléjük, akkor ennek megfelelően fognak viselkedni” – írta.

Ennek elkerülése érdekében a lehető leghatározottabban ki
kell állni a demokratikus intézmények függetlenségének meg-
sértése, a populista vezetők demagóg uszításai, a dezinformá-
ciós kampányok és álhírek ellen. Úgy vélte, hogy hatékonyabb
szabályozás szükséges a közösségi oldalakon megjeleníthető
tartalmakat illetően, mindezt a véleménynyilvánítás szabad-
ságának tiszteletben tartása mellett.

Borrell kijelentette: a társadalmi egyenlőtlenségek, az adó-
elkerülések, a multinacionális vállalatok nehézkes szabályo-
zása, az ipar leépítése és a magas munkanélküliség mind az
Egyesült Államokban, mind Európában hozzájárul a képvise-

leti demokrácia gyengüléséhez és a populizmus térnyeréséhez.
Hangsúlyozta: a nyitott és demokratikus társadalmak és gaz-
daságok fenntartásához át kell alakítani a globalizációt, és
olyan multilaterális rendszert kell felépíteni, amelyek képes
szembemenni a demokráciát gyengítő trendekkel.

„A feladat nem lesz könnyű, mivel a nacionalista és autori-
ter rezsimek nagy befolyásra tettek szert világszerte az utóbbi
években, de elengedhetetlen mindazok számára, akik hisznek
a demokráciában. Ennek a feladatnak kell a Joe Biden vezette
amerikai kormánnyal kiépítendő kapcsolatunk középpontjá-
ban állnia” – emelte ki.

Donald Trump amerikai elnök múlt szerdán Washington-
ban, röviddel a kongresszus két házának együttes ülése előtt
egy tüntetésen megismételte, hogy soha nem fogja elismerni
vereségét, illetve Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győ-
zelmét az elnökválasztáson. Trump beszéde is közrejátszhatott
abban, hogy tüntetők egy csoportja azután megostromolta a
kongresszus épületét. Az erőszakos behatolás során öt ember
életét vesztette, négyen Trump hívei közül, illetve egy rendőr,
aki összetűzésbe került a zavargókkal.

A Twitter két nappal ezelőtt határozatlan időre felfüggesz-
tette Donald Trump fiókját, aláhúzva, fennáll annak a veszé-
lye, hogy további erőszakot szít. A még hivatalban lévő
elnököt a Facebookról és az Instagramról is letiltották a na-
pokban hasonló okokból, legalább utódja, Joe Biden január
20-i beiktatásáig, illetve a Twitch és a Snapchat is elérhetet-
lenné tette az oldalát. A Google, az Apple és az Amazon is el-
távolította alkalmazáskínálatából ideiglenesen a Donald
Trump híveinek körében népszerűvé vált Parler közösségi ol-
dalt, kiemelve, a platform nem tesz eleget az erőszakra buzdító
tartalmak terjesztésének megelőzése érdekében. (MTI)

A Capitolium ostroma figyelmeztető jel 
az európai demokráciák számára

Újabb három európai uniós tagállam – Belgium, Hol-
landia és Szlovénia – csatlakozott az uniós finanszí-
rozású orvosi felszerelések raktározási
rendszeréhez a veszélyhelyzet-reagálási tartalékot
kezelő EU-program, az úgynevezett rescEU kereté-
ben – olvasható az Európai Bizottság hétfői sajtó-
közleményében.

„A koronavírus-járvány továbbra is kihívást jelent, idén is
felkészültnek kell maradnunk. A rescEU biztosítja, hogy az
egészségügyi dolgozók és a legkiszolgáltatottabb csoportok is
kapjanak megfelelő védőeszközöket és orvosi felszereléseket.
Mindez hozzájárul a szilárd egészségügyi rendszerek fenntar-
tásához” – nyilatkozott Janez Lenarcic válságkezelésért felelős
uniós biztos.

A Belgiumban, Hollandiában és Szlovéniában raktározandó
orvosi felszerelések több mint 65 millió védőmaszkot, 280
millió pár orvosi kesztyűt, 20 millió védőruházatot és több
ezer lélegeztetőgépet és oxigénkoncentrátort tartalmaznak,
amelyeket azokban a tagállamokban vagy az unióval szom-
szédos országokban osztanak szét, ahol a legnagyobb szükség
van rájuk.

Az újabb három tagállammal együtt a felszerelések raktá-
rozási rendszeréhez eddig összesen kilenc tagállam – Belgium,
Dánia, Németország, Görögország, Magyarország, Románia,
Szlovénia, Svédország és Hollandia – csatlakozott. Az Európai
Bizottság az eszközök teljes egészét finanszírozza, ideértve a
tárolást és a szállítást is, míg a raktározó tagállamok bonyo-
lítják le a beszerzésüket. (MTI)

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes is a támoga-
tásáról biztosította. 

Egyébként az Államelnöki Hivatal múlt szerdán kö-
zölt adatai szerint 2020-ban több mint hárommillió
lejbe kerültek az államfő külföldi utazásai. Tavaly janu-
árban Bajorországba és Izraelbe utazott, februárban
kétszer járt Brüsszelben, de júliusban is járt a belga fő-
városban. Októberben volt Németországban, majd ismét
Brüsszelben, ahová visszatért december elején is. Az ál-
lamelnök tavalyi utolsó külföldi útja decemberben volt
Kisinyovba, ahol kijelentette: Románia 100 millió eu-
róval és vakcinákkal segíti szomszédját. Az is köztudott,
hogy csupán a decemberi parlamenti választások kam-
pánya több mint 30 millió eurót emésztett fel. A pártok
nem sajnálták a szavazatokra költött (köz)pénzt. Még
azok sem, amelyek végül be sem jutottak a törvényho-
zásba.

Pénz tehát van. Ígéretekben sincs hiány. Az ígéret
szép szó… tartja a népi mondás. Ezek után várjuk, mi-
lyen konkrét lépéseket tesznek a hatóságok a bajbaju-
tottak megsegítésére. Remélhetőleg nem bizonyulnak a
választási ígéretekhez hasonló szólamoknak. 

Halálos baleset az A1-en
Három személy életét vesztette, további kettő pedig
megsérült hétfőn, az A1-es autópálya 270. kilométe-
rénél, a Szeben megyei Szelistye település környé-
kén bekövetkezett balesetben, miután egy
személygépkocsi nekiütközött egy hóeltakarító mun-
kagépnek. A Szeben Megyei Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség szerint a katonai tűzoltók három személyt
húztak ki a roncsok közül, mindhármat élettelenül. 
Másik két személy, egy 17, illetve egy 20 éves fiatal
sérüléseket szenvedett, őket a helyszínen elsőse-
gélyben részesítették, majd a nagyszebeni sürgős-
ségi kórházba szállították. A Szeben megyei
rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset
a Déva – Nagyszeben menetirányban következett
be, amikor is egy személygépkocsi ütközött egy hó-
eltakarító munkagéppel, amely a sürgősségi sávot ta-
karította, és mind a villogó fényjelzése, mind a
vészjelzője működött. (Agerpres)

A tudósok támogatják 
az oltási kampányt

A Romániai Tudósok Akadémiája (AOSR) támogatja
a koronavírus elleni országos oltási kampányt, és
arról tájékoztatott, hogy orvos tagjainak egy része
már beoltatta magát, vagy az elkövetkező napokban
megteszi ezt. A testület rámutatott, hogy az elkövet-
kező időszakban egy sor online szimpóziumot, kerek-
asztal-beszélgetést fog szervezni a pandémiáról és
az annak felszámolása érdekében hozott tudományos
és közigazgatási intézkedésekről, különös tekintettel
a lakosság széles körű beoltásának szükségessé-
gére. Az AOSR erkölcsi és tudományos kötelességé-
nek tartja részt venni a járvány felszámolását célzó
országos erőfeszítésben, annál is inkább, mivel ren-
geteg a megosztó vélemény, az álhír, az összeeskü-
vés-elmélet a témában, és ezek a világjárvány elleni
küzdelem kudarcához vezethetnek. (Agerpres)

Megérkezett 
a 4. vakcinaszállítmány

Újabb 150.150 dózis COVID-19 elleni vakcina érke-
zett hétfőn légi úton Romániába – tájékoztat az oltás-
sal kapcsolatos tevékenységeket koordináló
országos bizottság. A testület által kiadott közlemény
értelmében a Pfizer BioNTech által előállított oltások
a bukaresti, kolozsvári és temesvári repülőtérre ér-
keztek meg, hűtőládákban. A 150.150 dózis oltást a
következőképpen osztják szét: a bukaresti központba
39.975 dózist szállítanak, a brassói regionális köz-
pontba 24.375 adagot, a kolozsvári központba 21.450
adagot, a konstancai központba 18.525 darabot, a
craiovaiba 13.650 darabot, a iaşi-i központba 20.475
darabot és a temesváriba 11.700 dózist. A korábbi
három szállítmánnyal összesen 300.300 dózis vak-
cina érkezett Romániába január 6-áig, ebből 131.370
adagot osztottak szét a megyei közegészségügyi
igazgatóságoknak. Országszerte folytatódik az oltási
kampány, jelenleg még az egészségügyi és a szociá-
lis rendszerben dolgozók beoltása zajlik – emlékeztet
a bizottság. (Agerpres)

1987 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 1987 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 7005 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte hét-
főn az operatív törzs (GCS). Az új esetekkel 673.271-
re nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma,
600.710 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak. Ez
idáig 5024.629 koronavírusteszt eredményét dolgoz-
ták fel Romániában. Ezek közül 7005-öt az elmúlt 24
órában végeztek el, 4812-t az esetmeghatározás és
az orvosi protokoll alapján, 2193-at pedig kérésre.
(Agerpres)
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Három EU-tagállam csatlakozott 
az orvosi felszerelések raktározási rendszeréhez

Nem kell már karanténba vonulniuk Romániában 
a Magyarországról érkezőknek



Pénteken vadonatúj táblagépet
juttatott el egy vadadi családhoz a
Gondviselés Segélyszervezet. Az
első osztályos Szidónia ezúttal re-
mélhetőleg akadálytalanul tanulhat.
Ugyanis eddig nem minden esetben
volt így. Amikor tanévkezdés előtt
igényelni kellett a táblagépeket, a
szülők éppen nem tartózkodtak ott-
hon a faluban, ezért a kislány nem
részesült okoseszközben, bár a kri-
tériumok szerint kaphatott volna.
Így kénytelenek voltak a meglévő
telefont használni a tanulás során,
ám mivel az eszköz nem volt a leg-
jobb minőségű, gyakran megsza-
kadt a kapcsolat a tanítónővel,
illetve az osztálytársakkal – tudtuk
meg a táblagépet átadó Kiss Zsu-
zsánna iklandi-nagyernyei unitárius
lelkésztől, a Gondviselés Maros
köri munkatársától. 

A Magyar Unitárius Egyház se-
gélyszervezetének ebben az egy-
házkörben ez volt az első ilyen
jellegű segítségnyújtása, és még
egy hasonló adományra van ígére-
tük a közeljövőre, azonban Erdély-
ben nem egyedi eset ez,
Háromszéken például már nagyon
jól működik, asztali számítógépeket
is adtak át. Ez a fajta adományozás
karácsony előtt lendült be igazán,
amikor a Gondviselés egyik három-
széki munkatársa egy táblagépet
nyújtott át egy családnak, és az
erről készült híradás felkerült a vi-
lághálóra, ami kiváltotta az adomá-
nyozási kedvet, sokan telefonáltak
a segélyszervezethez, felajánlásai-
kat pedig a földrajzilag legköze-
lebbi munkatársnak adták át, hogy
kézbesítse. Eddig legtöbbször hasz-
nált, de az oktatásban még használ-
ható telefonokat, számítógépeket
tudtak eljuttatni a rászorulóknak,
ezúttal viszont teljesen új eszközt
kézbesítettek, amit a Romániai Fa-
lugondnokságok Szövetsége ado-
mányozott. A Gondviselés az
adomány kézbesítésben vállalt sze-
repet, a lelkésznő felkérte a vadadi
tanítónőt, hogy ajánljon olyan diá-

kot, akinek szüksége lenne a tábla-
gépre.
Használják az eszközöket

A faluban működő két elemi is-
kolai csoportban összesen 27 gye-
rek tanul, ebből 15 kapott
táblagépet az iskola révén, a töb-
biek az otthon levő eszközöket
használják, és mindannyian részt
vesznek az oktatásban – tudtuk meg
Ács Ilona tanítónőtől, aki hozzá-
tette: a kislánynak szüksége volt
egy korszerű eszközre, így ő is, csa-
ládja is örömmel fogadta az ado-
mányt.

Az óvodások nem részesültek
hasonló eszközökben, de a faluban
élő tanítónő tudomása szerint az
óvodai szinten is működik az ál-
landó online kapcsolattartás a kis-
gyerekek és szüleik, valamint az
óvonő között, aki néha személyesen
is kimegy a félreeső településre,
hogy ne csak virtuálisan tartsa a
kapcsolatot a családokkal.
Még mindig vannak hiányosságok

Csíkfalva község – ahová Vadad
is tartozik – a megyei tanfelügyelő-
ségtől összesen 60 táblagépet ka-
pott, ezeket kiosztották azon diákok
között, akik semmilyen hasonló
eszközzel nem rendelkeztek otthon,
de azóta újabbakat nem kaptak – ér-
tesültünk Balogh Tünde igazgató-
tól. Az önkormányzat benyújtott
egy pályázatot az ősz folyamán a
diákok és pedagógusok eszközellá-
tására, várják a kérelem elbírálását.
A községben is előfordult, hogy
egy-egy táblagép nem működött,
azt a tanfelügyelőség kicserélte, de
olyan gyerek is van, akinek szülei
időközben valamilyen saját eszközt
vásároltak, ezért a gyerek vissza-
szolgáltatta az iskolának a gyengén
működő szerkezetet. Sajnos olyan
diák is akad, aki – bár kapott tábla-
gépet az iskolától –, mégsem kap-
csolódik be rendszeresen a
tanulásba – mutatott rá az intéz-
ményvezető.

Nyárádmagyaróson sem jobb a
helyzet, ott is csak egyetlen alka-

lommal kapott eszközöket az iskola
a tanfelügyelőségtől. A 60 táblagé-
pet kiosztották a három település di-
ákjai között, ez a mennyiség éppen
elég volt azoknak a diákoknak,
akiknek otthon nem volt számító-
gépe vagy okostelefonja. Persze,
más szülő is igényelt volna, többen
felvetették a kérdést, hogyha egye-
sek kaphatnak gépet, akkor ők miért
kell megvásárolják a gyereküknek,
de végül mindenki be tudott kap-
csolódni a távoktatásba. A pedagó-
gusoknak viszont itt sem jutott
eszköz, így egyesek a saját gépüket
használják. Fennáll viszont egy
másik probléma is – fedte fel Iszlai
Tünde igazgató: a magyarósi iskola
az elmúlt időszakban átesett egy
alapos felújítási beruházáson, ám ez
bosszúságokat is eredményezett.
Ugyanis a munkálatok során a meg-
lévő internetrendszer károsult, és
azt nem állította helyre az építőcég,
az iskolának pedig egyelőre nincs
lehetősége a nem is kis összegbe
kerülő javításra. Míg az elmúlt
években minden tanteremben volt
legalább egy internettel ellátott szá-
mítógép, most az épület egy részé-
ben nincs internet, ezért egyes
pedagógusok otthonról oktatnak –
részletezte a nagyobbik hiányossá-
got az intézményvezető.

Gyulakuta 60 táblagépet kapott
tanévkezdéskor, utána további 40
érkezett, így községszinten osztá-
lyonként, csoportonként 3-4 esz-
közt tudtak kiosztani. Eredetileg
160 darabot igényeltek, de csak
ennyi jutott – mondta el lapunknak
Kovács Zoltán igazgató. Szinte
minden diáknak sikerült bekapcso-
lódnia az online munkába. Azok-
nak, akiknek nem jutott eszköz,
vagy valamiért nem tudják hasz-
nálni, a pedagógusok feladatlapokat
juttatnak el, hogy ők se maradjanak
le a tananyaggal. Az önkormányzat
itt is a segítségükre van, készíttetett
egy pályázatot, hogy a pedagógu-
soknak laptopot, a diákoknak tábla-
gépeket szerezzenek be, de az
eredményre még várniuk kell.

Addig is nagyjából kialakult a rend-
szer, a legtöbb diák megpróbál jelen
lenni az oktatásban – fejezte ki elé-
gedettségét az igazgató.
A jóból sosem elég

Jelenleg 237 ezer diák nem ren-
delkezik internet-hozzáféréssel, 287
ezer pedig ehhez szükséges eszköz-
zel – nyilatkozta a napokban a saj-
tónak Sorin Câmpeanu oktatásügyi
miniszter. Miután a tavaly tavasszal
végzett felmérések mintegy 250
ezer, ilyen helyzetben lévő tanulót
jelöltek meg, a kormány 150 millió
lejt fordított a sürgősségi alapból
táblagépek beszerzésére, de az esz-

közök kiosztása csak a közelmúlt-
ban fejeződött be. 

Mindezek mellett az iskolák, ön-
kormányzatok és tanfelügyelőségek
partnerségben pályázhattak eszköz-
beszerzésre az európai alapok mi-
nisztériumánál, a rendelkezésre álló
100 millió eurós alapra mintegy egy-
millió eszköz vásárlására érkezett
igény, ehhez azonban legkevesebb
350 millió euróra volna szükség. To-
vábbá augusztus elején a volt tan-
ügyminiszter további eszközbeszer-
zést jelentett be, egy világbanki köl-
csönből 74 ezer laptopot vásárolná-
nak a középiskolások, 200 ezret az
általános iskolások részére.

Egyik régebbi, ám jelentős előadását teszi
közzé online felületen a gyergyószentmiklósi
Figura Stúdió Színház. Január 13-án, szer-
dán 19 órától 24 órán át lesz megtekinthető
A téboly hétköznapjai című produkció. A Ka-
tona Imre által jegyzett és rendezett pro-
dukció műfaját tekintve álomjáték,
bemutatójára csaknem tíz éve, 2011. április
17-én került sor. 

„Az előadás műfaját tekintve álomjáték, mely kö-
vetkezetesen vonja maga után a történések közti ku-
szaságot, következetlenséget. Eme kísérlet azon
színházi »feladaton« alapszik, miszerint egy színész-
nek az a dolga, hogy nem létező, a környezet történé-
seiből kiemelt fiktív cselekvéseket teremtsen. Ennek

értelmében a színház nem más, mint cselekvés, a va-
lóságból kiszakítva. Ha ezt elfogadjuk, nem vagyunk
rákényszerülve arra, hogy a valóságot reprodukáljuk.
A téboly hétköznapjai egy pillanatig sem kényszerít a
realitás rekonstrukciójára: megeleveníti az álomképe-
ket, belehelyez egy komikus világba, abszurd helyze-
teivel teremt humort, mely mögött ott húzódik a lét
lényegének egyfajta keresése is” – írják az alkotók a
produkcióról. 

Játsszák: Kolozsi Borsos Gábor, Tamás Boglár,
Boros Mária, Vajda Gyöngyvér, Kőmíves Csongor,
Vass Csaba.

Az archív felvétel a Figura Stúdió Színház YouTube-
csatornáján lesz elérhető 24 órán át, megtekintése in-
gyenes.(Knb.)
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A Figura Stúdió Színház előadása online térben
A téboly hétköznapjai

Táblagép a rászorulóknak

Vadadban sem jutott mindenkinek állami eszköz, ezért örömmel fogadták az adományt
Fotó: Ács Ilona

(Folytatás az 1. oldalról)

Minél több ember
oltatja be magát a
koronavírus ellen,
annál előbb térünk
vissza a normális
élethez – jelentette
ki hétfőn Raed Ara-
fat, a katasztrófavé-
delmi főigazgatóság
(DSU) vezetője, mi-
után megkapta a
vakcinát. 

„Arra kérek minden-
kit, hogy oltassa be
magát. Én ma (hétfőn –
szerk. megj.) megkap-
tam az oltást, semmiben
nem különbözött az inf-
luenza elleni oltástól” –
nyilatkozta Arafat. 

Nyomatékosította,
hogy az elkövetkező na-
pokban az Országos Katasztrófa-
védelmi Felügyelőség (IGSU)
alkalmazottai körében folytatódik
az oltás. 

„Ez egy normalitási gesztus. Én
alig vártam, hogy rám kerüljön a
sor, és ígéretet tettem, hogy ezt a
nyilvánosság előtt teszem, hogy
bebizonyítsam: mi is azt tesszük,
amit a lakosságnak javasolunk.
(...) Arra kérek mindenkit, hogy
értse meg: az oltás jelenti jelenleg
a reményt, ez az út vezet a leg-
gyorsabban vissza a normális élet-
hez. Az oltás nem kötelező, de
biztonságos, ingyenes” – fejtette ki
Arafat. 

A katasztrófavédelmi főigazga-
tóság vezetője arra kérte a lakossá-
got, hogy „ne hallgasson a
vakcináról szóló megalapozatlan
kijelentésekre”, hanem a tudomá-
nyosan megalapozottakat vegye fi-
gyelembe. 

„Ez volt az első dózis, a követ-
kezőt február 1-jén kapom meg.
Számomra nagyon könnyű volt, én
évente beoltatom magam influ-
enza ellen, és elmondhatom, hogy
ebből a szempontból semmi kü-
lönbség nincs a két oltás között” –
magyarázta Arafat. 

Véleménye szerint az oltási
kampány jól halad. (Agerpres)

Raed Arafat megkapta 
a COVID–19 elleni oltást

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Elgörbült a TAB géppuska-
csöve 

1989. december 22-én reggel újra
ellepte a tömeg a tért. Az előző nap
este sorfalat álló katonákat rendel-
tek ki a pártbizottság elé. A tüntetők
és a sorfal közé egy fehér vonalat
húztak. A tiltakozók diktatúraelle-
nes jelmondatokat skandáltak. A
tüntetés mindaddig békésen zajlott,
amíg a déli órákban bejelentették,
hogy Nicolae Ceauşescu elmene-
kült. Ennek örömére elkezdték kiál-
tozni: „a hadsereg is velünk van!”

Egyes tüntetők kérésére a 01328-as
katonai egységnél szolgáló Ma-
gherca Cristinel közlegény sortüzet
adott le a magasba. A Kultúrpalota
melletti járdán, a pártbizottság
szomszédságában sorfalat álló rend-
őrök (0709-es egység) is géppuska-
sorozatot lőttek az égbe, összesen
235 lövedéket használtak erre.
Mivel a tömeg nem tudta, hogy a
katonák és rendőrök örömükben tü-
zeltek, összetűzés alakult ki, néhá-
nyan könnyű sérülést szenvedtek,
sokakat a tülekedésben letapostak. 

A megyei pártbizottság tagjainak
gyors távozását követően, az utcára
érve Moldovan Franciscot egy bea-
zonosítatlan terepjáró vezetője el-
ütötte, könnyebb sérülést okozva. A
tömeg behatolt a pártbizottság szék-

házába. Egyes irodákat tönkretet-
tek, írógépeket rongáltak meg, ki-
dobálták az okiratokat az ablakon.
A tüntetők nagy része a rendőrség
és a szekuritáté Borsos Tamás utcá-
ban levő székházába vonult, ahon-
nan kiszabadították az este
bebörtönzött tüntetőket. Lefegyve-
rezték a rendőröket és a szekusokat,
a fegyvereket egy katonatiszt vette
át. Feldúlták a bűnügyi irodát, egy
géppuska és két pisztoly eltűnt
onnan. Az előző nap vizsgálati ok-
iratai is eltűntek, mint ahogy kira-
bolták a zárkában levők személyes
tárgyait (órák, gyűrűk) őrző fém-
szekrényt is, amelyket utólag a
szomszédban levő (sz. m. reformá-
tus) temetőben találtak meg. Eléget-

ték a kivizsgálási folyamat alatt álló
dossziékat is, és szabadon engedték
azokat is, akik nem az 1989-es ese-
mények miatt voltak letartóztatva.
Egyes rendőröket és szekuritátéso-
kat bántalmaztak. Az eseményeket
kivizsgáló dossziéban megjegyzik
azt is, hogy a tüntetők bevonulása-
kor a rendőrség vezetősége az épü-
letben tartózkodott, és az
intézményt fegyveres őrök vigyáz-
ták, azonban senki sem vállalta a fe-
lelősséget, hogy a tömegbe
lövessen, így a korábban leírtak sze-
rint foglalták el a Borsos Tamás ut-
cában levő székházat. 

Az események után a katonai
ügyészségnek átadták azokat a tár-
gyakat, amelyek a későbbiekben bi-
zonyítékul szolgáltak (fémgolyós

parittya, fehérfegyverek stb.), ame-
lyeket 1989. december 21-én fog-
laltak le a rendőrök. Egy kis méretű
kés és bicska kivételével egyik tár-
gyat sem vallották magukénak a
tüntetők, így nem tudták megállapí-
tani, hogy egyes tüntetők szándéko-
san ezekkel felfegyverezve vettek-e
részt az eseményeken, és azt sem
igazolták, hogy önvédelemből vagy
támadás céljából használhatták az
említett tárgyakat. 

Az 1989-es decemberi esemé-
nyekben Marosvásárhelyen hat sze-
mély meghalt, 21-et meglőttek,
54-en pedig különböző sérüléseket
szenvedtek – ez áll az 1994. április
12-i ügyészségi okiratokban. 

Az ügyet tovább vizsgálta a leg-
felsőbb katonai bíróság mellett mű-
ködő katonai ügyészség is, és az
529/P/1999-es dosszié alapján
2003. október 10-én az alábbiakban
ismertetett határozatot hozta.
(Sz.m.: Nem térünk ki a korábban
leírt és a felsőbb igazságszolgáltató
fórum által is megerősített esemé-
nyekre, hanem inkább a felelős-
ségre vont személyekre vonatkozó
részleteket hangsúlyozzuk.)

A Teodoru Ungureanu ezredes,
ügyész által vezetett kivizsgálás
megerősíti, hogy a marosvásárhelyi
események 1989. december 21-én
13 órakor kezdődtek, amikor utcára
vonultak a tüntetők. A megye vé-
delmi parancsnoka Igreţ Viorel me-
gyei  pártfőtitkár volt, az ő
hatáskörébe tartoztak a hadügyi és
belügyminisztériumi egységek.
Ebben a minőségében az 1988-ban
kibocsátott 002600-as belügymi-
nisztériumi parancs alapján rendelte
el a belügyminisztérium (milícia és
szekuritáté), valamint a hadügymi-
nisztérium (marosvásárhelyi 01328-
as gyalogsági és 01318-as gépesített
katonai egységek) kötelékében le-
vőkből álló védelmi sorfalat. Szük-
ségállapotban a katonák éles
töltényekkel vonultak a helyszínre.
A védelmi vonal szervezéséért és
felügyeletéért a 01328-as gyalog-
sági egység parancsnoka Cojocaru
Constantin ezredes, a belügymi-
nisztérium megyei vezetője Iftimie
Nicolae ezredes, a Maros megyei
szekuritáté vezetetője Mărieş Ghe-
orghe őrnagy, a marosvásárhelyi
milícia vezetője Gambra Gheorghe
alezredes, valamint más, a közvet-
len alárendeltségükbe tartozó alaku-
latok tisztjei és altisztjei feleltek. 
Visszavonták a tűzoltók 
vízágyúit

A tüntetők 15 óra körül értek a je-
lenlegi Győzelem térre. Estére
egyes tüntetők ittasan betörtek és
kirabolták a Cafe bart és a Romarta

vitrinjeit. Ekkor használtak ellenük
a milicisták – köztük Gambra 
Gheorghe alezredes is – könnyfa-
kasztó petárdákat. Igreţ Viorel főtit-
kár rendelte el a tűzoltóautók
bevetését, de mivel ezeket megtá-
madták a tüntetők, és nemcsak a
járművekben tettek kárt, hanem
megsebesítették a tűzoltókat is, a
megyei tűzoltóalakulat parancs-
noka, Micu Liviu alezredes vissza-

vonta a járműveket. 21 órakor
lyukas zászlókat lobogtató nagy
tömeg vonult a térre. A rendőrség
nem tudta visszaszorítani a töme-
get, onnan különböző tárgyakat
dobtak a kordon felé. A katonák a
három páncélozott jármű mögé hú-
zódtak. Ezeket körbevették a tünte-
tők is, felmásztak a járműre, és
valakik egy éles tárggyal kivágták a
gumikerekeket. Ekkor adták le a
7,62 mm-es lövedékkel a figyel-
meztető géppuskasorozatot a kato-
nák. A stressz hatására a 106-os
páncélozott járműből (TAB) is fi-
gyelmeztető lövést adtak le. Benţa
Sergiu őrvezető sorkatona tizenkét
7,62 mm-es golyót lőtt ki géppus-
kájából, míg a 107-es páncélozott
járműből 41 golyót lőttek ki. Ezzel
egy időben Maşcan Alexandru őr-

vezető, a 105-ös páncélozott jármű
„ad-hoc, nem megfelelő szakképe-
sítéssel rendelkező” parancsnoka a
forgó páncéltorony 14,5 mm-es
géppuskájából szeretett volna fi-
gyelmeztető lövést leadni, amikor –
a kivizsgálások által bizonyítékot
nyert tényként –  a fegyver csövét
erőszakkal megütötték, az eredeti-
leg 45 fokban tartott tűzvonal víz-
szintes helyzetbe került. Mivel az

őrvezető ezt nem vette idejében
észre, 14 golyót lőtt ki a gépfegy-
verből. A tömeg elvonulása után a
sorozatlövést követően a téren hat
halott és 21 sebesült maradt, a mel-
lékutcákba vonult tömegből fizikai
erőszakkal 73 személyt tartóztattak
le a milicisták. 23 órakor a karha-
talmi szervek átvették az ellenőrzést
a tér felett. 1989. december 22-én a
tüntetők újra elfoglalták a főteret,
békésen diktatúraellenes jelmonda-
tokat skandálva. A belügyminiszté-
rium és a hadügyminisztérium
kötelékében levők katonákból kor-
dont vontak, majd délben bejelen-
tették, hogy Nicolae Ceauşescu
diktátor elhagyta az RKP Központi
Bizottságának székházát. Nem volt
erőszakos cselekedet. 

(Folytatjuk)

Ki lőtt ránk 1989. december 22-én? 
A marosvásárhelyi események ügyészségi okiratai 

(Folytatás a tegnapi lapszámból)

Vajda György

Hamar Alpár Benjámin forradalmár rendelkezésünkre bo-
csátotta a katonai ügyészség által kivizsgált marosvásár-
helyi eseményeket összesítő 2/P/1990-es ügyiratban
foglaltakat, amelynek alapján hétfői lapszámunkban az
1989. december 21-i és 22-i marosvásárhelyi események
kezdetéről írtunk. Szó volt az 1989. december 17-i, a Nico-
lae Ceauşescu pártfőtitkár vezette RKP Központi Bizottsága
telekonferenciáján elrendelt védelmi bizottság felállításá-
ról, a munkások tüntetése ellen irányult megtorlásról és
arról, hogy ki lőtt december 21-én este a város főterén. Az
1990-ben nyitott dossziéban alapfokon 1994. április 12-én
összesítették a kivizsgálások eredményeit, majd a Románia
Legfelsőbb Bírósága mellett működő katonai ügyészség az
529/P/1999-es dossziéban 2003. október 22-én – újraele-
mezve az alapfokon történt kivizsgálást –, az alábbiakban
összefoglalt következtetésekre jutott. 

Katonai és rendőri sorfal 1989. december 22-én délelőtt

December 21-én este élestöltényekkel lőttek
Máglyán a megyei pártbizottság székházából kidobott dokumentumok

A Cafe Lux kitörött vitrinablaka Vérfolt az aszfalton
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Tervek, elképzelések 
Vezetékes ivóvízhálózat nélkül a község

2020. szeptember 27-étől a MIÉT által is tá-
mogatott 32 éves Varga András Adorján – ko-
rábban a marosvásárhelyi Ortoprofil cég
munkatársa – váltotta Sagyebó Istvánt Bala-
vásár község polgármesteri tisztségében. A
korábbi három mandátumot végigvitt elöl-
járó nem vállalta a jelölést, de továbbra is a
polgármesteri hivatalban, felügyelőként dol-
gozik. Az új polgármester röviden beszámolt
terveiről. 

Varga András Adorján lapunknak elmondta: zökke-
nőmentes volt a váltás, elődje nagyon sok projektet
elindított, amelyeket folytatnak. Ezek közül megem-
lítette a balavásári és a kendi kultúrotthonok felújítá-
sát. A munkálatokat uniós támogatással
vidékfejlesztési alapból támogatják (AFIR). A bala-
vásári 2,3 millió, míg a kendi 1,8 millió lejbe kerül,
mindkét pályázatban az önrész az érték 10%-a. A ba-
lavásári épület jobb állapotban volt, mint a kendi, itt
a felújítási munkálatok mintegy 15%-ával elkészültek.
Sajnos a polgármester szerint gond van a kivitelezők-
kel, lassan halad a munka, de már annak is örülnek,
hogyha jelentkeznek építők. Kenden több a munka,
jelenleg a plafon betonvasalásával foglalkoznak a
munkások. Remélik, hogy a tavaly júniusban elkez-
dett felújítást még az idén befejezik, és a világjárvány
elvonulását követően visszatérhet a kulturális élet
mindkét épületbe. 

Nemsokára hozzáfognak Kenden a csatornahálózat
kiépítéséhez. A szennyvíztisztítóig mintegy 6 km ve-
zetéket helyeznek majd a földbe a főút mentén. A
munkálatokat az országos vidékfejlesztési alapból
(PNDL) támogatják, ugyanakkor bővítik a balavásári
szennyvíztisztító állomást, és a községközpontban is
dolgoznak a lefolyórendszeren. A beruházás értéke 13
millió lej. Az említettek közül a balavásári tisztítóál-
lomás 90%-ban elkészült, ottjártunkkor betonoztak az
Egrestő határában levő létesítménynél. 

A község legnagyobb gondja, hogy több évtizedes
hitegetés után még mindig nincsen vezetékes ivóvíz-

hálózat – mondja a polgármester, majd hozzátette: a
hálózatkiépítés része a megyei mestertervnek, amely-
nek alapján több, a Kis-Küküllő mentén levő községet
látnak el ivóvízzel egy fővezetéken keresztül, amely-
nek forrása a Bözödi-tó. Eddig Erdőszentgyörgyön,
Gyulakuta községben lefektették a hálózatot, de a ve-
zeték nem ért el Balavásárra és Kóródszentmártonba
sem. A vízhiány egyre nagyobb gond a községben,
ugyanis a huzamosabb szárazság miatt eltűnik a víz a
kutakból. Nyáron hetente kell pótolni a tűzoltóautók
segítségével az olyan fontos intézményeknél a vizet,
mint az iskola, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal
stb. Többször megsürgették a munkálatokat, de eddig
süket fülekre találtak – mondta a polgármester, majd
hozzátette, azt szeretné, ha mandátuma alatt  legalább
hozzáfognának a hálózat kiépítéséhez. Küküllőszép-
lakon saját kutakból biztosítják az ivóvizet. Ha nem
jut el a fővezeték hozzájuk, akkor ez is lehet egy meg-
oldás, de sajnos egyelőre csak beszélnek erről. Most,
hogy lejártak a választások, és új vezetősége van a ba-
lavásári hivatalnak, remélhetőleg lesz előrelépés. 

Az új polgármester közép- és hosszú távú tervei kö-
zött szerepel a község összes utcájának a leaszfalto-
zása és a sürgősségi rohammentő szolgálat (SMURD)
helyi kirendeltségének a létrehozása. Az előbbire el-

készült egy pályázat, amely-
nek értéke 17 millió lej. Az
utóbbi pedig a vasúti átjáró
mellett az állami mezőgazda-
sági vállalat egykori gépállo-
másának a helyszínén lenne,
ahol egy régi, elhagyott épü-
letet alakítanának át, illetve
garázst építenének a mentőau-
tók számára. Mindkét pályá-
zattal az országos beruházási
alaphoz (CNI) fordulnának. A
hosszú távú tervek között sze-
repel egy sportterem megépí-
tése és egy orvosi központ
létesítése is, amelyekre meg-
felelő finanszírozási lehetősé-
get keresnek – tájékoztatott
Varga András Adorján. 

Tiszta iskolák, valós helyzet 

Az oktatást érintő két pro-
jekttel is előállt Varga András
Adorján, Balavásár új polgár-
mestere. Az egyikre még az
előző mandátumban, a ko-
rábbi polgármester irányí-
totta csapat pályázott. Ennek
alapján Egrestőn 2,3 millió
lejes beruházással az iskola
mögötti területen egy új óvo-
daépületet húznak fel. Felújít-
ják a balavásári iskolát is.
Viszont az sajnálatos, hogy
egyre kevesebb a diák. 

A korszerű óvodában az uniós
követelményeknek megfelelően
négy tantermet alakítanak ki. Erre
azért van szükség, mert ez a község
egyetlen faluja, ahol az előző évek-
ben pozitív volt a szaporulat. Sajnos
a községhez tartozó falvakban
egyre kevesebb a gyerek. Az idén
községszinten az általános iskolába,
az I – VIII. osztályba 650 gyereket
írattak be, 60%-uk roma. A beirat-
kozottak közül az iskolakezdés óta
150-en nem is jelentkeztek. Az on-
line rendszerrel pedig még nehe-
zebb irányítani az oktatást.
Balavásáron vegyes tannyelvű, míg
Kenden kizárólag magyar, Széna-
verősön pedig román nyelvű okta-
tás van, ide Fületelkéről, Egrestőről
és Szentdemeterről iskolabusszal
szállítják a gyerekeket. Az egykori
iskolák épületei üresek. 

A napokban közzétették a Tiszta
Oktatásért szervezet által a me-

gyénk tanintézeteit felölelő – töb-
bek között az ösztöndíjak juttatásá-
ról készült – felmérés eredményét.
Ebben szerepel, hogy a fehéregy-
házi és a balavásári önkormányzat
nem válaszolt a felmérésben feltett
kérdésekre. Felvetésünkre a polgár-
mester elmondta, félreértés történt,
négyszer próbálkoztak e-mailben el-
küldeni az információkat a felmérést
készítőkhöz, de a számítógép auto-
matikus elutasító válaszát kapták.
Felhívták telefonon a megyei képvi-
selőt, és arra kérték, hogy jöjjenek a
helyszínre, és az iskolaigazgatóval
együtt mérjék fel a községben levő
helyzetet. „A balavásári helyi tanács-
nak van egy határozata, ami alapján
évente adunk ösztöndíjakat, kiváló-
sági díjakat a tanulóknak, és erre
minden évben elkülönítünk pénzt” –
mondta a polgármester, majd hozzá-
tette: sajnos vannak, akiknek rend-
szeresen adnak szociális ösztöndíjat,
mégsem járnak iskolába. 

Annak ellenére, hogy a balavá-
sári iskola kiváló állapotban van, a
lehetőséget kihasználva pályázná-
nak a környezetvédelmi minisztéri-
umhoz az épület „energetikai
hatékonyságának a növelésére”.
Amennyiben megnyerik a pályáza-
tot, akkor a támogatással szigetelik
a falakat, kicserélik a nyílászárókat,
és megújuló energiaforráson ala-
puló hőenergia-ellátó rendszert épí-
tenének ki. A pályázat előkészítése
folyik. 

A balavásári Mátéffy Levente
közel 20 éve foglalkozik vi-
rágtermesztéssel. 17 évvel
ezelőtt kezdte, akkor még az
Izorep építkezési vállalatnál
dolgozott, itthon pedig felesé-
gével, Emesével együtt gaz-
dálkodtak. Majd a Szováta
felé vezető főút mellett telket
vásároltak, ahova házat épí-
tettek és az évek során öt fó-
liasátrat húztak fel. 

A fóliasátorban fogadnak a már-
cius 8-ára előkészített virágok kö-
zött. Nehezen kezdték, de megérte.
Nem volt választás, itthon meg kel-
lett dolgozni a földet – mondja. Ele-
inte, míg az építőtelepen volt,
felesége itthon a fóliasátorban dol-
gozott. Aztán piacokra jártak, ott ér-
tékesítették a virágokat. Mivel a
marosvásárhelyi piacokat elsősor-
ban a megyeszékhely környéki ter-

mesztők uralják, nekik Segesvár és
Medgyes maradt. Néha eljutottak
Marosvásárhely főterére, amikor
március 8-a közeledtével virágvá-
sárt rendezett a polgármesteri hiva-
tal. A kiépített kapcsolatoknak
köszönhetően sokan már a fóliasá-
torból elviszik a virágot. A magokat
és a palántákat Hollandiából, Né-
metországból és Magyarországról
hozzák erre szakosodott cégek.
Nem olcsó, de minőségi termékek.
A gond az, hogy nagy a konkuren-
cia. Nem az őstermelők jelentik a
versenytársat, hanem a viszontela-
dók, akik külföldről hozzák be a vi-
rágokat. Az van előnyben, aki nem
dolgozik, azzal szemben, aki éjt
nappallá téve gondozza a virágokat
– mondja keserűen. 

A legnagyobb gondot a munkae-
rőhiány okozza. Hét évig volt egy
napszámosa, ő azonban elhunyt, és

több mint öt éve nem talál senkit,
aki segítené, pedig tisztességesen
megfizetné – mondja. Közben meg-
jelenik felesége, Emese. Elmondja:
aki nem szereti ezt a foglalkozást,
az ne is kezdje el. Neki terápia, sú-
lyos betegségen esett át, és a műtét
után alig pár napra az or-
vosok ellenjavallatára már
a fóliasátorban volt. Testi-
leg-lelkileg felépült a vi-
rágok között – mondja.
Közben a háttérben a 17
éves Zalán is teszi-veszi a
cserepeket. Hogy foly-
tatja-e a szülők tevékeny-
ségét, még nem tudni –
mondják –, egyelőre érett-
ségi előtt áll, az a dolga,
hogy tanuljon. De más ko-
rabeli fiatalhoz képest
sokat dolgozik, és segíti
szüleit, ez már valami –
hangsúlyozzák. Majd kilép
a gazda, hogy fát tegyen  a
fóliasátrakat fűtő saját ké-
szítésű kazánba. „A fűtés a
legdrágább, ha gázzal tü-

zelnék, nem tudnám megfizetni a
fogyasztást.” Kérdésemre elárulja,
önerőből jutott el idáig. Nem pályá-
zott, mert nem bízik a lehetőségben.
Nem tagja egyetlen szakmai körnek
sem. Amit tud, munkája közben ta-
nulta meg. És teszik a dolguk nagy

odaadással. Mert aki szereti a virá-
gokat, megvásárolja, az tudja, hogy
a dísznövény szépségéért valaki ke-
ményen megdolgozik. Az említett
nehézségek ellenére nem csak a
pénzért dolgoznak – mondják Má-
téffyék. 

Nem csak a pénzért dolgoznak  
A virágkertészet terápia 

Fotók: Nagy Tibor

Szerkesztette:VajdaGyörgy
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Balázs Attila azt sem bánná, ha egy meccset se nyerne

Jó felkészülésnek is tekinti az év hátralévő részére a küszöbön
álló, egy hónapos ausztráliai túrát Balázs Attila, a férfitenisz-vi-
lágranglista 92. helyezettje.

„Most még nem érzem magamat igazán a topon, de nem is
most kell bombaformában lenni, nálam amúgy is mindig nehéz-
kesen indul az év. Ez az egy hónapos ausztráliai túra egyben jó
felkészülés lesz az év hátralévő részére, sok remek játékossal
tudok majd edzeni és meccset játszani. Ha netán nem nyerek mér-
kőzést, akkor is pozitív hozzáállással fogok hazajönni“ – jelen-
tette ki.

A 32 éves játékos elmesélte, hogy sokat edz Fucsovics Már-
tonnal, az utolsó két hétben szinte mindennap együtt gyakorolnak.
„Párosban együtt indulunk az Australian Openen, szerencsére
utolsóként befértünk a 64-es táblára. Ez lesz az első Grand Slam-
torna, ahol párosozunk“ – mondta.
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Végig vezetve nyert Râmnicu Vâlceán a Győr
A címvédő Győri Audi ETO KC

17 góllal győzött a SCM Râmnicu
Vâlcea otthonában a női Bajnokok
Ligája csoportkörének tizedik fordu-
lójában, vasárnap. A győriek a BL-
ben rekordot jelentő 46 mérkőzésből
álló, 2018 januárja óta tartó veretlen-
ségi sorozattal büszkélkedhetnek. Az
elmúlt három évben 41 győzelem és
öt döntetlen a mérlegük.

A norvég Veronica Kristiansen és
Silje Solberg vezérletével remekül
kezdett a Győr, amely 9-4-re veze-
tett a 14. percben, amikor a Vâlcea
először időt kért. Solberg az első
negyedórában 11 román lövésből
hetet kivédett, erre alapozva csapata
tovább növelte a különbséget. A
folytatásban is nőtt a magabiztosan,
lendületesen kézilabdázó ETO elő-
nye, így a szünetben már 19-12-re
vezetett.

Alig több mint két perccel a má-
sodik félidő kezdete után Florentin

Pera vezetőedző ismét időt kért,
mert a meccs során először tízgólos
hátrányba került a csapata, ám a ki-
válóan védekező és gyors ellenak-
ciókat vezető Győr lendületét nem
tudta megtörni. Ebben az időszak-
ban Fodor Csenge volt a győriek
gólfelelőse, majd Danyi Gábor a
teljes kezdőcsapatát lecserélte,
hogy minden játékosa lehetőséghez
jusson. Bár ez néhány percre lefé-

kezte az ETO-t, a magyar együttes
a hajrában ismét növelte előnyét, és
végül a vártnál is simábban, 17 ta-
lálattal nyert.

Eredmény, csoportkör, 10. for-
duló, B csoport: SCM Râmnicu
Vâlcea – Győri Audi ETO KC 20-
37 (12-19).

A mezőny legeredményesebb já-
tékosa Kristiansen volt kilenc gól-
lal. Silje Solberg 48, a helyére beállt

francia Amandine Leynaud 43 szá-
zalékos védési hatékonysággal zárt.

A két csapat 18. alkalommal ját-

szott egymással, hat román siker és
egy döntetlen mellett ez volt a 11.
győri győzelem.

A csoport állása

1. Győr               9           7           2           0           308-234         16
2. Brest               10         6           2           2           296-251         14
3. CZSKA          8           6           1           1           218-198         13
4. Odense           10         6           0           4           279-253         12
5. Buducnost      8           3           1           4           208-221         7
6. Dortmund       8           1           0           7           212-258         2
7. Koprivnica     7           1           0           6           173-228         2
8. R. Vâlcea        6           0           0           6           141-192         0

A magyar csapat védekezésben is hatékony munkát végzett. Fotó: Pro Sport

Fucsovics a nemzetközi 
tenisz elitmezőnyében,

Ausztráliában
Jó felkészülésében és a megfelelő formaidőzítésben bízva indul

útnak holnap Ausztráliába Fucsovics Márton.
Az ATP-világranglista 55. helyezettje elmondta: szeretne már

visszazökkenni a normál kerékvágásba, és azzal tölteni az időt, ami-
hez ért. „Gyerekkorom óta a teniszről szól az életem: nekem az a
természetes, ha úton vagyok és versenyzek. Persze, nagyon várom
már az első tornákat, emellett szeretem Ausztráliát, jó ott verse-
nyezni. Bízom magamban, és abban is, hogy sikerül“ – tette hozzá
a magyar éljátékos, akit a tavalyi Australian Openen a 20-szoros
Grand Slam-bajnok Roger Federer állított meg a nyolcaddöntőben.

A melbourne-i túrát illetően elmondta, érkezéskor a teljes me-
zőnyre érvényes, kötelező karantén vár rá. „Kéthetes elkülönítésbe
kerülünk, de a buborékon belül mozoghatunk, edzhetünk. Gondo-
lom, a szabályok hasonlóak lesznek azokhoz, amelyeket a tavaly
Amerikában megszoktunk“ – mondta a 28 éves játékos, aki február
első hetében – az Australian Open előtt – a Melbourne 2 elnevezésű
felvezető tornán vesz részt. Ennek a húzónevei a svájci Stan Waw-
rinka és a közönségkedvenc Nick Kyrgios lesznek, míg a top 15 já-
tékosai a párhuzamosan ugyancsak Melbourne-ben zajló ATP-kupán
szerepelnek majd.

„Nem úgy készülök, hogy ettől egyszerűbb lesz a helyzetem. A
ranglistán 150 olyan játékos van, aki bármikor elérhet jó eredményt“
– fejtette ki a magyar Davis-kupa-válogatott vezére.

Magyar kapus védte az Aston Villa kapuját 
a Liverpool ellen

Fiatal magyar kapussal állt ki az
Aston Villa pénteken, az FC Liver-
pool elleni FA Kupa-mérkőzésen.
Bár 4-1-re kikaptak, Onódi Ákos
sok dicséretet kapott az összecsapás
után.

A 19 éves hálóőr győri nevelésű,
és 2018 nyarán igazolt az Aston Vil-
lához, ahol akkor az U18-as keret-
hez tartozott, majd fél évvel ezelőtt
került az U23-as együtteshez.

A magyar játékos az M1 aktuális
csatornának vasárnap elmondta: a
koronavírus-fertőzések miatt tartalé-
kosan voltak kénytelenek kiállni, s
bár kevés idő állt a rendelkezésükre,
próbáltak a lehető legalaposabban
felkészülni az ellenfélből, és talán si-
került is. Szerinte ezt az is bizo-
nyítja, hogy a meccs után dicsérő
szavakat kaptak a rivális vezetőed-
zőjétől, Jürgen Klopptól, Georginio
Wijnaldum, a Liverpool középpá-
lyása pedig neki személyesen is
mondta, hogy meglepődtek, meny-
nyire szervezetten játszott az Aston
Villa, s hogy milyen nehéz volt a vé-
delmükön átvinni a labdát.

Hozzátette: már korábban is volt
olyan helyzet a pályafutása során,
amikor váratlan szituációban kellett
bizonyítania, és úgy érzi, éppen
akkor ment neki a legjobban a játék.
„A hirtelen stresszhelyzet, az adre-
nalin jót tesz a teljesítményemnek“
– fogalmazott.

Onódi Ákos, akinek nyolc védése
volt a meccsen, nyár óta mindennap
a felnőttcsapattal edz, ennek ellenére
úgy véli, még korai lenne a bemutat-

kozása az első gárdában. „Nagyon
sok munka és tapasztalat kell még
ahhoz, hogy esetleg a későbbiekben

debütálhassak a Premier League-ben
és ott is meg tudjam állni a helye-
met“ – mondta.

Zucović: A pályán dőljenek el a mérkőzések!

Az első számú célkitűzésünk a ta-
vaszi idényben, hogy a mérkőzések
a pályán dőljenek el – mondta el a
Marosvásárhelyi CSU Medicina női
röplabdacsapatának az edzője arra  a
kérdésünkre, hogy hány mérkőzést
szeretne nyerni a csapatával a baj-
noki alapszakasz második felében.
Mindezt azok után, hogy a csapat
nem kevesebb, mint négy meccset
veszített el az ősszel a 11-ből zöld-
asztalnál, hármat pedig azért, mert
emelő nélkül volt kénytelen játszani.
Így, noha a megnyerhető mérkőzé-
seken (összesen kettőn) győzött, je-
lenleg a rangsor utolsó helyét
foglalja el.

„Természetesen továbbra is sze-
retnénk, ha sikerülne bejutni az első
hat közé – tette hozzá Predrag Zuco-

vić –, ehhez azonban az kell, hogy
egy megfelelő módon felkészült csa-
pattal tudjunk pályára állni.”

A szakvezető elmondta, bízik a
csapata képességeiben, és amióta
Marosvásárhelyen dolgozik, soha
nem biztosítottak még számukra
jobb körülményeket. Sem anyagilag,
sem szervezetileg nem szenvednek
hiányt, ezért szerinte jó eredmé-
nyekre lehet számítani a folytatás-
ban.

Ami a keretet illeti, a klub a téli
szünetben közös megegyezéssel
megvált Danijela Džakovićtól, he-
lyette a napokban egy másik szélsőt
igazolnak. Továbbá hosszas proce-
dúra után sikerült megszerezni a ví-
zumot az emelő Milica Jovanović
számára, aki nagyon hiányzott a csa-
patnak a decemberi lugosi tornán.
Sajnos, a második emelő, Iarina

Axinte továbbra is sérült, és elemzik
annak a szükségességét, hogy
amennyiben utóbbi sérülése elhúzó-
dik, egy tartalék emelőt szerződtes-
senek a bajnokság második felére.

A tavaszi idény január 22-24-e
között rendezett hármas tornákkal
kezdődik. A CSU Medicina Medgi-
diára utazik, ahol a házigazdákkal és
Bákóval játszik, majd a második tor-
nán, amelyet a Pongrácz Antal csar-
nokban rendeznek február 5-7-én,
Voluntari és a Dinamo lesz az ellen-
fél. 

A visszavágók második és harma-
dik tornája között, Kolozsváron,
február 18-a és 21-e között rendezik
a Románia-kupa mérkőzéseit. Az
első körben a CSU Medicina Med-
gidia ellen lép pályára, győzelem
esetén pedig a bajnokcsapat Balázs-
falva lesz az ellenfele.

A legjobb magyar játékost tavaly a 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer állí-
totta meg a nyolcaddöntőben. Fotó: AO

Bálint Zsombor

Sevcsenko válthatja Lampardot

A korábbi aranylabdás futballista, az ukrán Andrij Sevcsenko válthatja
a londoni Chelsea vezetőedzői posztján Frank Lampardot – írta a
Le10Sport. A Chelsea a legutóbbi hat mérkőzéséből négyet elveszített a
Premier League-ben, s a hazai pályán a Manchester Citytől múlt vasárnap
elszenvedett 3-1-es vereség nyomán csak kilencedik a tabellán.

A 2016-tól az ukrán futballválogatott szövetségi kapitányaként dolgozó
44 éves Sevcsenko neve azért is merülhetett fel lehetséges Lampard-utód-
ként, mert máig jó viszonyt ápol a londoni klub tulajdonosával, Roman
Abramoviccsal. Annak idején az orosz milliárdos hívására szerződött
Sevcsenko a vele Bajnokok Ligáját is nyert AC Milantól a Chelsea-hez,
amelyben 2006 és 2009 között játszott.

A Le10Sport megjegyezte, hogy Sevcsenko 14 éves fia, Kristian a
Chelsea ifjúsági akadémiájának növendéke, és nagy tehetségnek számít.

Mohamed Szalah (k) mellől indítja játékostársát Onódi Ákos. Fotó: PSGH
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A 2. magyar hadsereg a Ma-
gyar Királyi Honvédségnek az
1941/1942-ben érvényes had-
rendben nem szereplő alaku-
lata volt, amelyet 1942-ben
állítottak fel, és a keleti had-
színtérre küldték harcolni. A
hadsereg 1943 januárjában a
Voronyezs körzetében vívott
harcok során rendkívül súlyos,
megsemmisítő veszteségeket
szenvedett. A Don-kanyarban
vívott harcok a magyar had-
történelem legszomorúbb fe-
jezetei közé tartoznak: a
megfelelő fegyverzet és fel-
szerelés nélkül kiküldött, le-
hetetlen feladattal megbízott
honvédek ezrei szenvedtek és
vesztek oda a mínusz 40 fokos
orosz télben.

A magyar honvédség történeté-
nek legnagyobb katasztrófája volt a
II. magyar hadsereg 1942–43-as
doni kiküldetése. A német parancsra
a második világháború keleti front-
vonalát jelentő Don folyóhoz vezé-
nyelt 200 ezer fős magyar hadsereg
feladata a szovjet vonalak tartása és
seregeik gyöngítése volt, hogy a
Moszkva bevételének meghiúsulása
miatt Sztálingrád felé nyomuló,
majd a várost fél éven át ostromló
német csapatok szárnyait biztosítsa.

Január 12-én, a Don kanyarulatá-
nál a folyó fölhizlalt jegén a szovjet
csapatok áttörtek, és megkezdődött
az addig is több tízezres veszteséget
elkönyvelő II. magyar hadsereg tra-
gédiája. A folyón túl állomásozó és
azon átkelő szovjet csapatokat a
domb mögött állomásozó magyar
hadtest nem láthatta, így teljesen vá-
ratlanul érte őket a rettenetes erejű
támadás. Az ezt követő napokban,
hetekben tízezrével estek el katoná-
ink és munkaszolgálatosaink, akik-
nek hősies helytállása ellenére a

végén nem maradt más, mint a me-
nekülés. Azok, akik nem a statárium,
a fagy vagy a harcok következtében
haltak meg, szovjet fogságba estek.
Közülük rengetegen vesztették éle-
tüket hadifogolytáborokban, de na-
gyon sokakra nyűgként tekintettek a
szovjetek, és egyszerűen lelőtték
őket. A hadsereg teljes összeomlása
után, aki tudott, a hadsereggel együtt
menekült haza, sokan a többiektől
elszakadva, az orosz hómezőkön
gyalog vágtak neki az útnak. Hozzá-
vetőlegesen 120 ezer főre tehető a 2.
hadsereg közel egyéves keleti had-
színtéri tevékenysége során elesett,
megsebesült, fogságba került honvé-
dek száma. A hadsereg életben ma-
radt katonáit március 5-én
hátravonták a Dnyeper folyó nyugati
partjára, hazaszállításuk április 6-tól
május 30-ig tartott. Jány Gusztáv ve-
zérezredes, a hadsereg parancsnoka
az utolsó vonattal távozott. Jányt ké-
sőbb Horthy Miklós kormányzó
1943. augusztus 5-én felmentette pa-
rancsnoki tisztéből. A tábornokot a
népbíróság 1947 októberében hábo-
rús bűnösként halálra ítélte, majd no-
vember 26-án kivégezték. 1993.
október 4-én a legfelsőbb bíróság
felmentette Jányt a háborús bűntett
miatt ellene emelt vád alól.
Mit kerestünk a Donnál? 

Sokak véleménye szerint a „ha-
lálra ítélt hadsereg” katonáinak több-
sége nem látta értelmét a harcnak,
nem értette, miért kell német érdeke-
ket szolgálva hazáját védenie a Don-
nál. A tisztikar és a legénység java
tudatában volt annak, hogy mit keres
hazájától távol, majd’ 2000 km-re.
„Minden honvéd Magyarország kép-
viselője. Nem az orosz nép, hanem a
bolsevizmus ellen harcol.” Ezt az ex-
pedíciós hadsereget a lehetőségekhez
képest igen jól felszerelték, az itthon
maradt alakulatokat pedig valósággal
„levetkőztették”, hogy a kivonuló
hadsereget megfelelőképp ellássák.

Az csak odakint bizonyoso-
dott be, hogy a kisantant ál-
lamai ellen felkészített magyar
hadsereg katonáinak egyenru-
hája, felszerelése és fegyver-
zete, kiképzése nem felel meg
a keleti front viszonyainak.
„Esélyünk sem volt
a túlerővel szemben!”
– a marossárpataki Kali 
Sándor visszaemlékezései
Kali Sándor több mint két-
éves sorkatonai szolgálatot
teljesített Magyarország há-
borúba lépése előtt. Sepsi-
szentgyörgyre rukkolt be
1940. december 2-án a 27.
gyalogezred 1. zászlóaljához,
később Madéfalván folytató-
dott a kiképzése. De a várva
várt leszerelés elmaradt…
A hideg orosz télben

A 2. magyar hadsereg
1942 októberében a Don
partjához ért, igencsak meg-

fogyatkozott létszámban. Szükség
volt az utánpótlásra... Tisztjeink azt
mondták nekünk, hogy gyakorla-
tozni visznek egy távolabbi helyre.
Ha jól emlékszem, november végén
indultunk útnak, nem többen mint
százan, de lehet, hogy valamivel ke-
vesebben (az 1. zászlóalj 3. szá-
zada). Sejtettük, hogy a frontra
visznek, de azt nem gondoltuk,
hogy napokig utazunk, majd hete-
kig gyalogolunk. Puskás honvéd
voltam az ezredben, fiatal és vak-
merő. Nádasi Oszkár ezredes volt
az ezredparancsnokom, Fehér Kál-
mán százados a századparancsno-
kom. Alig tettük a lábunkat orosz
földre, máris támadás ért. A golyó-
zápor után a mellettem lévő bajtár-
sam ki akart lépni a lövészárokból,
de amikor megmozdult, gránáttalá-
lat érte. Akkor éreztem először,
hogy ez már nem gyakorlatozás,
hanem élet-halál játék. 

Oroszország belseje felé haladva
egyre nagyobb hideg fogadott. Az
év utolsó napjaiban csattogó hideg-
ben mentünk előre, nagy távolságo-
kat megtéve. Talán még mínusz 35
C-fokos hideg is volt. Egyik bajtár-
sam figyelmeztetni akarta a száza-
dost, hogy fehér a füle a hidegtől. A
tiszt odanyúlt, megtapogatta a hal-
lószervét, de leszakadt a füle. Elég
ijesztő látvány volt...

Január első napjaiban értünk a
Don-kanyarhoz. Nappal fehér kö-
pennyel álcáztuk magunkat, éjszaka
beástuk magunkat a hóba. Nem tud-
tunk aludni a hideg miatt, csak pi-
hentünk összebújva, mint a juhok.
Hideg ételt kaptunk, konzervekkel
vertük el az éhséget. Éjjel-nappal
ropogtak a fegyverek. Gyengén fel-
szerelt hadseregünk csak 5-6 napig
bírt ellenállni az orosz túlerőnek.
Sík területen ütköztünk meg az oro-
szokkal, az sem volt, ahová elbúj-
junk. Az orosz tankok ellen nem
lehetett puskával harcolni. A páncé-
losok agyontemették a lövészárkok-
ban állást foglaló honvédeket.
Nagyobb aknavetőnk nem volt,
kevés volt a gépfegyveres. Vécsey-
puskának nevezték fegyvereinket,
melyeket minden lövés után tölteni
kellett. A muszkák annyian voltak,
mint a hangyák. Nagy veszteségek
értek, megkezdtük a visszavonulást.
Tudtuk, éreztük, hogy értelmetlen a
harc. Ha azt mondanám, hogy nem
féltünk, hazudnék. Mindenki félt.
Mindenki tudta, hogy itt már csak a
visszavonulás, a menekülés segít-
het. Nem akartunk meghalni. A szá-
zadosunk azt mondta: „Nincs
esélyünk, rengetegen vannak, és jól
felszereltek.” Az orosz katonákat le-
itatták, vodkával bátorították a tisz-
tek. Tele voltak szesszel, nem
törődtek a halállal.
Sebesülés, fogságba esés

Vorodkába értünk, aztán Ukrajna
Zabi nevű városába. Itt rajtunk ütött
az ellenség. Kiszálltunk a vagonok-
ból, és egy jeges vizű patakba ug-

rottunk. Sokáig nem mozdulhat-
tunk, mert megállás nélkül lőttek a
muszkák. Felbomlott a rend, a tisz-
tek hiába próbálkoztak védőállásba
állítani bennünket. Folytatni kellett
a visszavonulást. Az oroszok még
zavartak egy darabig, de aztán a tü-
zérségnek sikerült visszaverni őket.
Közben súlyosan megsebesültem,
gránátszilánk került a hátgerin-
cembe. Egerbe vittek kórházba.
Édesanyám megtudta, hogy találat
ért, utánam jött, és hazahozatott
Marosvásárhelyre. A falumbeli
Szabó Mihály is velem jött, Ukraj-
nában találkoztunk, ő is megsebe-
sült. Néhány hónap után lábadozni
kezdtem. Menekülni kellett, mert
közeledtek az oroszok. Szabó Mi-
hály biztatott, hogy szökjünk haza.
A kórházparancsnok nem egyezett
bele, hogy hazamenjünk. Mihály-
nak mégis sikerült meglépni, engem
feltettek egy vöröskeresztes kocsira,
és Zalaegerszegre vittek. Ez 1944
októberében történt...

A zalai kórházból Brünnbe szállí-
tottak, ahol április elején fogságba
estem. Akkor már eldobtam a man-
kót, s pálcával jártam. Különben ez
az oroszokat cseppet sem érdekelte.
Aki még szuszogott, magukkal vit-
ték. Gyalog kísértek Székesfehér-

várra, néha erőltetett menetben.
Hét-nyolc nap alatt tettük meg az utat.
Ott bevagoníroztak, de nem tudtuk,
hogy hová megyünk. Sós halat adtak
– mikor eszükbe jutott –, de vizet
nem. Sokat gyötört a szomjúság, volt,
aki belehalt. Egyikünk javasolta,
hogy igyuk meg a vizeletünket. Aki
így tett, életben maradt. 

Útban a Szovjetunió felé, Maros-
vásárhelyen, majd Sáromberkén is
áthaladtunk. Az állomásban tor-
komszakadtából kiabáltam: „Kali
Sándor vagyok Sárpatakról. Adják
hírül a családomnak, hogy élek, de
elfogtak az oroszok!” Egy papírda-
rabkára is ráírtam mindezt, és kidob-
tam a vonatból. Később megtudtam,
hogy egy sáromberki ember megta-
lálta és áthozta édesanyámnak.

Râmnicu Săraton kiparancsoltak
a vagonokból. Találgattuk, hogy mi
lesz velünk. Azt hallottuk, hogy az
amerikaiak nem engednek ki Orosz-
országba. De nem így történt...
A karajasi munkatáborban

Leningrádot elhagyva már-már
biztosak voltunk, hogy Szibéria a
végállomás. Tbiliszitől nem mesz-
sze, Karajasban szállítottak le. Egy
óriási lágerbe kerültünk, ahol 32
ezer ember tengette napjait. Nem-
csak hadifoglyokat őriztek ott,
hanem orosz elítélteket is, akiknek
zöme lopásért „ült”. Érkezésünk
után füstre lettem figyelmes. Gon-
doltam, odamegyek megnézni, mi
van ott. Konyhát sejtettem, rettentő
éhes voltam, így nagy örömet jelen-
tett, amikor meggyőződtem, hogy
valóban onnan jön a füst. Kiderült,
hogy a konyhafőnök egy román.
Törni kezdtem én is a nyelvet, mire
ő a testvérének nevezett, és maga
mellé vett a konyhára. Ételt osztot-
tam a foglyoknak. Örvendtem,

hogy melegben vagyok, és van mit
ennem. Egyszer egy ismerős arcot
fedeztem fel a sorban álló foglyok
között. A sárpataki Lakó Sanyi ba-
rátom volt, akivel a Don-kanyarnál
is együtt voltunk, de később elvál-
tak útjaink. Felkiáltottam örömöm-
ben, megöleltük, megcsókoltuk
egymást. A konyhafőnök róla is
gondoskodott, őt a szabóműhelybe
tette be dolgozni.

Teltek, múltak a hetek, hónapok.
Sokat gondoltunk haza, reményked-
tünk, hogy nemsokára ismét szaba-
dok leszünk. Sok foglyot gyakran
foglalkoztatott a szökés gondolata.
Fegyveres őrök százai vigyáztak
ránk, lehetetlennek tűnt meglógni.
Néhány fogolynak mégis sikerült...

A lágerben volt egy villanyosz-
lop. Egyik éjszaka két elszánt baj-
társunk felmászott reá.
Megpróbáltak végigmenni a dróton,
de egyikük odaragadt. A másik Tö-
rökországba szökött, ahonnan biz-
tató, vigasztaló leveleket írt nekünk.

Egyszer hírét vettem, hogy Lakó
Sanyi barátom nagyon beteg. Gyor-
san hozzá siettem, majd román sza-
kács barátom közbenjárásával
átvittem magamhoz a konyhára,
hogy gondját viseljem. Csak pirítós
kenyeret ehetett, néha egy kis vaj-
jal, amit a rántáshoz adtak a kony-
hára. Szódavizet is szereztem neki,
aztán, Istennek hála, talpra állt. 

Szebb napok, hazajövetel
Később elhelyeztek a konyháról,

s átkerültem az asztalosműhelybe.
Itt nemsokára műhelyfőnökké lép-
tettek elő. A lágerparancsnoktól egy
kis könyvecskét kaptam, amely fel-
jogosított arra, hogy elhagyjam a
láger területét. Bárhová mehettem,
de 70 kilométernél nem távolabb.
Egy dicsőszentmártoni fogolytársam
is hasonló kedvezményben részesült,
így együtt jártuk be a környéket. A
közeli településeken bútormegrende-
lőkre akadtunk. Főleg asztalokat és
székeket árusítottunk, gyűjtögetve a
rubeleket. Moszkvában is jártunk
(igaz, kísérettel), ahol egy gazdag
embernek dolgoztunk. Itt kifogásta-
lan ellátásban volt részünk, a finom
ételeket pezsgővel nyomtattuk le.
Úgy éreztük, mintha egyik napról a
másikra a pokolból a mennyor-
szágba kerültünk volna. 

1948 augusztusában közölte a lá-
gerparancsnok, hogy hazamegyünk.
Időközben többen szereztek közü-
lünk pénzt és ékszereket. Egyesek
az ételüket adták el, hogy pénzt vi-
gyenek haza. Bevarrtuk szerény va-
gyonunkat a ruhánkba, de pórul
jártunk. A román határ közelében
leszállították és fertőtlenítették a
foglyokat. A fürdő előtt levetkőztet-
tek, tisztálkodás után jobb állapot-
ban lévő ruhákat kaptunk. Volt, aki
beleőrült a váratlan ruhacserébe,
mert összekuporgatott vagyona
orosz kézre került. A kapzsi musz-
kák valósággal marakodtak a zsák-
mányon, darabokra tépve levetett
ruháinkat.

A foksányi lágerbe hoztak, innen
Marosvásárhelyre utaztunk, és
nemsokára szeretteim között lehet-
tem. Október 17-én értem haza. 

(2003)

Emlékezés 1943. január 12-re, a doni katasztrófára

Berekméri Edmond

Foglyok

A Donnál

A konyhán
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Tavaly év végén tartották a Jövőformáló
agrártudomány című XVI. agrártudomá-
nyi konferenciát, melyet az Erdélyi
Múzeum-Egyesület Agrártudományi
Szakosztálya és sepsiszentgyörgyi fi-
ókegyesülete a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem Marosvásár-
helyi Karának Kertészmérnöki Tan-
széke, valamint a LAM Alapítvány kez-
deményezett, szervezett, támogatott.
A jelen helyzetre való tekintettel nem
az előre elgondolt helyszínen, Kolozs-
váron, hanem virtuális térben tartották
meg. Magam is érdeklődéssel, figye-
lemmel hallgattam végig az előadáso-
kat, melyekről most beszámolok. 

Bíró Boróka Júlia, az EME sepsiszentgyörgyi
fiókegyesületének elnöke és a sepsiszentgyör-
gyi Sapientia Oktatási Központ tanára mint mo-
derátor nagyon ügyesen, rugalmasan vezette,
irányította a konferenciát, melyen 19 előadó
mutatta be kísérletét, szakmai eredményét, és
egy könyvbemutató is helyet kapott. 

Dr. Nyárádi Imre-István, az EME Agrártudo-
mányi Szakosztályának elnöke, a Sapientia
EMTE Marosvásárhelyi Kara Kertészmérnöki
Tanszékének tanára, a konferencia főszervezője
megnyitóbeszédét az EME és az Agrártudomá-
nyi Szakosztály rövid történeti áttekintésével
kezdte, majd a konferencia tartalmát, céljait is-
mertette. Megemlékezett a Erdélyi Múzeum-
Egyesület 161 évvel ezelőtti megalakulásáról,
amelyet 1859. november 23-án gróf Mikó Imre
alapított. Beszélt az alapításkor elhatározott sze-
repéről, célkitűzéseiről, majd a rendszerváltás
utáni újraalakulásáról. 2002-től a Magyar Tu-
dományos Akadémia égisze alatt működik, fő-
védnöke a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke. Megtudtam, hogy a témát, „a mottót
Magyarországról kapják, ebben az esetben Jö-
vőformáló agrártudomány címmel, amely az
Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében sajátos
színezetet kap”. Az EME keretében jött létre az
Agrártudományi Szakosztály 2004. november
15-én, az EME összehívta agrárszakemberek ta-
lálkozóján, dr. Egyed Ákos javasaltára. Első el-
nöke dr. Jakab Sámuel (2005–2010), majd
Farkas Zoltán András (2010–2018), 2018-tól dr.
Nyárádi Imre-István. A célkitűzések, feladatok
közé tartoznak: kutatás, szakkiállítás (pl. a nyá-
rádszeredai kertésznap, dísznövény-, kertészeti
kiállítás), tudománytörténet, megemlékezések,
publikálás, kapcsolatápolás, tudománynépsze-
rűsítés, szakmai rendezvények (pl.
metszés/oltás, illetve kukoricahibrid-bemutató),
tudományos ülésszakok, konferenciák szerve-
zése, akácsak ez a mostani. Az első konferencia
Marosvásárhelyen volt a Sapientia Egyetem új
épületében, Jakab Sámuel tanár főszervezésé-
ben. A konferenciák „vándor jellegűek”, a hely-
szín váltakozva Marosvásárhely, Kolozsvár,
Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy. 2019-ben meg-
valósult az V. erdélyi kertész- és tájépítész-kon-
ferencia. Nyárádi tanár úr megemlíti, hogy „a
kutatások dr. Thiesz Rezső tanár úr tevékeny-
ségével kezdődtek”, aki 2004-től adjunktus a
Sapientia EMTE-n, majd a 2006-ban önállóso-
dott Kertészmérnöki Tanszék első tanszékveze-
tője. „Szerteágazó kutatási témákat bonyolítunk
le, sikeresen”, mondja. A konferenciák célja ál-
talában: „egy olyan fórum, ahol tapasztalt és
kezdő szakembereknek lehetőség adódik tudo-
mányos eredményeik bemutatására, megvitatá-
sára és közzétételére, illetve szakmai közösség
tud formálódni”. Határokon ível át a rendez-
vény, „mert nem ritka, hogy külföldi előadók
vesznek részt”. „Az előadók a Sapientia, a nyá-
rádszeredai képzés keretében oklevelet szerzett
agrármérnökök, kertészmérnökök, tájépítész-
mérnökök, valamint az agrártudományokkal
kapcsolódó határterületről vannak”, tájékoztat
a tanár. A konferencia fontos érdeme: „egy fő
aspektus, igyekszünk ezáltal is a magyar szak-
nyelvet ápolni, mert ismert, hogy idegen szavak

révén mennyire sérül, kopik a szaknyelv”. Egy
lehetőség, ahol „anyanyelven tudjuk ápolni ezt
a szaknyelvet”. Külföldről is tanúsítottak érdek-
lődést, többek közt a Debreceni Egyetem Me-
zőgazdasági, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Karának volt dékánja,
dr. Komlósi István egyetemi tanár „felfigyelt a
szakmai rendezvényre, és gratulációját fejezte
ki”.

Dr. Benedek Klára, aki a Sapientia EMTE
Marosvásárhelyi Kara Kertészmérnöki Tanszé-
kén tanszékvezető, köszöntötte a kollégákat,
előadókat, és „örömét fejezte ki, hogy ennyi fi-
atal arcot lát az előadók között”.

Az előadásokat hallgatva felfedeztem azok
sokszínűségét, ugyanis a növénytermesztés,
géptan, talajtani viszonyok, természet- és kör-
nyezetvédelem, állattenyésztés és tájépítészet
szakterületeken készült kísérletek, szakmai
eredmények, tanulmányok bemutatásáról szól-
tak. Mindannyian bemutatták kísérleteikben az
általuk használt anyagot, módszert, megnevez-
ték a célt, amiért dolgoztak, kísérleteztek, majd
az eredményt és annak felhasználási lehetősé-
geit.

A növénytermesztés terén egyedi, érdekes és
hasznos Molnár Katalin Bioaktív anyagok ser-
kentő hatása a káposztarepce növények csírá-
zására témájú kísérlete. A kísérlet célja:
„bioaktív anyagok legkisebb koncentrációjának
alkalmazása”, amelyet eredményesen lehet
használni, szabadföldi körülmények között is
alkalmazni a káposztarepce (Brassica napus L.
var. oleifera) „szerteágazó felhasználású nö-
vénynél, a termény mennyiségi és minőségi fo-
kozásának érdekében”. Katalin ismertette a
laboratóriumi kísérletek eredményét. 

György Barna Csaba A Marosszék vidékén
fellelhető húsos som (Cornus mas L.) populá-
ciók tájszelekciós vizsgálata című előadásából
azt tudtam meg, hogy „a jövő gyümölcster-
mesztésében a húsos som térnyerése egyre je-
lentősebb”, és hogy „nemzetközi szelekciós
kísérletek tárgya”. Ez a „szupergyümölcs”,
amely a vadonban él, jó lenne, ha bekerülne a
termesztésbe. Ezt a célt szolgálják a megfigye-
lései, mérései, melyeket Marosszék három 
tájegységén végzett, hogy a legjobb szaporító-
alany kiválasztódjon.

Nyárádi tanár úr szavait idézve „Botha Mik-
lós kollega színesíti a palettát” A kolozsvári
nyúl – fajtafenntartás címmel bemutatott elő-
adásával. Érdekes, hogy az ismertetett kolozs-
vári nyúlfajta Romániában az első elismert
nyúlfajta 2016-tól, míg 2017-től a fajta bekerült
a fajtastandardba. 2005-ben kezdődött a kite-
nyésztés a nagy csincsilla és az új-zélandi fehér
nyúl pároztatásából. A többéves kitartó munka
meghozta gyümölcsét, mert európai kiállítá-
sokra is eljutottak, ahol győztesként kerültek ki
a nagy húshozamú, házi tenyésztésre alkalmas,
jó ellenállóképességű nyúlfajtával.

Érdekes volt Pásztor Judit, a Sapientia
EMTE Marosvásárhelyi Kara Gépészmérnöki
Tanszékének oktatójának a Vetőtálcába szemen-
kénti vetést megvalósító robot tervezése, megva-
lósítása című előadása. A jövőben jelentős
helyet foglaló eszközök, a robotok palántane-
velésben való alkalmazásának egy lehetőségé-

ről szól a bemutató, amely
Gál Ervin mechatronika
szakos hallgató állam-
vizsga-dolgozata alapján
készült. A téma választása
György Sándor nyugalma-
zott kertészmérnök javasla-
tára történt, aki a kertész-,
ezen belül a palántanevelés
szakágazat számára vető-
tálcába szemenként vető
szerkezet tervezését, meg-
valósítását szorgalmazta. A
vetőrobot érdekessége a
végberendezése, a tulaj-
donképpeni vetőszerkezet,
amely pneumatikus üze-

meltetésű, két sorban
elhelyezett vetőtűsor.
A pneumatikát egy
háztartási porszívó-
val oldották meg,
hogy a vetőeszközt
kistermelők is fel
tudják használni. Az
előadásban a vető-
szerkezet kézi üze-
m e l t e t é s é n e k
megfigyelése során
egy 144 cellás vető-
tálca szemenkénti ve-
tése átlagosan két
perc alatt megtörtént.
A robotok felhaszná-
lása a növénytermesztésben egy eddig kevéssé
ismert terület, amely nagy lehetőségeket rejt. 

A burgonyatermesztéssel kapcsolatosan
három különböző szempontot vizsgáló, értékes
tanulmány került bemutatásra: Ábrahám Alpár
az Étkezési és chipsburgonyafajták összeha-
sonlító vizsgálata Csíkszentmártonban című
tanulmányát, mint mondja a „Romániában a
második kenyérként” emlegetett alapélelmi-
szerről készítette. „A Csíki-medence potenciális
burgonyatermesztő régió”, így az ő szülőfaluja,
Csíkszentmárton, ahol a kísérlet gyakorlati
része megvalósult, igen alkalmas erre a célra.
Kísérletének célja az étkezési és chipsburgo-
nyafajták összehasonlítása. Két év, a 2018-as és
a 2019-es termésadatainak és gazdasági elem-
zésének alapján az a következtetés született,
hogy az étkezési burgonyafajták termesztése
sokkal jövedelmezőbb, mint a chipsfajtáké.

A burgonyabetegségekről szóló kísérletéről
szól Muzsnai László A burgonya (Solanum tu-
berosum) közönséges varasodás (Streptomyces
scabies) károsítása különböző növényi hormo-
nos kezelések esetén bejegyzett tanulmánya. A
kísérlet Dálnokon készült 2018-ban, három bur-
gonyafajta és három növényi hormon alkalma-
zásával. Következtetésként megállapította, hogy
„a növényi hormonok alkalmazása nem feltétlen
jelent biztonságos termesztést”, és hogy a kivá-
lasztott burgonyafajták közül a Carrera a legal-
kalmazhatóbb. Továbbá megállapította, hogy „a
Phytophtora infestans (burgonyavész) ellen kö-
rülményes a védekezés”, valamint hogy „a su-
gárgombás varasodás esztétikai problémát
jelent, a termés mennyiségét nem befolyásolja”.

A jövő népességének élelmiszerrel való el-
látása érdekében készült Szabó Melinda A bur-

gonya ültetőgumó mére-
tének hatása a hozam
vizsgálatára címmel be-
mutatott kísérlete. Három
gumóméretet és három
burgonyafajtát (Arizona,
Riviera, Esmee) próbált ki.
Az eredmény szerint a leg-
nagyobb elültetett gumó-
méret (50-60 mm-es) hozta
a legnagyobb gumószá-
mot. A vizsgált fajták közül
a legnagyobb termést és
gumószámot az Arizona
burgonyafajta adta, vonta
le a következtetést.

A környezet- és termé-
szetvédelem szolgálatát

képviseli Bartos Levente Energiafűz hibridek
dugványainak gyökeresedési vizsgálata külön-
böző serkentő termékek hatására készült kuta-
tási munkája. A sepsiszentgyörgyi környezeti
viszonyok közt három energiafűz-hibrid közül
az Inger hozta a legjobb teljesítményt, a három
gyökeresedést serkentő anyag közül a Radi-
stim 2 a legkedvezőbb hatású. A kísérlet a fosz-
szilis energiahordozók csökkentését és a
biomassza, jelen esetben az energiafűz alkalma-
zását szorgalmazza.

Molnár Sándor Különböző napraforgóhib-
ridek összehasonlító vizsgálata Zágon termő-
helyi adottságaiban címmel közölte munkáját,
amellyel bebizonyította, hogy a Kovászna me-
gyei Zágon adottságai megfelelnek a napra-
forgó termesztésére, és 10 hibrid
megfigyeléséből kiszűrte a két legmegfelelőb-
bet: a Mas 92 CP-t és a Marbeliát.

A termesztésben fontos kritérium a talaj ned-
vessége, ezt tanulmányozta Varga Csaba A lej-
tőkitettség hatása a talajnedvesség alakulására
címmel. A Sepsiszentgyörgyön készült kísérlet
a lejtő északi vagy déli kitettségének figyelem-
bevételével, tavaszi vagy őszi időszak esetében
ahhoz a megállapításhoz vezetett, hogy a déli
oldal tavaszi mérései nagyobb nedvességtartal-
mat mutattak, magasabb széntartalom mellett.
A kutatás lépéseinek, módszerének bemutatása
után megtudhattuk, hogy a kísérlet folytatódik,
más paraméterek figyelembevételével.

Az ökológiai gazdálkodás pozitív eredmé-
nyeit, jövőre gyakorolt hatását villantotta meg
Pilbát Tímea Ökológiai gazdaságok feltérké-
pezése Kovászna megyében és ökológiai, vala-
mint konvencionális gazdaságból származó
termékek C-vitamin-tartalmának összehason-

lítása címet viselő tanulmánya. Munkája során
több szemponból összehasonlítja a konvencio-
nális és ökológiai gazdálkodást.

Bordás Katalin-Ilona a kukoricacsöveket ká-
rosító kukoricamoly rajzásának dinamikáját fi-
gyelte és határozta meg. Ennek ismerete azért
nagyon fontos, mert ez alapján időzíteni lehet a
védekezést a kártevő ellen. A kukoricamoly
(Ostrinia nubilalis) csapdázása biszex csapdák
használatával a kukoricaterületeken címmel
tartott bemutatót az eredményeiről.

A Budapestről érkezett Bedőházi Amanda az
olasz nád mint jövőbeli energiaforrás kapcsán
végzett kutatási eredményeiről értesülhettünk.
Bemutatója a Színhőmérséklet és fényerősség
hatása az Arundo donax mikroszaporított haj-
tásain címet viselte. Az optimális fénybeállítás
magasabb osztódást és hajtásszámot eredmé-
nyez, ezáltal gazdaságosabb a termesztés. A
vizsgálat nem ért véget.

Gyarapodtak az ismereteim a baktériumokat
illetően Gálfi Gyurka Emőkét hallgatva, aki Kü-
lönböző fa- és cserjefajokból izolált hasznos és
kettős szerepű baktériumok címmel tárta fel kí-
sérleti eredményeit. Beszélt néhány baktérium-
ról, melyek lehetnek pozitív és negatív hatásúak
is a növényekre, esetenként kettős hatásúak, nö-
vényre és emberre gyakorolt hatásuk által. A
káros baktériumok is szükségesek észszerű
mértéken belül, állapítja meg.

Egyedi Tankó Orsolya a szurokfűvel mint el-
ismert gyógynövénnyel kapcsolatos tanulmá-
nya, megfigyelése: Gyimesi termőhelyek
szurokfű-populációi (Origanum vulgare L.) és
ezek jellemzése. Aktuális és jövőbeli problé-
mákra nyújthat megoldást hatóanyagai által:
timol, karvakrol, flavonoidok, cserzőanyagok
és nyálkaanyagok. Ezért „napjainkban gomba-
és vírusölő hatását tanulmányozzák”. Megálla-
pítása a vizsgált Jávárdi-patak mellől begyűjtött
szurokfűről három tényező függvényében tör-
tént: tengerszint feletti magasság, a területek
használati formája, valamint a terület kitettsége.
Következtetése a szurokfű szárazherba-hoza-
mára, droghozamára és illóolaj-hozamára vo-
natkozik.

Két tájépítész tanulmánya színesítette a kon-
ferencián bemutatott anyagot. Marosvásárhe-
lyen élek, itt születtem, így különös figyelemmel
követtem, érdekeltek Szabó Beáta Marosvásár-
hely zöldinfrastruktúrájának fejlesztési straté-
giája, a lineáris közterületek hasznosítása,
valamint Tăslăvan Róbert A Maros folyó és a
Poklos-patak menedzsmentjéhez kapcsolódó
stratégiák, a lehetséges zöld, illetve kék folyosók
Marosvásárhelyen munkák. Mindketten komoly
munkát végeztek, dokumentálódtak, a meglévő
zöldfelületeket megvizsgálták, feltérképezték,
szakemberekkel konzultáltak. Megállapításaik
nyomán érdekes javaslatok születtek, melyek ja-
vítanák városunk összképét, zöldinfrastruktúráját.
Munkáikban egy szebb, egy élhetőbb Marosvá-
sárhely képe villant meg. Remélhetőleg az új vá-
rosvezetés figyelembe veszi javaslataikat.

Könyvbemutatóra is sor került. Farkas Zol-
tán (EME Agrártudományi Szakosztálya) írta A
kolozsvári magyar mezőgazdasági felsőoktatás
története (1869– 2019) címmel. A könyvről ol-
vashattunk az Erdélyi Gazda júliusi és augusz-
tusi számaiban. A kötet ismerteti a 150 éves
múltú kolozsvári felsőfokú mezőgazdasági ok-
tatást. Fontos ismerni a múltat, csak így érthet-
jük és értékelhetjük a jelent.

A konferencia végeztével dr. Nyárádi Imre Ist-
ván tanár örömét, megelégedését, köszönetét fe-
jezte ki az elhangzottak kapcsán. Határokon
átívelő kapcsolatért, segítségért mondott köszö-
netet a magyarországi dr. Komlósi István tanár-
nak. Fejlődést tapasztal, „kezdem nem félteni a
jövőt”, majd „a rendezvény hozzájárul ahhoz,
hogy tanuljunk egymástól”, mondja. „Látom, van
értelme tovább önzetlenül fáradni, annak érdeké-
ben, hogy a szakmát, a kollégákat, a szaktársakat
továbbvigyük, közösen fejlődjünk”, hangzott el! 

A 2021-es viszontlátás reményében zárult a
tartalmas konferencia. 

„Tudást az adhat át neked, aki maga is meg-
tanulta, és nem csupán hiszi, hogy tudja, hanem
be is bizonyította”, szól a mondás.

Az esemény a következő linken megnézhető:
https://www.youtube.com/channel/UCY-
qIoC9Xck2LyxYTSgKnAxw/

XVI. Agrártudományi konferencia
Jövőformáló agrártudomány

Jáni Rozália kertészmérnök



2021. január 1-jén megkez-
dődött a vasút európai éve. Az
Európai Bizottság kezdemé-
nyezése kiemeli a vasút mint
fenntartható, intelligens és
biztonságos közlekedési esz-
köz előnyeit. 

2021 folyamán a vasút kerül szá-
mos tevékenység középpontjába az
egész kontinensen, annak érdeké-
ben, hogy mind a polgárok, mind a
vállalkozások körében ösztönözzék
a vasút használatát, és hozzájárulja-
nak a zöldmegállapodásban foglalt
azon cél megvalósításához, hogy az
EU 2050-ig klímasemlegessé vál-
jon. Adina Vălean közlekedésért 
felelős európai biztos így nyilatko-
zott: „A jövőbeli mobilitásnak fenn-

tarthatónak, bizton-
ságosnak, kényelmesnek és megfi-
zethetőnek kell lennie. A vasút
mindezt és még ennél is sokkal töb-
bet kínál! A vasút európai éve lehe-
tőséget ad arra, hogy újra
felfedezzük ezt a közlekedési
módot. Ezt az alkalmat arra fogjuk
használni, hogy számos intézkedé-
sen keresztül segítsük a vasút hasz-
nálatában rejlő lehetőségek
kibontakoztatását. Mindenkit bizta-
tok arra, hogy használja ki a vasút
európai évét.” 
A vasút a jövő

Az EU-ban a közlekedésből
eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátás
kevesebb mint 0,5%-áért felelős a
vasút. Ennek köszönhetően az

egyik legfenntarthatóbb személy-
és áruszállítási formát jelenti.
Egyéb előnyök mellett a vasút ki-
vételesen biztonságos is, és a
transzeurópai közlekedési hálóza-
ton (TEN-T) keresztül uniószerte
összeköti az embereket és a vállal-
kozásokat. 

Mindezen előnyök ellenére az
utasok csupán 7%-a, valamint az
áruk 11%-a utazik vasúton. A vasút
európai éve lendületet ad a vasúti
személy- és áruszállítás aránya nö-
velésének. Ez jelentősen csökken-
teni fogja az uniós közlekedésből
származó üvegházhatásúgáz- kibo-
csátást és szennyezést, és jelentős
mértékben hozzá fog járulni az eu-
rópai zöldmegállapodás keretében
tett uniós erőfeszítésekhez. 

A 4. vasúti csomag teljes körű
végrehajtásának első éveként 2021
szintén fontos lépést jelent majd az
egységes európai vasúti térség felé:
egy hatékonyabb európai vasúti há-
lózatot határokon átnyúló zökkenő-
mentes mobilitással. 
Minden szem a vasútra figyel 

Az Európai Bizottság január 1-jén
elindított egy honlapot, amely to-
vábbi információkat nyújt a kezde-
ményezésről, valamint áttekintést ad
a tervezett tevékenységekről. Az EU
különböző rendezvényei, projektjei
és tevékenységei ráirányítják a fi-
gyelmet a vasút számos dimenzió-
jára – Európa világszínvonalú,
innovatív vasúti ágazatától kezdve
egészen a vasútnak az európai kul-
túrában és örökségben betöltött sze-
repéig, a régiók, az emberek és a
vállalkozások összekapcsolásában
játszott fontos szerepére, a fenntart-
ható turizmusban betöltött szere-
pére, valamint az EU szomszédos
országokkal fenntartott kapcsolatai-
hoz való hozzájárulására. A Bizott-
ság jogalkotási menetrendje a vasút
európai évét is tükrözi, és javaslato-
kat tesz egy új vasúti ipari partner-
ségre, a vasút más közlekedési
módokkal való jobb összekapcsolá-
sára, valamint az áruszállítás általá-
nos fenntarthatóságának javítására,
ahogy azt a Bizottság nemrégiben
elfogadott fenntartható és intelli-
gens mobilitási stratégiája is körvo-
nalazza.
Háttér-információk 

Az Európai Bizottság által már-
ciusban javasolt és az Európai Par-

lament és a Tanács által 2020 dec-
emberében elfogadott kezdemé-
nyezés az európai zöld-
megállapodás keretében tett uniós
erőfeszítések részét képezi, amely-
nek célja, hogy a klímasemleges-
ség 2050-ig történő megvalósítása
révén fenntarthatóvá tegye az EU
gazdaságát. A terv egyik kulcse-
leme a tisztább és egészségesebb
közlekedési eszközök bevezetése,
mivel jelenleg a közlekedési ágazat
felelős az unió üvegházha-
tásúgáz-kibocsátásának mintegy 
25%-áért. Az európai zöldmegálla-
podás célja a közlekedésből szár-
mazó kibocsátások 90%-os
csökkentése 2050-ig. 

E cél elérése és annak biztosítása
érdekében, hogy a közlekedés to-
vábbra is kivegye a részét a tiszta,
digitális és innovatív uniós gazda-
ságra való átállásból, a Bizottság
2020 decemberében elfogadta
fenntartható és intelligens mobili-
tási stratégiáját, amely felvázolja a
fenntarthatóbb, intelligensebb és
reziliensebb mobilitás felé vezető
utat, és olyan mérföldköveket tar-
talmaz, mint a vasúti áruszállítás
megkétszerezése és a nagy sebes-
ségű vasúti tevékenység meghá-
romszorozása 2050-ig. A Bizottság
jövőre cselekvési tervet terjeszt elő
a vasúti személyszállítás fellendíté-
sére, a stratégia pedig olyan intéz-
kedéseket irányoz elő, amelyek a
vasút vonzerejének további növe-
lése érdekében javítják a kapacitást
és egyszerűsítik a különböző köz-
lekedési módok közötti jegyértéke-
sítést.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2021. január 11-én kelt
10. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános rendkívüli ülésének
összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
Teljesültnek tekintve a Maros Megyei Tanácsnak az utólag módosított és kiegé-
szített 115/2019. sz. határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szerve-
zési és működési szabályzatának 681. cikkelye tartalmában megjegyzett
feltételeket,
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (2) bekezdése, a 179.
cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, az (5) bekezdés
a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pont-
jának előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja 2021. január 15-én 13 órától a Maros Megyei Tanács
plénumát nyilvános rendkívüli ülésre, amely videokonferenciaként fog lezajlani.
(2) A rendkívüli ülés napirendjének javasolt tervezete a jelen rendelet szerves
részét képező mellékletben van előírva.
2. cikkely (1) A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetíté-
sével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
(2) Az utólag módosított és kiegészített 2019. évi 115. sz. Maros megyei tanácsi
határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabály-
zatának IV. fejezetébe foglalt „A Maros Megyei Tanács működése 61. szakasz –
Speciális szabályok előírásai” alkalmazhatóvá válnak.
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes
oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a
Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálata-
inak és osztályainak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. január 11-i 10. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2021. január 15-i rendkívüli ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviseletének biztosításáról 
a Marosvásárhely Metropoliszövezet Társulás közgyűlésében.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK 

Az ENSZ Gyermekalapjának
(UNICEF) tanulmánya rámu-
tat: a serdülőkori terhesség
számos negatív következ-
ménnyel jár a kismamákra
nézve, és magas társadalmi
és gazdasági költségekkel jár.
A jelenség ciklikus, ugyan-
azon családokban nemzedék-
ről nemzedékre ismétlődik, és
gazdasági, társadalmi és
egészségügyi bizonytalanság-
gal jár együtt.

Az UNICEF által az Agerpreshez
eljuttatott sajtóközlemény szerint
2019-ben 16.639 terhesség fordult
elő a serdülők között, ami 9%-os
csökkenést jelent 2018-hoz képest.
A 15 év alatti serdülők esetében a
terhességek száma minden régióban
csökkent, kivéve az északnyugati és
északkeleti régiókat, ahol 11%-os
növekedést regisztráltak.

2019-ben 4290 abortusz fordult elő
a 15 és 19 év közötti lányok között.

Az első szexuális partner életkora
az esetek majdnem 70%-ában a ser-
dülőkor határán van.

A 15 és 19 év közötti serdülők
körében 2019-ben a legtöbb terhes-
ség Maros (827 terhesség), Brassó
(761), Dolj (700), Iaşi (691), Bákó
(654), Konstanca (616), Bihar (593),
Suceava (512), Dâmboviţa (503) és
Prahova (483) megyében volt.

A legtöbb korai terhesség a lega-
lacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkezők körében van (31,7%),
több mint háromszor annyi, mint
azoknál, akik befejezték a kötelező
oktatást vagy kijárták a líceumot.

A jelentés szerint a 15 évesnél
idősebb anyák terhességét oktatási
és családtervezési programokkal le-
hetne megelőzni, amelyek ahhoz a
társadalmi-kulturális környezethez
igazodnak, amelyben ezek a serdü-
lők élnek.

„Egy tinédzser életében az isko-
lai végzettség egyenesen arányos
azzal, hogy hány éves az első pár-
kapcsolat, illetve az első terhesség
idején. A kiskorú anyák jelentős
százaléka (adataink szerint 
31,7%-a) nem fejezi be az alapfokú
oktatást. Minden hatodik tinédzser-
nek, akinek 15 éves kora előtt szü-
letett az első gyermeke, 18 éves
kora előtt születik a második” – nyi-
latkozta Marina Oţelea, a tanul-
mány egyik kidolgozója.

A szerzők megjegyzik, hogy nin-
csenek programok a szociálisan hát-
rányos helyzetű serdülők és az
iskolából kimaradók számára, ami
növeli a nem kívánt terhesség koc-
kázatát.

A jelentés rámutat arra, hogy
komplex, többdimenziós megköze-
lítésre van szükség a szexuális ne-
velésre irányuló integrált
közpolitikákban, a közösség tuda-
tosságának növelésével és a serdü-
lők pszichológiai és érzelmi
profiljához igazított szolgáltatások
nyújtásával.

Az ajánlások között szerepel egy
jogi-közigazgatási reform kezdemé-
nyezése, amely elhárítja az akadá-
lyokat, hogy a kiskorúak
egészségügyi és szexuális informá-
ciókhoz jussanak.

Javasolják továbbá, hogy az isko-
lai tantervben kötelező tantárgyként
vezessenek be fogamzással és sze-
xuális felvilágosítással kapcsolatos
tantárgyakat.

„Szükség van továbbá a család-
tervezési szolgáltatások átszervezé-
sére, valamint a családtervezési
irodák hálózatának újjáépítésére.
Ugyanakkor ajánlatos ingyenes fo-
gamzásgátlót biztosítani általában a
serdülőknek, különösen a hátrányos
helyzetű fiataloknak” – teszi hozzá
az UNICEF. (Agerpres)

UNICEF-tanulmány
A kiskorú anyák egyharmda 
kimarad az alapoktatásból

2021 az vasút éve
Az utazás elkezdődik 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagliszt.
Tel. 0747-480-255. (10332)

ELADÓK 10-18 kg közötti fehér hús-
pulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a 0730-
713-205-ös telefonszámon. (-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)

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

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést. Tel. 0741-352-
972. (10262-I)

HÁZTETŐKET készítünk cserépből
vagy lemezből, vállalunk javítást,
ácsmunkát stb. Tel. 0741-480-558.
(10286-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Élete elszállt, mint a virágillat,
Temető csendje ad neki nyugalmat.
Fájó szívvel emlékezem férjemre, 
GHEORGHIŞOR ZOLTÁNRA ha-
lálának 11. évfordulóján. Nyu-
godj békében. Felesége, Ica.
(10331-I)

Szívemben örök szeretettel emlé-
kezem január 12-én drága édes-
apám elvesztésére. 
Amíg élek, ő is élni fog emléke-
imben.
Nyugodj békében, drága édes-
apám, GHEORGHIŞOR ZOLTÁN!
Szerető leányod, Hajnika. (10331-I)

Könnyes szemmel felnézek az
égre, kérem a Jóistent, nyugtas-
son békében.
Fájó szívvel emlékezem édes-
apámra, GHEORGHIŞOR 
ZOLTÁNRA halálának 11. évfor-
dulóján. Leánya, Edit. (10331-I)

Minden évben eljön a nap, amely
számunkra fájó emlék marad. 
Január 12-én 11 éve távozott közü-
lünk édesapám, GHEORGHIŞOR
ZOLTÁN. Emlékét szeretettel
őrizzük. Nyugodjon békében!
Leánya, Cica, veje, István.
(10331-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
12-én, a szeretett tatám, 
GHEORGHIŞOR ZOLTÁN halálá-
nak 11. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Unokája, Noémi és családja.
(10331-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
12-én BENEDEKFI ILONÁRA
szül. Kovács halálának negyedik
évfordulóján. Férje, Tibi, gyerme-
kei: Csongor és Levente, menye,
Angi és unokája, Ryan. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! A gyászoló család. 
(10327)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, testvér, sógor, rokon,
jó barát és szomszéd, a haraszt-
kereki születésű 

id. BITAI ISTVÁN 
életének 68. évében váratlanul el-
hunyt. Drága halottunkat folyó év
január 12-én, kedden 13 órakor a
Jeddi úti temetőben helyezzük
örök nyugalomra, református
egyházi szertartás szerint. 

A gyászoló család. (10338-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető férj, édesapa, nagyapa,

após, 

VINCZE GYÖRGY 

életének 70. évében rövid, de 

súlyos szenvedés után elhunyt.

Temetését szerdán (január 13-án)

13 órától tartjuk a belvárosi refor-

mátus temetőben, katolikus szer-

tartás szerint. 

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Gyászoló felesége, Mária és 

családja. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„…őr a lélek, de a test
megszakad.”

(Weöres Sándor)
Megrendülten búcsúzunk
SIPOS JÁNOS barátunktól.
Gyászoló szeretteinek erőt,
vigasztalódást kívánunk együtt-
érzéssel. Egyed-Zsigmond Imre
és családja. (10347-I)

Kegyelettel búcsúzunk drága
barátunktól, SIPOS JÁNOSTÓL.
Emléke mindig élni fog. Rész-
vétünket és együttérzésünket
fejezzük ki özvegyének, Katinak
és az egész gyászoló családnak.
Isten nyugtassa békében! Fejér
Margit és Józsa Gerő, Kelemen
Margitka és Gabi Spilmann.
(10345-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(20875-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (22397-I)
ANATURALSMILEFOGÁSZATIKLINIKABŐVÍTICSAPA-
TÁT!Ha TAPASZTALATTAL rendelkező FOGTECHNIKUS vagy,
gyere csapatunkba, és lehetőséged lesz egy korszerűen felszerelt, mo-
dern laboratóriumban dolgozni, fogpótlásban nagy tapasztalattal ren-
delkező orvosok mellett. (Többféle javadalmazási és együttműködési
lehetőség.) Az önéletrajzokat az office@naturalsmile.ro e-mail-címre
várjuk. Érdeklődni a 0770-363-758-as telefonszámon, kapcsolattartó:
dr. Radu Pop. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Az egész ország területén lehűlés várható a
következő két héten, Erdély bizonyos pontjain
mínusz 18 fok is lehet – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 11-24-
ére szóló előrejelzéséből. 

A Bánságban és a Körösök vidékén a következő na-
pokban 2 fok körül alakulnak a nappali maximális hő-
mérsékleti értékek, éjjel mínusz 2 – mínusz 4 fok
közötti értékekre kell számítani. Január 15-e és 20-a
között fagyosra fordul az idő, nappal sem lesz több mí-
nusz 4-5 foknál, hajnalonként pedig mínusz 13-15 fok
is lehet. Ezt követően enyhülés kezdődik, nulla fokos
nappali és mínusz 6-8 fokos éjszakai hőértékekkel.
Csapadék január 11-15-e között, illetve január 19-e
után valószínű. Erdélyben a következő napokban 0–1
fok lesz a nappali maximum, mínusz 3 fok az éjszakai
minimum. A leghidegebb idő a medencékben várható.

Január 14-e és 20-a között Erdélyben nappal legtöbb
mínusz 4 fokra számíthatunk, hajnalonként pedig akár
mínusz 18 fok is lehet a térség egyes részeiben. 

Ezt követően itt is enyhülés áll be az előrejelzés sze-
rint, mínusz 2 Celsius-fokos maximumokkal és mínusz
7-10 fokos minimumokkal. Csapadék az előrejelzés
első hetén, illetve január 20-a után valószínű.  

A hegyvidéken a következő napokban az évszaknak
megfelelő, mínusz 3 és mínusz 5 fok közötti nappali
és mínusz 8 fok körüli éjszakai értékekre kell számí-
tani, majd január 14-én fokozatos lehűlés kezdődik, a
hőmérő nappal mínusz 10 – mínusz 12 fokot, hajnalban
mínusz 18 fokot mutathat.  Január 20-a után valame-
lyest enyhül az idő, mínusz 4-6 fokos maximumokra
és mínusz 10 fok körüli minimumokra készülhetünk
fel. Csapadék valószínűbb január 14-éig, majd 20-a
után. (Agerpres)

Meteorológiai előrejelzés
Lehűlés várható, helyenként mínusz 18 fok is lehet Fájó szívvel emlékezünk január 12-ére,

amikor 19 éve a kegyetlen halál 
elragadta az élni akaró  MIHÁCZ 
ERZSÉBETET szerettei közül. 
Emlékét őrzi férje, gyermekei, menye
és unokái. (10258)

Hirtelen távoztál, egy perc alatt, 
nekem csak a döbbenet maradt. 
Mélységes a fájdalom, hogy örökre tá-
voztál, 
idézem tetteid, szavaid, mosolyod is
látom, 
s hogy belépj az ajtón, most is várom.
Imádtad szétszórt családod,
mikor hazajöttek, akkor voltál igazán
boldog. 
Megállunk néma sírod mellett, 
szeretnénk még egyszer megfogni a kezed, 
és megköszönni végtelen szereteted.
Fájó szívvel emlékezünk a drága, hűséges férjre, szeretett
édesapára, nagyapára, rokonra és jó barátra, a nyárádszent-
mártoni születésű  KOCSIS GYULA volt marosszentgyörgyi
lakosra halálának első évfordulóján. Bánatos felesége, két
gyermeke és azok családja. Nyugodj csendesen, áldott jó
lélek! (10346-I)

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”

(Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk drága gyer-
mekünkre, DEÁK LEVENTÉRE, akit
2020. január 12-én magához szólított a
Jóisten.
Szívünkben örökké élni fog. Akik is-
merték és szerették, gondoljanak Rá
kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!
Bánatos szülei, lánya, Csenge, testvére, Tünde és családja.
(10316)

Hiába takar a sírhalom, 
s borul rád a temető csendje,
Te akkor is itt élsz 
a bánatos szívünkben!
Hiányzol nagyon, sosem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk  OLTEAN 
MÁRIÁRA halálának 7. évfordulóján.
Szép emlékét őrzi leánya, Tünde, Doru,
Noémi, Ati és Ani, testvére, Nuci csa-
ládjával együtt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (10354)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

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 - 0265/929

• 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.


