
A vámosgálfalvi önkormányzat polgármestere számára a len-
dületes községfejlesztés mellett a fiatalok és a gyerekek köz-
ségben tartása a cél. Amint Balog Elemér polgármester
hangsúlyozta, a kiépített infrastruktúra mellett olyan életkö-
rülményeket és oktatási intézményeket, sportolási lehetősé-
geket terveznek nyújtani a felnövekvő nemzedéknek,
amelyek a biztos megélhetés, majd a családalapítás alapjai
lehetnek.

A fiatal generáció nevelése a Kis-Küküllő menti településeken első-
rendű, egyrészt ezért is tartották fontosnak az oktatási rendszer egyik
fontos alappillérének, az európai szintű követelményeknek megfelelő,
Mókus nevet viselő óvoda és napközi otthon létesítését. Másrészt az óvo-
dáskorúak délutáni felügyeletével a gyerekvállalás ösztönzésében is re-
ménykednek. Az európai uniós pályázatból megvalósított vadonat-
új óvoda és napközi otthon átadása után következik a szomszédságá-
ban lévő általános iskola felújítása, majd egy fedett uszoda 

Mit remél az RMDSZ elnöke?
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt szeretné, ha a jelenlegi koalíció

nyolc évig kormányon maradna. Egy minapi tévényilatkozatban azt
is hozzátette: kizárt, hogy az elkövetkező négy évben az RMDSZ tör-
vényhozói bármiféle bizalmatlansági indítványt támogassanak.

Az RMDSZ elnöke szerint egy kormány hosszú távon, nyolc-tíz év
alatt képes érdemleges dolgokat megvalósítani, de mindenképpen
legalább négy évig kell kormányon maradnia, ha nem, az katasztrófa
lenne az ország és mindenki számára. 

Kérdésre válaszolva fejtette ki, hogy az államelnök tavalyi ma-
gyarellenes kijelentése a PNL és a PSD közötti politikai csatározás
része volt, semmi több, és sem ő, sem a szövetség nem akar részt
venni a román pártok között zajló háborúban, és bízik abban, hogy
a jövőben hasonló dolgok nem fognak megismétlődni. 

Nos, köztudott, az államfő tavaly áprilisban sértegette a magya-
rokat. Az RMDSZ elnöke azt remélte, hasonló eset többé nem fog
megtörténni. 

De mit remél az RMDSZ elnöke? 
Hiszen a képviselőház plénuma múlt szerdán tűzte napirendre a

gazdasági miniszter törvénykezdeményezését, melynek célja, hogy
Románia Hivatalos Közlönye, a Monitorul Oficial elérhetőbb és át-
láthatóbb legyen a lakosság számára. Az online változat egyes tar-
talmainak elolvasása ugyanis csak előfizetés után lehetséges. 

Mózes Edith
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Faültetés 
Trianonra emlékezve
Mikházán
Szombaton a zord időjárás ellenére is
elültették két mikházi helyszínen a tria-
noni évfordulóra emlékeztető, de a jö-
vőre utaló száz gyümölcsfát.

____________2.
Katolikus iskolák
projektnapja
A virtuális térben járhatták be az egy-
háztörténelem kiemelkedő személyi-
ségeinek útját a Nagyváradi Római
Katolikus Püspökség és a Szent
László Római Katolikus Teológiai 
Líceum Hivatások nyomában 
című projektnapjának résztvevői. 

____________5.
Üzenet a jövőnek 
Közel már az idő, hogy a nagyernyei
református templom új tornyára kerülő
jelképes csillag mutassa az utat a
helybelieknek és a messziről érkezők-
nek. A csillag alatti gömbben elhelye-
zett időkapszula pedig, ha majd
felnyitják, a kései utódoknak nyújthat
gazdag tájékoztatást a falu, az egy-
házközség sorsformáló eseményeiről.

____________7.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 6. oldalon)

Ifjúságközpontú fejlesztések Vámosgálfalva községben

Óvodától az iskoláig

Szer Pálosy Piroska



Kincses Elemér könyvbemutatója 
Március 9-én, kedden (ma) 18 órától a marosvásárhelyi
Spectrum Színházban mutatják be Kincses Elemérnek
a Mentor Könyvek Kiadó gondozásában megjelent
Anna a művésznevem című regényét. A szerzővel Kiss
Éva Evelyn beszélget. Közreműködik Czikó Juliánna
színnűvésznő. 

A Lúdas Matyi az Arielben 
Március 12-én, pénteken 18 órától a Lúdas Matyi tekint-
hető meg a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színház nagytermében, élő közvetítésben az interneten
is követhető. A közönség előtt játszott előadásra a he-
lyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges
a 0740-566-454-es telefonszámon (naponta 9–13 óra
között). Az élő közvetítésre a https://www.teatrulariel.ro//
magyar-tarsulat/online-eloadasok/ludas-matyi-live-

stream.html linken lehet jegyet vásárolni. Az előadás Fa-
cebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/
352068419173575. 

Szimfonikus hangverseny 
és orgonaest 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus ze-
nekarának koncertjére várják a klasszikus zene kedve-
lőit március 11-én, csütörtökön 19 órától a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel és orgonán játszik Nicolae Mol-
doveanu svájci művész, csembalón játszik László Cris-
tina. Műsoron: Corelli-, Handel-, Haydn-művek. 12-én,
pénteken, szintén 19 órától rendkívüli orgonahangver-
senyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. A Maros-
vásárhelyi Állami Filharmóniának a Román Televízió
Marosvásárhelyi Stúdiójával közösen szervezett ren-
dezvényén Nicolae Moldoveanu orgonajátékát lehet
meghallgatni. Műsoron: J. S. Bach-, C. Ph. E. Bach-, W.
Fr. Bach-, J. Rheinberger-, Schumann- és Liszt-művek. 

Szombaton a zord időjárás ellenére is elültették
két mikházi helyszínen a trianoni évfordulóra em-
lékeztető, de a jövőre utaló száz gyümölcsfát.

Adósságtörlesztésnek nevezte az akciót Szélyes Ferenc
nyugalmazott színművész, a szervező mikházi Csűrszín-
házi Egyesület vezetője, ugyanis a fákat tavaly a trianoni
békediktátum századik évfordulója kapcsán szerették volna
elültetni, de tavasszal el kellett halasztani a járvány miatt,
az ősszel pedig, amikor alkalmas lett volna a faültetés,
Nyárádremete község vörös besorolásba került, ezért idén
tavaszra halasztották a megvalósítást.

Ezúttal jól felkészültek a szervezők, akikhez a községi
önkormányzat és a Maros Megyei Múzeum is társult: előre
kimérték és kiásták a gödröket, hatvanat a kántori telek
kertjében, negyvenet pedig a múzeum által a domboldalban
megépített cölöpkilátó mellett. Szombaton reggel még ha-
vazott, de végül nem fordult rosszabbra az idő, ezért a Ma-
rosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről és Mikházáról
csatlakozó mintegy ötven személy déltájban jó hangulatban
munkához látott, a csemetéket a talajba helyezték, föld és
trágya, majd egy-egy veder víz került gyökerükhöz.

A faültetésnek mindig jelképes jelentése van, így min-
denki bizakodva helyezte el a csemetét a gödörben. A kez-
deményezés a mikházi gyerekekről szól, és érettük van,
nekik létesítették a két gyümölcsöst, és reményeik szerint

ők is fogják majd szüleikkel közösen gondozni. Amikor
pedig termőre fordul, nyugodtan élvezhetik a fák gyümöl-
cseit, erre nem kell majd engedélyt kérni, csak vigyázni az
ültetvényre – részletezte a kezdeményező. 

– Az akcióval Trianonra emlékeztünk, de nem beszédek-
kel és könnyes szemmel. Belül könnyezik ugyan a lelkünk,
de a faültetés előre mutat, a jövőbe, a jövőt pedig a gyere-
kek jelentik – részletezte lapunknak Szélyes Ferenc.

Ezzel a kezdeményezéssel a Csűrszínházi Egyesület is
csatlakozott a magyarországi Tündérkert mozgalomhoz,
amelyet Szarvas József anyaországi színművész indított el.
A faültetést pedig az ugyancsak anyaországi Kovács Gyula
erdész kezdeményezte a Kárpát-medencei őshonos gyü-
mölcsfajták megmentésének szándékával. A mikházi akci-
óval a másodikok, akik ehhez a mozgalomhoz
kapcsolódnak Erdélyből, az első a nyárádszentsimoni Mi-
hály Zsolt volt, aki saját telkén ültetett őshonos gyümölcs-
fákat.

A hétvégi faültetéshez a csemetéket Illyefalváról vásá-
rolta az egyesület. A szervezők felhívására ismerősök, ba-
rátok, egyesületek, intézmények és ismeretlen személyek
adományoztak egy-egy csemete árát, azaz húsz lejt. Az
adományozók nevét tartalmazó nagy listát bekeretezik, és
vagy a kántori épületben levő gyűjteményben, vagy a Csűr-
színház épületénél helyezik el. Mivel örvendetesen sok fel-
ajánlás érkezett, a megmaradt kis pénzösszeget a
Csűrszínház székely kapujának felújítására fordítják –
mondta el Szélyes Ferenc.

IDŐJÁRÁS
Többnyire borús idő
Hőmérséklet:
max.60C
min.-30C

Ma FRANCISKA és FANNI,
holnap ILDIKÓ napja.
ILDIKÓ: germán eredetű ma-
gyar női név. A név rövidülése a
Hilda, Ilda, melynek latin nyelvű
szövegekben előforduló átirata az
Ildico. Igazából csak a magyar
nyelvben vált használt női névvé.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 8.

1 EUR 4,8838
1 USD 4,1118

100 HUF 1,3297
1 g ARANY 223,8171

Közelednek a próbavizsgák 
A hónap végén megtartják a végzős diákok próbavizsgáit.
A kisérettségire készülő nyolcadikosok március 29-én
román nyelv és irodalomból, 30-án matematikából, 31-én
anyanyelvből adhatnak számot felkészültségükről. Az érett-
ségi előtt álló tizenkettedikesek március 22-én román nyelv-
ből, 23-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én
a választott tantárgyból, 25-én anyanyelvből próbavizsgáz-
nak. A megmérettetések célja, hogy a diákok tisztában le-
gyenek azzal, mennyire állnak készen a valódi vizsgákra,
illetve milyen hiányosságokat kell bepótolniuk. 

Meghosszabbították a határidőt 
Március 31-ig hosszabbították meg a köztisztasági illeték
megállapításához szükséges nyilatkozatok benyújtásának
határidejét, a zsúfoltság elkerülése, a járványügyi előírások
betartása és a várakozási idő csökkentése érdekében. A
nyilatkozatokat online is el lehet küldeni a declaratii.salub-
rizare@tirgumures.ro e-mail-címre. A nyomtatvány letölt-
hető a polgármesteri hivatal honlapjáról. 

Füstszivárgás egy marosvásárhelyi
tömbházban 

Füstszivárgás miatt riasztották hétfőn a tűzoltókat a maros-
vásárhelyi Brassó utca egyik tömbházlakásához. A füstöt
egy kályhán felejtett főzőeszköz okozta. A tűzoltóság jelen-
tése szerint az incidensnek nem voltak áldozatai. A hely-
színen tartozkodó két személyt, a tulajdonost és egy
szomszédot a rohammentő szolgálat alakulata megvizs-
gálta. Sérülést egyiküknél sem állapítottak meg, viszont
fennállt a pánikroham lehetősége. 

Szünetel a gázszolgáltatás
A hálózaton elvégzendő munkálatok miatt a Delgaz Grid
gázszolgáltató március 10-én, szerdán délelőtt 9 órától 18
Maros megyei településen szünetelteti ideiglenesen a szol-
gáltatást. Az alábbi települések érintettek: Nagycserged,
Kiscserged, Somostelke, Lackod, Mikefalva, Mezőcsávás,
Leppend, Vámosgálfalva, Küküllőpócsfalva, Abosfalva,
Désfalva, Bonyha, Bernád, Felsőkápolna, Héderfája, Oláh-
szentlászló, Vámosudvarhely, Küküllőszéplak. 

Sámánesküvő 
Marosvásárhelyen, a kövesdombi unitárius egyházközség
Bözödi György termében megnyílt Incze István AFIAP-fo-
tóművész Sámánesküvő című kiállítása, mely naponta 9–
13 óra között látogatható a járványügyi szabályok
betartásával.

Többsincs fotókiállítás a Bernády
Házban 

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének 2020. évi,
Többsincs című fotókiállítása Marosvásárhelyre érkezett,
március 11-én, csütörtökön 17 órakor nyitják meg a Ber-
nády Házban. A Marx József Fotóklub által szervezett ren-
dezvényt Nagy Miklós Kund művészeti író, műkritikus nyitja
meg. A tárlaton Huszár Szilamér, Kátai Edit, Klárik Loránd,
Szekeres Attila és Toró Attila fotográfiái tekinthetők meg. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

9.,kedd
A Nap kel 

6 óra 48 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 19 perckor. 
Az év 68. napja, 

hátravan 297 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Faültetés Trianonra emlékezve Mikházán

Sokan adományoztak a célra – mutatja Szélyes Ferenc 
Fotó: Szélyes Ferenc közösségi oldala

Száz darab őshonos gyümölcsfacsemetét ültettek el szombaton
Fotó: Gligor Róbert László

Az Erdélyi Magyar Televízió kedden este 8 órától kez-
dődő Kultúrcsepp műsorában a nőkről, a 19. századi női
emancipációról és ennek az irodalmi életben, irodalmi mű-
vekben való tükröződéséről lesz szó. Fél 9-től a Metszet
című műsorban a negyedéves késéssel, de végül elfogadott
költségvetés kerül terítékre. Antal Joós Erika összeállításá-

ban a reformokra és beruházásokra építő költségvetés tar-
talmát és megvalósíthatóságát is megvizsgálja, de szó lesz
a költségvetés idegenforgalmi vonatkozásairól is. Politikus,
közgazdász és turisztikai szakértő is segít megérteni, mi
van a számok mögött. A műsorok az Erdély TV képernyő-
jén és Facebook-oldalán is követhetők. 

Kultúra és költségvetés az Erdély TV kedd esti műsoraiban

Gligor Róbert László



Ferenc pápa Magyarországra látogat, és részt vesz
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptem-
ber 12-ei záró szentmiséjén – közölte Erdő Péter bí-
boros, esztergom-budapesti érsek hétfőn az
MTI-vel.

A bíboros elmondta: a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus zárómiséje, az úgynevezett statio orbis, a városért és
a világért bemutatott szentmise a rendezvénysorozat legünne-
pélyesebb eseménye. Ezért „illő”, és úgy is szokás, hogy ha a
pápa ellátogat a rendezvénysorozatra, ezen a szentmisén vesz
részt.

Erdő Péter hozzátette: „a szentatya látogatása nagy öröm a
főegyházmegyének és a teljes püspöki konferenciának, és
mindannyiunknak vigaszt és reményt adhat a mostani nehéz
időszakban”.

Megjegyezte: az eredetileg 2020 szeptemberére tervezett
kongresszusra is várták Ferenc pápát, majd amikor a rendez-
vényt a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani, Áder
János köztársasági elnök és ő maga is újra meghívta az egy-
házfőt. A 2020 őszéről elhalasztott kongresszust idén szep-
tember 5. és 12. között rendezik meg Budapesten. A találkozó
programjában a liturgikus események mellett konferencia, elő-
adások, koncertek is szerepelnek.

A katolikus egyház az oltáriszentségben jelen lévő Jézus
Krisztust hirdető és ünneplő egyhetes kongresszust általában
négyévente rendezi meg.

Magyarország másodszor ad majd otthont az eseménynek.
Az 1938 májusában Budapesten tartott 34. Eucharisztikus Vi-
lágkongresszus zárómiséjén, a Hősök terén félmillió hívő vett
részt. (MTI)

Ferenc pápa szeptemberben Magyarországra látogat

Vizsgálatot indított emberölés gyanúja miatt a Sze-
ben megyei ügyészség, miután megjelent egy cikk
a nagyszebeni médiában, amelyben egy névtelen
forrás azt nyilatkozza, hogy a megyei kórház inten-
zív osztályának egykori alkalmazottjaként kollégá-
ival együtt koronavírusos betegeket öltek meg.

A helyi sajtóban vasárnap megjelent cikkben a kórház név-
telenül nyilatkozó volt alkalmazottja azt állítja, hogy az inten-
zív osztályra kerülő betegeknek az első pillanattól kezdve
nagy adag nyugtatót adnak, noha ez végzetes a légúti fertőzé-
sekkel küzdők esetében. Állítása szerint amikor a betegek már
alig kapnak levegőt, és ezért nyugtalanabbak lesznek, az ágy-
hoz kötik őket. 

Ion Veştemean főügyész elmondta, a cikk alapján, hivatal-
ból indítottak eljárást az ügyben. 

Kérdésre válaszolva a főügyész azt is kijelentette: a járvány
alatt nem érkezett hozzájuk feljelentés vagy névtelen levél arra
vonatkozóan, hogy koronavírusos betegeket ölnének meg a
nagyszebeni megyei kórház intenzív osztályán.

Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter sokkolónak ne-

vezte a cikkben közölt információkat, hozzátéve azonban,
hogy ezek valóságtartalmát még ellenőrizni kell. A tárcavezető
szerint ez idáig nem kapott jelzéseket arról, hogy más osztá-
lyokon is hasonló dolgok történtek volna. 

A nagyszebeni megyei kórház vezetősége belső vizsgálatot
indított az ügyben. A kórház vezetősége hétfői közleményében
hangsúlyozza, a járvány eleje óta összesen 570 koronavírusos
beteget utaltak be az intenzív osztályra, akik közül 152-en
visszakerültek arra az osztályra, ahonnan érkeztek, mert javult
az állapotuk, 397-en meghaltak, 21 beteget pedig jelenleg is
ott ápolnak. „Hangsúlyozzuk, hogy az intenzív osztályra a na-
gyon súlyos állapotban levő, légzéstámogatást igénylő páci-
ensek kerülnek” – fogalmaznak. 

A közleményben kiemelik, a járványkezeléssel kapcsolatos
eljárások és protokoll állandó változásban van, folyamatosan
az adott helyzethez igazítják, hogy a legjobb körülményeket
és kezelést biztosíthassák a betegeknek. „Azt szeretnénk, hogy
a kórház és az illetékes szervek által indított vizsgálatok nyo-
mán a közvélemény ismerje meg az igazságot” – áll még a do-
kumentumban. (Agerpres)

A képviselőház döntő házként meg is szavazta a javas-
latot. Ám az AUR az ellen emelt kifogást, hogy miért je-
lenik meg magyarul is. Szerintük azonnal orvosolni kell
ezt a „gyalázatot”. Az RMDSZ pedig, ha ragaszkodik a
magyar nyelvű változathoz, előbb módosítsa az alkot-
mányt, és tegye a magyar nyelvet is az állam hivatalos
nyelvévé.

Emlékeztetünk egy másik friss jelenségre is: a kor-
mánykoalíció politikai alkuk mentén kijelölte a megyék
élére kerülő prefektusokat. És úgy alakult a dolog, hogy
Kolozs megye élére magyar prefektust neveztek ki. 

Ettől pedig mind a Kolozs Megyei Tanács elnöke,
mind Kolozsvár polgármestere begorombult. Előbbi
egyenesen azt állította, hogy a magyar prefektus „pofon
Erdély népének”, és azzal ágált, hogy ő majd megvédi
a románokat. A polgármester pedig máris látni véli,
ahogy a magyar prefektus lábbal tiporja majd Románia
nemzeti jelképeit. Megfenyegette, hogy minden lépését
figyelni fogja, és semmilyen kisiklást nem tűr el. Az már
hab a tortán, hogy egy szélsőjobbos portál szerzője azt
állította: a magyarok elfoglalták Erdélyt! 

Mit remél tehát az RMDSZ elnöke?

Kihirdették a büdzsétörvényt
Kihirdette Klaus Iohannis államelnök hétfőn a 2021-
es államháztartási törvényt, illetve a társadalombiz-
tosítási költségvetés törvényét. A hírt az Államelnöki
Hivatal tette közzé. (Agerpres)

Módosítanák az éjszakai kijárási
tilalom idejét

A kormány azt fontolgatja, hogy az éjszakai kijárási
tilalom az eddigi 23 helyett 22 órától lépjen érvénybe
– tájékoztatták az Agerpres hírügynökséget kormány-
közeli források. A jelenlegi előírások szerint azoknak,
akik 23 óra után elhagyják lakásukat, felelősségvál-
lalási nyilatkozatot kell kitölteniük. Az éjszakai kijárási
tilalom időhatárának kiterjesztését a fertőzések szá-
mának növekedésével indokolnák. (Agerpres)

Megszűnik a korosztályi korlátozás
Megszűnik Romániában az AstraZeneca oltóanya-
gára vonatkozó korosztályi korlátozás – döntött hét-
főn a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló
országos bizottság (CNCAV). A bizottság sajtóközle-
ménye szerint a CNCAV saját orvosi-tudományos
szakértői csoportja, valamint az egészségügyi mi-
nisztérium és a romániai országos gyógyszerügynök-
ség javaslata eredményeképpen született a döntés,
hogy többé nem kötik korhatárhoz az AstraZeneca
vakcinára való jogosultságot. Az illetékesek az új tu-
dományos kutatási eredmények, más európai álla-
mok által megosztott tapasztalatok, illetve az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak fi-
gyelembevételével jutottak arra a következtetésre,
hogy az AstraZeneca által kifejlesztett oltást minden
18 év fölötti személy megkaphatja. A vakcina hatá-
sára a szervezet immunrendszere speciális antites-
teket és fehérvérsejteket termel, amelyek a vírus
ellen dolgoznak, és ezáltal védelmet nyújtanak a
COVID-19 ellen. Az oltást két dózisban adják be, 4-
12 hetes időközzel – tájékoztat a hatóság. Az Astra-
Zeneca a harmadik, uniós szinten jóváhagyott
COVID-19 elleni vakcina a Pfizer-BioNtech és a Mo-
derna által kifejlesztett oltóanyag mellett. (Agerpres)

Reformokról tárgyalt 
a kormánykoalíció

A kormánykoalíció hétfői ülésének fő témája az or-
szágos helyreállítási terv (PNRR) volt – közölte Lu-
dovic Orban, a képviselőház elnöke. Mint mondta, a
kormánykoalíció képviselői megkezdték a tanácsko-
zást arról, hogy milyen intézkedésekre és reformokra
kell majd fordítani a helyreállítási és rezilienciaépítési
eszköz révén folyósítandó összegeket. A koalíció rö-
videsen véglegesíti a tervezetet, amelyet az államfő-
nek is bemutatnak, majd továbbküldenek az Európai
Bizottságnak. Két-három intézkedés kapcsán nem ju-
tottak még konszenzusra, ezekről további tárgyalá-
sokra van szükség – ismertette a helyzetet Orban.
Azt is elmondta: az általa vezetett Nemzeti Liberális
Párt (PNL) számára prioritás, hogy a terv mielőbb az
Európai Bizottság elé kerüljön, mert ettől függnek a
nagyberuházási projektek olyan életbevágó területe-
ken, mint a szállítás, az oktatás és az egészségügy.
Ugyanakkor a tervben bizonyos civil szervezetek fi-
nanszírozása is szerepel – tette hozzá a PNL-elnök.
(Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Mit remél 
az RMDSZ elnöke?

Ügyészségi vizsgálat
Megölik-e a koronavírusos betegeket 

a nagyszebeni kórház intenzív osztályán?

Az ügyészség megvádolta az oneşti-i túszejtőt
Hivatalosan is megvádolta az ügyészség Gheorghe
Moroşant, aki túszul ejtett, majd megölt két mun-
kást a Bakó megyei Oneşti-en. A férfi ellen minősí-
tett emberölés miatt indult bűnvádi eljárás.

A vádirat szerint az elkövetőt és feleségét március 1-jén ér-
tesítették arról, hogy volt panellakásukban, amely egy kény-
szervégrehajtást követően a Chimcomplex cég tulajdonába
került, felújítási munkálatok kezdődtek.

Az ügyészek szerint a házaspár a bosszúállás szándékával
indult bogdăneşti-i otthonából Oneşti-re, illetve azért, hogy
felhívják a figyelmet a lakás jogi helyzetére.

A nyomozati anyag értelmében az agresszor délelőtt vásá-
rolt tíz darab félméteres, önzáró szorítóbilincset – amelyekkel
aztán később megkötözte az áldozatokat –, továbbá magával
vitt egy 27 centiméteres kést és két borsspray-t. Az elkövető
bement a lakásba, amelynek ajtaját nem zárta be az ott dolgozó
két villanyszerelő, és a műanyag bilincsekkel összekötözte a
kezüket. Bezárta az ajtót, és hozzáfogott terve végrehajtásá-
hoz.

11 óra 48 perckor Moroşan felhívta a 112-es egységes se-
gélyhívó zámot, közölte, hogy túszul ejtett két személyt, és ki-

hívta a rendőrséget. Az agresszor kituszkolta foglyait az egyik
erkélyre, és több órán át alkudozott a rendőrséggel, miközben
azzal fenyegetőzött, hogy megöli túszait, ha nem teljesítik
minden követelését.

17 óra körül Moroşan – amiatt, hogy az egyik fogoly véde-
kezés közben lábon rúgta –, a nála lévő késsel rátámadt az ál-
dozatokra, előbb az erkélyen, majd bent a lakásban. Ekkor a
helyszínen lévő különleges egységek rájuk törték az ajtót, és
lábon lőtték az agresszort, akinek a kezében még mindig ott
volt a kés.

Az áldozatokat és az elkövetőt a helyszínen elsősegélyben
részesítették – állítják az ügyészek.

Az egyik áldozat már a helyszínen életét vesztette, a másik
kórházba szállítása után halt meg.

Az ügyészek március 5-én kihallgatták a kórházban Moro-
şant, és kérik 30 napos előzetes letartóztatását.

A kettős gyilkosság elkövetőjét korábban már négyszer –
1987-ben, 1991-ben, 1992-ben és 2010-ben is – elítélték, leg-
utóbb Olaszországban, ott alkohol vagy kábítószer hatása alatt
vezetett. (Agerpres)

Megnyíltak Angliában az iskolák
Kéthavi távoktatás után megnyíltak hétfőn az álta-
lános és a középiskolák Angliában. A brit kormány
február 22-én ismertette a koronavírus-járvány
megfékezését célzó korlátozások lépésenkénti eny-
hítésére, a gazdaság és a társadalmi élet újraindí-
tására kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló
intézkedési tervét.

Ennek első komoly lépéseként indulhatott meg hétfőn a
tanítás az összes angliai iskolában, és mostantól szabad-
téri iskolai rendezvényeket, sportfoglalkozásokat is lehet
tartani.

A középiskolás diákokat az első két hétben összesen három,
a későbbiekben hetente egy vagy két koronavírus-szűrésnek
kell alávetni, bár az iskoláknak ehhez a szülők írásos belee-
gyezését is kérniük kell.

Az első három szűrést az iskolákban végzik, utána ellátják
a diákokat az otthon elvégezhető gyorstesztekhez szükséges
eszközökkel.

A középiskolákban maszkok viselésére is kérik a diákokat,
de ez nem kötelező.

Az általános iskolákban nem kell tesztelni a gyerekeket, és
maszkok viselését sem kérik a diákoktól.

Az iskolák megnyitását a nagy-britanniai járványhelyzet
igen jelentős javulása tette lehetővé. A koronavírus-járvány
harmadik hullámának januári tetőzése óta hetente 30-40 szá-
zalékkal csökken a naponta kimutatott új fertőzések, a Covid-
19 betegség miatt kórházi kezelésre szorulók és a Covid-19
okozta halálozások száma. A koronavírus-járvány terjedési di-

namikáját mérő R reprodukciós mutató is hetek óta a kritikus
1-es szint alatt jár: jelenleg országos átlagban 0,7-0,9 között
van.

Ez azt jelenti, hogy tíz koronavírus-fertőzött átlagosan 7-9
másik embernek adja át a fertőzést, vagyis a járvány terjedése
e jelzőszám szerint is lassul.

Brit közegészségügyi szakértők várakozása szerint nem ki-
zárható, hogy az iskolák megnyitásával az R mutató 1 fölé
emelkedik. A szakemberek egybehangzóan kiemelik ugyan-
akkor azt is, hogy ennek már nincs olyan jelentősége, mint a
járvány korábbi szakaszaiban. Az adatok ugyanis immár
egyértelműen mutatják, hogy a lendületes nagy-britanniai ol-
tási kampány hatására megszakadt a koronavírus-fertőzések,
valamint a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések
és a halálozások számának változása közötti korábbi egyenes
összefüggés.

Ezt mutatja, hogy a legveszélyeztetettebb idős korosztály-
ban – amelynek tagjai a legnagyobb arányban részesültek a
koronavírus elleni oltásban – gyorsabban csökken a Covid-19
okozta halálozások száma, mint a fiatalabb, kisebb arányban
oltott lakossági csoportokban.

Az R mutató nem is szerepel abban a kritériumrendszerben,
amelyet a brit kormány a nyitási menetrend végrehajtásához
állított össze.

E menetrend öthetente számol a korlátozások újabb és
újabb, egyre szélesebb körű enyhítésével, és minden feltétel
teljesülése esetén június 21-re irányozza elő az összes korlá-
tozás feloldását. (MTI)



Lapunkban többször tájékoz-
tattuk olvasóinkat a marosvá-
sárhelyi helyi adókkal és
illetékekkel kapcsolatos tud-
nivalókról. Úgy látszik, hogy a
témában mindig akadnak
újabb kérdések, elégedetlen-
ségek, ezért ezeket szóvá kell
tennünk. Szövérfi László, a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Adó- és Illetékügyi
Igazgatóságának igazgatója
válaszolt a felmerülő kérdé-
sekre. 

Műszaki hiba 
az internetszolgáltatónál

– Olvasóink jelezték, hogy múlt
hét csütörtökén adót szerettek volna
fizetni a Bolyai utcai, illetve a
Tudor negyedi irodákban; az em-
berek álltak sorban, miközben kö-
zölték velük, hogy nem fizethetnek,
mert nem működik a számítógépes
rendszer. Mi történt? 

– Reggel műszaki hiba adódott
az internetes szolgáltatónál, nem
volt internet a polgármesteri hivatal
egész épületében, következéskép-
pen az adóügyi osztályon sem, sem
a hálózatra csatolt kihelyezett iro-
dákban. A kellemetlenségért az adó-
fizetők elnézését kérjük. 

– Január, február folyamán elég

hosszú sorok voltak a polgármesteri
hivatalnál, olykor az épület sarkáig
értek. Ez részben azért alakult ki,
mert a szemétilleték kiszámításához
szükséges nyilatkozatokat vitték be
a városlakók. Március első felében
vannak-e sorok? 

– Mostanában már nincsenek.
Bárki megnézheti, eljöhet, az épü-
leten kívül nem állnak az emberek.
Előfordulhat, hogy délelőtt 11 és 12
óra között kicsit többen vannak, de
más időpontban nincsenek sokan.
Szombaton is van ügyfélszolgálat,
így, aki nem jöhet hét közben,
szombaton megteheti. 

– Hogyan értékeli, a marosvásár-
helyiek eddig milyen arányban fi-
zették be a helyi adókat és
illetékeket? 

– Százalékot még nem tudok
mondani, azonban idén ezerrel több
személy fizetett, mint a tavalyi év
azonos időszakában. Tehát az adó-
fizetési kedv jobb, mint tavaly. 
A 60 ezerből 45 ezren nyújtották be
a nyilatkozatot

– Hányan nyújtották be a köztisz-
tasági különadóról szóló nyilatko-
zatot?

– Eddig 45 ezer nyilatkozat érke-
zett be a 60 ezerből. Ez nagyon jó
arány. Az adatok feldolgozásával
majdnem napirenden vagyunk,
tehát az online vagy személyesen
benyújtott nyilatkozatokat feldol-

goztuk. Azokkal az ingatlanokkal
volt gond, ahol több, négy-öt társ-
tulajdonos van, de felvesszük a kap-
csolatot a tulajdonosokkal, s ezeket
a helyzeteket is megoldjuk. A lakos-
ságnak még három hét áll rendelke-
zésére, hogy benyújtsa a
nyilatkozatokat.

– Előfordulnak olyan esetek is,
amikor valaki kiköltözik egy ingat-
lanból, de a személyazonossági iga-
zolványa továbbra is oda szól.
Hogyan kell nyilatkozni ilyen eset-
ben?

– Az adóügyi hivatalt csak az ér-
dekli, hogy hány személy lakik
adott ingatlanban, hogy annyi sze-
mélyre számolják ki a szemétilleté-
ket. Ha adott ingatlanban a lakók
száma változik, valaki kiköltözik,
vagy megnő a család, akkor azt egy
új nyilatkozattal közölni kell, s kö-
vetkező hónaptól a családban élő
személyek száma szerint módosít-
juk a szemétdíjat.

– Sokan nehezményezték, hogy a
142 lejes évi szemétdíj nagyon sok,
ha egyszerre kell kifizetni. Van-e le-
hetőség a részletfizetésre? 

– Persze, négy részletben is ki
lehet fizetni a szemétdíjat. Az első
három hónapra március 31-ig,
aztán a következő három hónapra
június 30-ig, és így tovább. Sőt, ha
valakinek úgy előnyös, akkor ha-
vonta is fizetheti a szemétdíjat, a
lényeg, hogy határidőre legyen ki-
fizetve. 
A súlyos fogyatékkal élők mente-
sülnek a szemétdíj kifizetése alól

– Arról is szó volt, hogy a súlyo-
san és halmozottan sérült személyek
adó- és szemétdíjkedvezményben
részesülnek. 

– Így van. Január–februárra még
ki kellett fizetni a szemétdíjat, de a
tanácsi határozat hatályba lépését
követően március elsejétől már
megadjuk a szemétdíjkedvezményt
a súlyos fogyatékkal élőknek.
Ugyanezen személyeknek jár az
adókedvezmény is. 

Rövidesen üzemképes lesz 
az online platform

– Olvasóink jelezték, hogy a pol-
gármesteri hivatal online adófize-
tési platformján szerettek volna
regisztrálni, elküldték az adatokat,
de nem kapták meg a használathoz
szükséges jelszót. 

– Napok kérdése, és üzemképes
lesz a platform. Azon dolgozunk,
hogy tökéletesítsük. Azért megy las-
sabban a folyamat, mert az adófize-
tőt egy telefonhívással azonosí-
tanunk kell, tudnunk kell, hogy az e-
mail valóban attól a személytől ér-
kezett-e, aki beírta a nevét. Ezért
bizonyos adatokat kérünk, leellenő-
rizzük, s csak azután küldjük el a jel-
szót. Ez a platform azért is előnyös,
mert használatával több mindent el
lehet intézni, fizetni lehet, aktákat,
nyilatkozatokat lehet feltölteni, adó-
igazolást lehet igényelni stb. Tehát
ez komplexebb, többféle ügyinté-
zésre alkalmas platform, mint a ghi-
seul.ro, amelynek használatával csak
az adót lehet kifizetni. A szóban forgó
platformon a tirgumures.ro honlap
Ghişeu online – Impozite şi taxe me-
nüpontnál lehet regisztrálni – tájé-
koztatott Szövérfi László igazgató. 

Mezey Sarolta 
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Március 10-e 40 képben 

Ezerrel több adófizető Marosvásárhelyen, mint tavaly ilyenkor
Eltűntek a hosszú sorok

A székely szabadság napját fotókiállítással köszönti
Marosszék Székely Tanácsa. A járvány miatt elma-
rad a hagyományos megemlékezés a Székely vér-
tanúk emlékművénél és a menetelés a Prefektúra
székhelyéig, de Bethlen Gábor szobránál, Maros-
vásárhely főterén rendezünk kiállítást Kerekes
Péter 2013–2018 közötti fényképfelvételeiből. A
kiállítás megnyitójára 2021. március 10-én dél-
előtt 11 órakor kerül sor, megnyitóbeszédet mond
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke.
A rendelkezéseknek megfelelően mindenkit ké-

rünk, hogy a járványügyi előírások betartásával lá-
togassa a kiállítást, amely március 14-én 17 óráig
tekinthető meg a Rózsák terén, Bethlen Gábor
szobra mellett. 

A Székely vértanúk emlékművénél szintén a jár-
ványügyi korlátozások betartásával szabad koszo-
rúzni, minden szervezet vagy magánszemély saját
felelősségére helyezheti el koszorúját az emlékműnél. 

2021. március 8. 
GáspárSándor,aMarosszékiSzékelyTanács

részéről

A kormány szerdai ülésén kilenc, az RMDSZ által
javasolt alprefektus kinevezéséről döntött, azt köve-
tően, hogy négy megyében RMDSZ-es prefektus ki-
nevezését is jóváhagyták.

Nagy Zsigmond, Maros megye alprefektusa 2014.
augusztus óta tölt be alprefektusi feladatkört, a Maros
megyei RMDSZ úgy érezte, hogy továbbra is őt bízza
meg ezzel a feladattal, és politikailag kinevezett köz-
méltóságként március 4-én tette le a hivatali esküt.
Erre azért volt szükség, mert az RMDSZ javaslatára
módosult a közigazgatási törvénykönyv, és a prefek-
tusi és alprefektusi tisztség magas rangú közhivatal-
nokból átalakult közméltósággá.

„Folytatni kívánjuk azt a munkát, amit elkezdtünk.
Eredményes, látható munka volt, amit még tovább fo-

gunk erősíteni. Ennek fényében azt szeretnénk, hogy
a következő periódusban minden ezt célzó, elkezdett
fejlesztésnek folytonossága legyen. Alprefektusként
nagyobb segítséget tudok biztosítani polgármestere-
inknek, szorosabb lehet a politikai kapcsolat. Már lát-
szanak az eredmények, de még sok a teendő ahhoz,
hogy céljaink megvalósuljanak. Folytatjuk a mun-
kát!” – mondta Nagy Zsigmond.

Az alprefektus igyekszik eleget tenni a törvény
által behatárolt feladatkörének. Mint ismeretes, a pre-
fektúrák a Belügyminisztériumhoz tartoznak, ezen
belül a prefektúrákért felelős igazgatóság koordinálja
az intézmény működését.

AzRMDSZMarosmegyeiszervezete

Továbbra is Nagy Zsigmond Maros megye
alprefektusa

Szövérfi László Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

Fotó: Nagy Tibor 

Autólopással gyanúsítják 
Előzetesben 
a járműtolvaj

A Maros Megyei Rendőrség bűnügyi osztálya azonosította és
24 órára őrizetbe vette azt a Maros megyei férfit, aki a gyanú
szerint Marosvásárhelyen és Medgyesen is eltulajdonított
egy-egy személyautót, majd jogosítvány nélkül vezette őket
a közutakon. Utólag az őrizetbe vételt felváltotta a lopás el-
követésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljá-
rás, melynek keretében a bíróság elrendelte az illető 30
napos előzetes letartóztatását.

A Maros megyei bűnügyi osztály március 3-án, szerdán a megyeszék-
helyen azonosított egy 34 éves radnóti férfit, akit két személygépkocsi
eltulajdonításával és a közúti forgalomban jogosítvány nélküli vezetéssel
gyanúsítanak. A rendelkezésükre álló adatok szerint a február 24-éről 25-
ére virradó éjszakán a gyanúsított Marosvásárhelyen eltulajdonított egy
személygépkocsit, amelyet utólag Medgyesen hagyott. Március 3-án Ma-
rosvásárhelyen egy közúti ellenőrzés során igazoltatták a feltételezett tet-
test, és azonosították őt, ezúttal egy Medgyesről ellopott járműben,
amelyre egy marosvásárhelyi személyautóról leszerelt számtábla volt il-
lesztve. Ugyanakkor a rendőrök megállapították, hogy a gyanúsított nem
rendelkezik egyetlen járműkategóriára érvényes hajtási jogosítvánnyal
sem – tájékoztatott a rendőrség sajtóosztálya. A járműlopással gyanúsított
férfi ellen a 24 órás őrizetbe vételt a bíróság 30 napos előzetes letartóz-
tatásra változtatta, és büntetőeljárást kezdeményezett. A rendőrségi akci-
óban részt vett a rendőrség rendkívüli bevetésekre szakosodott csapata
is. A rendőrségi közlemény szerint a bűnügyi kivizsgálás során a gyanú-
sítottat mindvégig megilleti az ártatlanság vélelmének joga. (pálosy)



A virtuális térben járhatták be
az egyháztörténelem kiemel-
kedő személyiségeinek útját a
Nagyváradi Római Katolikus
Püspökség és a Szent László
Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum Hivatások nyomában
című projektnapjának részt-
vevői. 

A február 20-án zajlott rendez-
vény az azonos nevű országos hit-
tanversenyt helyettesítette, amit 15.
alkalommal szerveztek volna meg,
a világjárvány miatt azonban átte-
vődött a világhálóra, és új formát
öltött. 

A megmérettetésen négy egyház-
megye – a gyulafehérvári, a szat-
mári, a temesvári és a nagyváradi –
kilenc római katolikus teológiai lí-
ceumának diákcsapata vett részt.
Marosvásárhelyről a II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Teológiai Lí-

ceum öt tanulója – Szabó Blanka,
Kilyén Anita, Fazakas Gáspár,
Bukur Szabolcs és Magyari Imre-
Győző – nevezett be és ért el szép
eredményt.

Amint az esemény Facebook-ol-
dalán is olvasható, a négy egység-
ből álló program célja lehetőséget
adni a diákoknak arra, hogy köze-
lebbről megismerkedjenek a jeles
egyháztörténelmi személyiségek-
kel, Istennek és felebarátnak szen-
telt életük mélységeivel,
értékeivel. Az idei feladatok Szent
József, a piarista rend és Kala-
zanci Szent József, a premontrei
rend és Szent Norbert, a pálos
rend és Boldog Özséb alakjához
kapcsolódtak. A témaválasztást a
Ferenc pápa által meghirdetett
Szent József-év, illetve a romániai
szerzetesrendek közelmúltbeli és
idei jubileumai indokolták. A pro-
jektnap hivatalos partnere a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Pedagógiai és Alkalmazott Didak-
tikai Intézete volt. 

A versenyzőknek egy kisprojek-
tet, egy irodalmi vagy zenei alko-
tást, egy korabeli rádió- vagy
tévéhíradó-részletet, valamint egy
hangos és/vagy zenés elmélkedést
kellett elkészíteniük az említett
szentekkel, az erényeikkel vagy a
szerzetesrendek lelkiségével, kariz-
máival kapcsolatosan. A feladatokat
úgy kellett megvalósítani, hogy va-
lamennyi témakört érintsék.

Az online térben zajló rendez-
vényt a nagyváradi püspöki palota
kápolnájából közvetített szentmise
nyitotta meg, ezt követően kezdőd-
tek a projektbemutatók. A virtuális
együttlétet piarista, pálos és pre-
montrei szerzetesekkel való talál-
kozások gazdagították. A
projektnap a bemutatott munkák ki-
értékelésével és az eredményhirde-
téssel zárult.

„Fogadd szívedbe a remetéket” 
A projektnapról, illetve az azt

megelőző munkáról a marosvásár-
helyi csapatot kérdeztük, tagjai a
legsikeresebb lírai alkotás díját, va-
lamint Szabó Ervin nagyvárad–ola-
szi plébános különdíját érdemelték
ki.

Szabó Blanka, a Boldog Özséb
látomását és igaz hitben élt életét
felelevenítő Fogadd szívedbe a re-
metéket című, díjazott vers alkotója
az előkészületekről számolt be.

– A hittantanárnőnk, Csiki Csilla
nevezett be minket a versenyre. Ő
és dr. Tamási Zsolt volt a felkészítő
tanárunk. Első lépésként eldöntöt-
tük a többi csapattaggal, hogy ki
melyik feladatkörre fog összponto-
sítani. A korabeli tévéhíradó-részle-
tet Fazakas Gáspár és Bukur
Szabolcs készítette. Az interjúa-
lany Kalazanci Szent József volt
Fazakas Gáspár személyében, a
műsorvezetőt Bukur Szabolcs ját-
szotta. A Xanteni Szent Norbertről
szóló elmélkedést Kilyén Anita és
Magyari Imre-Győző írta és adta
elő, én a lírai alkotást vállaltam. A
fő feladat a kisprojekt volt. Mi a
Szent József tisztelete az egyház-
megyénkben témakörű kisfilmet
készítettük el. Ehhez videó- vagy
telefonhívással mindenki felvett
egy interjút. Én Böjte Csaba atyá-
val beszélgettem. Arról mesélt,
hogy gondoskodó atyai szeretettel
megtesznek mindent a rájuk bízot-
takért. A szavaiból áradó önzetlen
szeretet felerősítette bennem az ér-
zést, hogy mennyire fontos segí-
teni az embertársainkon. Nagyon
különleges élmény volt ez szá-
momra. A felkészülés során a csa-
patmegbeszéléseink online térben
zajlottak, de találkoztunk személye-
sen is az adott feladat függvényé-
ben.

– Maga a projektnap miben kü-
lönbözött a valós fizikai térben zajló
versenyektől?

– Teljesen más volt. Az ismerete-
inket nem vizsgatétel formájában
kellett átadnunk, hanem az adott
feladatok teljesítésével. Hiányzott a
személyes találkozás varázsa, de

úgy gondolom, sikerült a világhálón
is olyan légkört teremteni, amely
maradandó élmény és érték mind-
nyájunk számára.
„Szabadnak éreztem magam”

Fazakas Gáspárt arról kérdeztük,
mi tetszett neki leginkább a ver-
senyben, és mi jelentett számára ki-
hívást.

– A versenyidőszakban szabad-
nak és aktívnak éreztem magam. A
felkészülést számomra a nyugodt,
szorgos, barátságos légkör jelle-
mezte. Ahogy megismerhettük a
szentek életét, egyre jobban megér-
tettem, hogy mennyire értékes az
életszentségre való törekvés. Mé-
lyen megérintett Kalazanci Szent
József jelleme, története. Minden
feladatomat szívesen teljesítettem.
Amikor az egyik feladatban Kala-
zanci Szent Józsefet alakítottam,
egyre közelebb kerültem azokhoz
az értékekhez, amiket maga után
hagyott. Kihívást a technikai eszkö-
zök használata jelentett. Isten gond-
viselő ereje nagyon sokszor
megnyilvánult a feladatok elvég-
zése, bemutatása alatt. Kalazanci
Szent József helytállt a megpróbál-
tatásai idején. Hatalmas élmény volt
mindezekből tanulni, erőt nyerni,
erősödni!

Bukur Szabolcs így vélekedett a
megmérettetésről:

– A verseny során megismertem
a szentek életét és erényeiket, ezzel
gazdagodott a tudásom, tapasztala-
tokat szereztem. Kipróbálhattam
magam új kihívásokban. Szent Jó-
zseftől alázatosságot és türelmet
tanultam. A feladatok közül legjob-
ban a korabeli tévéhíradó-részlet
elkészítése, a műsorvezetői szerep-
kör tetszett. Számomra a kihívást a
sepsiszentgyörgyi Szent József-
templom segédlelkészével készült
interjúm jelentette. Nagyon izgul-
tam, hisz nem ismertem a segédlel-
készt, de nem volt rá okom, mert
nagyon kedves volt a pap bácsi.
Hálás vagyok, hogy részt vehettem
a versenyen, és azért is, hogy ilyen
kiváló felkészítő tanáraim és csa-
pattársaim voltak.

A Hagyományok Háza pályá-
zatokkal, táborok szervezésé-
vel, kiállításokkal támogatja a
hagyományos mesterségek
folytatóit. E szerteágazó mun-
káról Pölös Andrea néprajzku-
tató-muzeológus ad ízelítőt:

A Hagyományok Háza a kiállítá-
sok rendezésében nyújt egyrészt le-
hetőséget, hogy különböző alkotók
s alkotó közösségek tevékenységét
a szélesebb közönségnek is bemu-
tathassuk. Ennek egyik formája a
népművészet mestereinek és a nép-
művészeti egyesületeknek a bemu-
tatkozása. Adott esetben
emlékkiállítások is reprezentálhat-
ják művészek életpályáját, máskor
olyan új és örömteli eseményekre
reflektálhatunk bemutatóval, ami-
kor egy tájegység vagy alkotó kö-
zösség felkerül az UNESCO
szellemi kulturális örökségének lis-
tájára. 

Másrészt intézményünk hat
szakágbanhirdetmegpályázatot,
évente kettőt: Budapesten az id. Ka-
poli Antal emlékére rendezett orszá-
gos fafaragó pályázatot és a népi

mesterségek művészete c. pályáza-
tot, Hevesben az országos szőttes-
pályázatot, Mezőkövesden a
Kisjankó Bori-hímzőpályázatot,
Körmenden az országos fazekaspá-
lyázatot és Mezőtúron, illetve Kar-
cagon (felváltva) az Alföldi
fazekastriennálét. Sajnos a vírus-
helyzet sok kezdeményezésünket
visszavetette.

A hazaiak mellett nemzetközi ki-
állításokon is részt veszünk. Két
évvel ezelőtt hunyt el Les Gábor, a
kiváló nagybányai születésű faze-
kasmester, akinek emlékére a nagy-
szebeni ASTRA Múzeumban
szerveznénk retrospektív tárlatot. 

Messzebbre is tekintettünk, a fa-
zekasok lehetőséget kaptak például,
hogy Spanyolországban, a Tarra-
gona megyei La Galera vásárán
2015-ben díszvendégként vehesse-
nek részt. Hat fazekas (az ország
minden részéből) kelt útra, s a pél-
dás fogadtatás és a kialakított kap-
csolatok nyomán részvételünk
Katalónia legjelentősebb fazekasbe-
mutatóján immár hagyománnyá
vált.

A Nemzeti Tehetség Program ke-
retében 2014 óta a Hagyományok
Háza meghívásos pályázaton –
egyre bővülő lehetőségekkel – vesz
részt. Ismerjük már az idei táborok
és tehetségkutató programok felté-
teleit, reméljük, a vírushelyzet ja-
vulásával terveink is meg-
valósulhatnak. Ha már a fazekassá-
got említettem, ide tartozik, hogy
hat éve fazekastáborokat szerve-
zek Magyarszombatfán Albert At-
tila fazekasmester szakmai
vezetésével és dr. Nagy Zoltán
néprajzkutató elméleti előadásai-
val, amin a győri Kovács Margit
Iparművészeti Szakgimnázium és
a Nádudvari Népi Kézműves
Szakgimnázium és Kollégium
vizsga előtt álló fazekastanulói is
részt vesznek. A tanítványok így
elméleti és gyakorlati tapasztala-
tokkal gazdagodva állhatnak a
vizsgáztatók elé. A közös műhely-
munka, a sikerélmények segítsé-
get nyújtanak a résztvevőknek,
hogy később önálló műhelyükben
kamatoztassák a megszerzett tu-
dást.

Hivatások nyomában
Katolikus iskolák projektnapja

Csiki Csilla diákjaival Fotó: Magyari Imre-Győző
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Nagy Székely Ildikó

Mesterségek cégérei
Pályázatok, táborok 

a mesterutánpótlás szolgálatában
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és egy multifunkcionális minifoci-
pálya létesítése. A községre nem
jellemző az elvándorlás, sem a
gyermekhiány, sőt a szomszédos
településekről is érkeznek diákok
az iskolába és a napközi otthonba.
A régi óvoda nyirkos épületrészé-
nek lebontása és újjáépítése, a te-
tőcsere, a padlózat, a homlokterek
hőszigetelése, a külső-belső felújí-
tás, épületgépészeti korszerűsítés,
központifűtés-rendszer, az udvar
berendezése, zöldövezetek és sétá-
nyok kialakítása, a kerti bútorzat
elhelyezése, a kerítéscsere, a belső
felszereltség stb. értéke megha-
ladta a 445 ezer eurót. Míg a régi
óvodába 38 gyerek járt, mára het-
ven fölötti a beíratott óvodások
száma. 

A koronavírus miatt elrendelt
járványügyi óvintézkedéseket be-
tartva érkeznek és távoznak az
apróságok. Ottjártunkkor Szabó
Tímea Katalin óvónő adta át a szü-
lőknek az óvodásokat, és két öltöz-
tetés között beszélgethettünk. Az
óvónő elmondása szerint három
csoport jár délelőtt, kettő pedig dél-
utánig marad. A kiscsoportba hu-
szonöt 2–4 éves korú gyerek jár, a

közép- és nagycsoportba húsz gye-
rek, míg a vegyes román csoportba
harminc gyerek. A tartalmas és vál-
tozatos heti menüt a kalóriameny-
nyiség feltüntetésével az
adminisztrátor és a szakácsnő ál-
lítja össze, és a bejárathoz kifüg-
gesztve a szülőkkel is ismertetik.
Egy gyerek napi menüje nyolc
lejbe kerül. A napközis ellátást hu-
szonhat gyerek veszi igénybe, így
a délutáni alvás során az óvintéz-
kedéseket is be tudják tartani. A
négy óvónő mellett egy asszisz-

tensnő felügyeli a gyerekek egész-
ségi állapotát, kisegítőként egy
dadát alkalmaztak, az ebédet a sza-
kácsnő egymaga készíti – tájékoz-
tatott a pedagógus.

A polgármester tavaly karácsony
előtt írta alá az 1,5 millió eurós fi-
nanszírozási szerződést az iskola-
felújítás és -bővítés támogatására.
A tervek szerint a nyári szünidő-
ben lendületesen megkezdenék a
Fogarasi Sámuel Általános Iskola
felújítási és épületbővítési munká-
latait. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Fotók: Nagy Tibor

A gálfalvi kultúrotthon látványtervét ismerteti a községvezető

Szerkeszti:SzerPálosyPiroska

Óvodától az iskoláig

Balog Elemér tavaly szeptemberben elsöprő
fölénnyel győzött a helyhatósági választáso-
kon, maga mögé utasítva a liberális és szoci-
áldemokrata párt jelöltjeit. Mint hang-
súlyozta, az előző két mandátumban felmu-
tatott eredmények, a nyolcévi megfeszített
munka meghozta gyümölcsét, mivel a lakos-
ság 91%-a adta rá a voksát. 

A község nemzetiségi összetételének aránya: 62%
magyar, 28% román és 10% roma nemzetiségű, ebből
következik, hogy nemzetiségre való tekintet nélkül
választották meg újabb négy évre községvezetőnek. 

Az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése, a mezőre
kinyúló aszfaltozott utcák, napközi otthon, műfüves
sportpálya, közvilágítás csak néhány azok közül a fej-
lesztések közül, amelyeket az utóbbi években megva-
lósítottak. Nem véletlen, hogy a község
infrastruktúrájának állandó bővítésével egyidejűleg a
környező településekről és városokból telkeket, ingat-
lanokat vásárolnak itt, amelyek értéke egyre emelke-
dik. Az elmúlt években a község minden egyes utcáját

leaszfaltozták, így az ország azon kevés települései
közé tartozik, ahol a legkisebb zsákutcát is burkolat
borítja. A szőlőhegyre vezető, romatelepként ismert
Szőlő utcát is aszfalt borítja, ennek a roma közösség
kifejezetten örült, mert immár nekik sem kell por-
ban, sárban közlekedni. A talajmozgás megfékezé-
sére pedig támfallal erősítették meg a telep
domboldalát.

Magas fölénnyel újraválasztott községvezető

Előreláthatólag két hét múlva
kerül sor a Kis-Küküllőn át-
ívelő régi közúti híd elbontá-
sára Vámosgálfalván.

Az 1931-ben épített híd faszer-
kezetű elődjét Dániel Elemér föld-
birtokos építtette, és mivel
magántulajdon volt, az egykori fa-
hídon áthaladó idegeneknek vámot
kellett fizetniük, innen a település
elnevezésében a vámfizetésre utaló
előtag is.

A Maros Megyei Tanács által eu-
rópai uniós alapokból finanszírozott
megyei út felújításának része egy új

közúti híd megépítése Vámosgál-
falván. Az építés idejére a közúti
forgalmat egyirányúsított mellékut-
cákba terelik, az építkezés idején
használható új hidat már megépítet-
ték (fotó). 

A vashídra rögzített régi gázve-
zetéket is áthelyezték, így az új
híd megépítését nem akadályoz-
zák a közművezetékek átköltözte-
tésének munkálataival. Ottjár-
tunkkor egyik gázszolgáltató vál-
lalat szakembere ellenőrizte az el-
végzett fővezetékcsere munká-
latainak a minőségét.

Hídépítés előtti fővezetékcsere

Jelenleg két nagy értékű be-
ruházás zajlik a községben, a
vámosgálfalvi és a szőkefalvi
művelődési ház felújítása. Az
európai uniós finanszírozást a
vidékfejlesztési minisztérium
révén pályázták meg, a két
munkálat összesen félmillió
euróba kerül. 

A gálfalvi kultúrotthon – amely-
nek tetőterébe vendégszobákat, női-
férfi mosdókat, zuhanyzókat is
kialakítanak – 1.695.445 lejbe
kerül, a szőkefalvi pedig 654.453
lejbe, mindkettő héa (TVA) nélkül;
a két kulturális intézmény korszerű-
sítése összesen 520 ezer euró. A
helyi költségvetésből egymillió lej
hozzájárulásra van szükség, ami
hozzávetőleg 200.000 euró. A lát-
ványtervek szerint a padlózattól a
tető cseréjéig teljes felújításra kerül
sor mindkét épületnél. Többek kö-
zött a fűtésrendszer kialakítása, a
villamos hálózat teljes felújítása,
belső-külső nyílászárók cseréje, az
épületek hőszigetelése, gyalogossé-
tányok és autóutak kiépítése szere-
pel a tervekben.
Fedett uszoda és minifocipálya

Három nagy horderejű pályázat
megvalósítását tervezik. Az Orszá-
gos Beruházási Alap támogatásával
egy 35 méter hosszú, ötsávos fedett
uszodát létesítenének a jelenlegi
sportpálya területére (az ősszel
megkapták rá a jóváhagyást), a
szomszédságába pedig egy multi-
funkcionális minifocipályát. A köz-
ségháza számára egy olyan új

épületet szándékoznak kialakítani,
ahol az orvosi rendelőtől a postahi-
vatalig minden közintézmény he-
lyet kapna, hogy az idősebb
korosztálynak ne kelljen ügyintézé-
sekért több kilométert gyalogolni,
hanem mindent egy épületben bo-
nyolíthassanak le.
Küküllőpócsfalvát Ugrával 
aszfaltúttal kötnék össze

Egy másik terv, amit az Orszá-
gos Beruházási Alap támogatásá-
val valósítanának meg, az
elszigetelt Erdőalját összekötni a
„civilizációval”, ami révén a kör-
nyékbeliek számára is alternatív út-
szakaszt biztosítanak az E60-as
európai útra. Az előtanulmány el-
készült, a költségvetés függvényé-
ben reménykednek támogatásban,
amit ha sikerül megvalósítani, húsz
perc alatt lehet majd személygép-
kocsival eljutni Vámosgálfalváról
Marosugrára, jelentősen lerövidítve
a távolságot az E60-as útig, a vid-
rátszegi repülőtérig, az autópályáig,
valamint Kolozsvárig, illetve Ma-
rosvásárhelyig. A terv szerint a Vá-
mosgálfalván áthaladó 142-es
megyei útról a 79-es küküllőpócs-
falvi községi úton és a 79/A úton
lehet majd aszfaltúton közlekedni.
Jelenleg Erdőaljára földút vezet,
esős időben személyautóval nem
közelíthető meg. A tervek szerint
a Küküllőpócsfalvát Erdőaljával
összekötő hét km-es útszakasz öt
méter széles lesz, kétoldalt ötven-
ötven centiméteres kövezett útpad-
kával.

Korszerű kultúrház 
vendégszobákkal



Közel már az idő, hogy a
nagyernyei református temp-
lom új tornyára kerülő jelké-
pes csillag mutassa az utat a
helybelieknek és a messziről
érkezőknek. A csillag alatti
gömbben elhelyezett időkap-
szula pedig, ha majd felnyit-
ják, a kései utódoknak
nyújthat gazdag tájékozta-
tást a falu, az egyházközség
sorsformáló eseményeiről.
Egy nemzedék életében
soha vissza nem térő pilla-
nat – múlt és jelen dokumen-
tumainak a rézhengerbe 
való elhelyezése – volt a feb-
ruár 28-i református isten-
tisztelet fő eseménye,
amelyen a gyülekezet lelki-
pásztora, ifj. Szász Attila refor-
mátus lelkész hirdette az igét. 

– Örömmel és hálaadással gyűlt
össze a helyi református közösség,
mert megújul templomunk. A ha-
marosan befejeződő újabb munka-
szakasz Isten dicsőségét és a
nagyernyei gyülekezet reménységét
hirdeti – indította prédikációját a
lelkész, aki a Bethlehembe megér-
kező napkeleti bölcsek öröméhez
hasonlónak nevezte azt az érzést,
ami a jelenlévők lelkét betölti. A
művelődési házban tartott istentisz-
teleten egy asztalon előkészítve ott
állt már a henger alakú időkapszula,
hogy befogadja a helybeliek üzene-
tét az utókornak. Az új toronyra fel-
kerülő dísz a gömbbel és benne az
időkapszulával, fölötte a csillaggal
olyan jel lesz, ami a magasba emeli
a tekintetet, és Jézusra mutat, aki
egykor megszületett, meghalt a ke-
reszten érettünk, és feltámadt azért,
hogy bűnbocsánatunk és örök éle-
tünk legyen – hangsúlyozta Szász
Attila.

A továbbiakban bemutatta azokat
a tárgyakat, amelyeket elhelyeznek
az időkapszulában: az Üzenet vala-
mint a Kéve két számát, amelyben a
főgondnok és a lelkész írása is meg-
jelent; a helyi egyházközség Gomo-
lya című időszakos kiadványát; az
Erdélyi Református Egyházkerület
címerét a pelikánnal; egy könyvjel-
zőt, amely 2017-ben készült a refor-
máció 500. és az Erdélyi
Református Egyház fennállásának
450. évfordulójára. A kapszulába te-
szik Magyari Hunornak a Maros-
Mezőségi Református Egyház-
megye templomairól készült fény-
képes albumát. A hagyomány sze-
rint a mesterek által adományozott
pénzérmék és egy arcmaszk is bele-
kerül, valamint egy USB-adathor-

dozó, azt remélve, hogy száz vagy
kétszáz év múlva a sokkal jobb
technika segítségével egy ilyen régi
eszközt is meg tudnak majd nyitni,
ami a hengerbe zárt dokumentumok
jegyzékét tartalmazza.

Az időkapszulába kerülő tárgyak
között van az a több mint 50 oldalas
írás, amelyet a lelkipásztor és
Nemes Gyula főgondnok állított
össze – akinek köszönetet mondott
a lelkész. Az utókornak szánt üze-
netben Nagyernye történetének
rövid áttekintése olvasható. Hadak
útja címmel az első és második vi-
lágháborús események következ-
nek, mindkét háború hősi
halottainak és a rövidebb vagy
hosszabb fogságból hazatérteknek a
névsora, továbbá 1990 fekete már-
ciusának eseményei. Az Adalékok
az ernyei egyházak történetéhez
címszó alatt szó van a helybeli ka-
tolikus és az unitárius egyházról, to-
vábbá a református iskoláról, a
temetőről és az abban levő síremlé-
kekről, a sírkőmúzeumról, 2020-as
hivatalos statisztikai adatokról. 

Az írás gerincét a nagyernyei re-
formátus templom viszontagságos
története teszi ki az 1600-as évek
derekától, amikor I. Apafi Mihály
erdélyi fejedelem hathatós segítsé-
gével (az ernyeiekhez címzett, saját
kezűleg írt levelét az egyházközség
iratai között ma is őrzik) felépült az
első kis sövényfalú vályogtemplom
mellette a haranglábbal. Ahogy erő-

södött az eklézsia, felmerült egy kő-
templom építésének a gondolata,
amit az egyházközség elöljárói
1776-ban kérvényeztek. A követ-
kező évben Váradi Szőcs Miklós er-
nyei református kurátor két „hites”
társával Nagyszebenbe utazott, ahol
átvették a Mária Terézia királynő
által kibocsátott építési és „kére-
gető” engedélyt (ez is fennmaradt
az egyházközség levéltárában). A
kéregetés lezajlása után nekifogtak
előkészíteni az akkori viszonyok
között nagyméretűnek mondható
építkezést. A hajórész egyik fele

boltívesen épült, a másik deszkás
mennyezettel, amelynek feliratán –
a többi között – az 1788-as évszám
volt olvasható, miszerint Simon
János papsága idején a nagyernyei
református eklézsia költségéből épí-
tették. A hosszú ideig tartó építke-
zés során négy kicsi sudár
fiatoronnyal ékesített tornyot is
emeltek.

1944-ben Bartha Albert fiatal lel-
kész aggodalommal figyelte a
templom állapotának romlását, de
1945-ben, a háború befejezésének
évében nem lehetett renoválásra
gondolni. A következő évben mégis
meghívták Farkas József egyház-
megyei előadót. Az építész vélemé-
nye szerint komoly baj volt a torony
alapjával, négy tartólába ugyanis
nem bírta tartani a gyenge építő-
anyag miatt ránehezedő súlyt, így
feltétlenül renoválásra szorult. Mi-
előtt elkészült volna a felújítási terv,
bekövetkezett a katasztrófa. 1946.
szeptember 3-án Bartha Albert tisz-
teletes a papi lakás tornácáról nézte
végig a rettenetes látványt, ahogy a
torony ledőlt a templom hajójának
vele összefüggő részével együtt, s a
nagy harang feje is letört a zuhanás
miatt. Rendkívül nehéz volt a lel-
késznek eldöntenie, hogy mit is te-
hetne, hiszen a férfiak java része
fogságban volt, a parókia kifosztva,
a megmaradt gyülekezet a háború
és menekülés miatt leszegényedve.
Hosszas tanakodás után a hívek
ökör- és lófogatokkal eltakarították
a törmeléket, lebontották a zsinde-
lyes fedélszerkezetet, de a falak
1950-ig elhagyatottan álltak. 1950-
ben sikerült hozzáfogni a templom
helyreállításához, de már nem volt
elég erő és anyagi fedezet a torony
visszaállításához. A közel hét évti-
zed alatt többször került sor kisebb-
nagyobb javításokra, míg a
2017-ben megválasztott Szász At-
tila lelkipásztor, meghallgatva a
gyülekezet immár 74 éves vágyát,
híveivel egyetértésben és összefo-
gással, Isten áldását kérve elindult

az emberileg megvalósíthatatlannak
tűnő cél eléréséért.

2018-tól sikerült elkezdeni a
templom felújítását, és 2020-tól a
torony építését is a gyülekezet áldo-
zatos adományából, valamint ft.
Kató Béla püspök közbenjárásával
az Erdélyi Református Egyházkerü-
let és Magyarország kormánya se-
gítségével. Az anyaországtól
elszakadt magyarság történelmi és
egyházi értékeinek megőrzésére
nagy figyelmet szentelő Orbán Vik-
tor vezette magyar kormány anyagi
támogatása nélkül elképzelhetetlen
lett volna a nagy munka elkezdése
– hangsúlyozta a lelkész, aki több-
ször is köszönetet mondott a segít-
ségért, továbbá a Nagyernyei
Polgármesteri Hivatal támogatásá-
ért, Jánosi Ferenc polgármester
közbenjárásáért. Hasonlóképpen a
gyülekezeti tagoknak is szólt a kö-
szönet a lelki és pénzbeli támogatá-
sért, az utóbbiból ugyanis a
dokumentáció, a tervezés és enge-
délyeztetés költségeit is tudták fe-

dezni. A presbitérium a Koré József
vezette helybeli Building Invest
céget bízta meg a munkálatok el-
végzésével, a templom eredeti álla-
potának a visszaállításával. 2021
februárjában, a hálaadó istentiszte-
let idején a torony már állt, a to-
ronysüveg faszerkezete is elkészült,
és folyamatban volt a vörösrézzel
való borítás, amelyre felkerül a to-
ronydísz, azaz a gömb és a csillag.
A fedett feljárat lebontásra került,
de készülnek újat építeni. A temp-
lombelső javítása, a bútorzat felújí-
tása szintén folyamatban van, a
villanyszerelés, az új karzat pedig
már elkészült. 

A dokumentum tartalmazza
mindazoknak a névsorát, akik ado-
mányukkal hozzájárultak a temp-
lom javításához és a torony
újjáépítéséhez, ami több oldalt tesz
ki, és azt igazolja, hogy a gyülekezet
önzetlenül, jóakarattal adományo-
zott akár több alkalommal is.

Az időkapszulába került a nagy-
ernyei egyházközség lelkipásztora-
inak, gondnokainak, felekezeti
iskolamestereinek, tanítóinak a
neve, és a gyülekezet példás össze-
fogása, ahogy jelenlegi lelkészük-
kel Isten dicsőségére munkál-
kodnak.

A beszámolóban elhangzott,
hogy 2017 májusában a református
hívek nagy bizalommal tekintettek
a jövő elé lelkipásztoruk, Szász At-
tila vezetésével. Ma, 2021-ben a
nagyerenyei református egyházköz-
ség lélekszáma 567, a hívek béké-
sen élnek együtt római katolikus,
unitárius, ortodox és más felekezetű
falustársaikkal. Az egyházközség
elöljárói: Szász Attila lelkipásztor,
Nemes Gyula főgondnok, Tavaszi
Albert gondnok és a presbiterek:
Bajkó István, Csiszér Veronka,
Frunza Sándor, Gáll Ilona, Gólya
Levente, Nemes András, Moldován
István, Sebezán Anna, Szabó Sán-
dor, Tóth János, valamint Szabó
Jenő pótpresbiter. 

Abban a reményben, hogy hosz-
szú idő után egy hitben szilárd és
állhatatos gyülekezet fogja az üze-
netet megtalálni, kézbe venni és fel-
nyitni, amelynek tagjai hálával
gondolnak majd elődeikre, Szász
Attila lelkész a dokumentumot az
egyházközség pecsétjével is ellátta,
és arra kérte az egyházi elöljárókat,
hogy aláírásukkal is szentesítsék
azt. Az időkapszulába az épülő to-
rony előtt álló presbitérium fény-
képe is bekerült, valamint archív
felvételek az 1950-es állapotokról,
az új templom látványtervéről és a
javítási munkákról. 

Végül a főgondnokkal összecso-
magolták a dokumentumokat, lezár-
ták a rézhengert, majd a támoga-
tóknak szóló újabb köszönetnyilvá-
nítást követően Szász Attila reformá-
tus lelkész a munka zavartalan
folytatásához kérte az Úristen segít-
ségét abban a reményben, hogy
mindaz, ami az időkapszulába ke-
rült, hitet és büszkeséget jelentő
drága emlék lesz az utódok számára.

Bodolai Gyöngyi 

Történelmi pillanat Nagyernyében
Üzenet a jövőnek 
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A gyülekezet

A felújított templom és a toronysüveg

Szász Attila és ami a gömbbe kerül 



Bukarestben rendezik a következő buboréktor-
nát, amelyen a Marosvásárhelyi CSU Medicina
férfi-kosárlabdacsapata is érdekelt. Miután az
előző tornán két fővárosi alakulat ellen játszott,
újabb két ottani együttes vár George Trif tanítvá-
nyaira március 13-án és 14-én. Az első mérkőzé-
sen az Agronomia, a másodikon a Rapid lesz
Martinićék ellenfele.

Az egyik feljutásra pályázó klub, a Bukaresti
ȘtiinXa elleni siker után a marosvásárhelyi csapat
favoritnak számít a két mérkőzésen, ám nem en-
gedheti meg magának, hogy könnyedén vegye a
meccseket, különösen a Rapid ellenit.

Az eddigi statisztikák alapján (noha a CSU Me-
dicina csak kétszer lépett pályára, így ezek a szá-
mok még nem feltétlenül számítanak
relevánsoknak) a marosvásárhelyi együttes szinte
minden elemében a jövő hétvégi ellenfelei fölé
emelkedik, azonban van egy lényeges kivétel. 

A lepattanózásban nem áll a legjobban, ezt a hi-
ányosságot azonban a labdabiztonsággal (kétszer
kevesebb eladott labda, mint az ellenfeleknél), az
irányítók labdalopási képességével és a dobások
pontosságával ellensúlyozza. Igaz, a triplamutató
30% alatti, ami ezeknek a játékosoknak az eseté-
ben alacsonynak számít, de ne feledjük, az edzések
javát olyan teremben végzik, ahol a hárompontos
vonal nem a jelenlegi szabályok szerinti távolságra
van.

Amint várható volt, több elemben Goran Marti-
nićnak vannak a legjobb számai. Ő a legponterő-
sebb játékos 25,5-ös átlaggal, és a legjobb passzoló
4,5-es mutatóval. Nem meglepően a legtöbb lepat-
tanót, átlagban 11-et, Vladislav Șolopa gyűjtötte
be. Itt kell megemlítenünk, hogy Bölöni Tamás
mérkőzésenként négy labdát lopott az ellenfelek-
től. 

A jövő hétvégi mérkőzések kezdési időpontjait
még nem közölték, a meccsek vélhetően élőben
követhetők lesznek az interneten.

Két újabb fővárosi ellenfél következik

A címvédő Sopron fennállása
során tizedszer hódította el a női ko-
sárlabda Magyar Kupát, mivel a
döntőben 23 ponttal legyőzte a
DVTK-t.

A finálé favoritja egyértelműen a
Sopron volt, amely minden fronton
veretlenül lépett pályára vasárnap a
budapesti Gabányi László Sport-
csarnokban: Gáspár Dávid együttese
az NB I.-ben mind a húsz, az Euro-
ligában – amelynek negyeddöntőjét
odahaza vívja márciusban – mind a
hat, az MK-ban pedig az eddigi két
meccsét megnyerte, azaz 28/0 a sze-
zonmérlege. A DVTK 13/8-nál tart
a bajnokságban, az Európa-kupában
pedig bejutott a legjobb 16 közé,
ahol a Valencia vár rá március köze-
pén.

Az idei Magyar Kupában a Sop-
ron a negyeddöntőben 88:53-ra
verte a Ludovika-FCSM Csatát,
majd az elődöntőben 77:56-ra az
Atomerőmű KSC Szekszárdot. A
másik ágon a miskolci gárda UNI-
Győr-MÉLY-ÚT csapatánál 74:71-
gyel, a PEAC-Pécsnél pedig
50:45-tel bizonyult jobbnak.

A két finalista az idényben egy-
szer találkozott, akkor az NB I. alap-
szakaszában a Sopron 82:62-re
győzött hazai pályán.

Amióta nyolcas döntőként bonyo-
lítják le az MK-t, a két csapat két-

szer csapott össze a fináléban, 2015-
ben a Sopron, míg 2016-ban a
DVTK ünnepelhetett.

A mostani találkozón a Fegyver-
neky Zsófia vezette címvédő 3-6-ról
13-6-ra fordított. Innen a miskolciak
még visszakapaszkodtak, de az ezt
követő 16-0-s soproni rohamra már
nem tudtak válaszolni. A 25-7-re ho-
zott második negyeddel gyakorlati-
lag eldöntötte a meccset a Sopron,
amely az első félidőben nyolc triplát
dobott, és húsz perc elteltével 46:21-
re vezetett.

Fordulás után rákapcsolt a
DVTK, és az amerikai Keyona
Hayes révén elérte, hogy nem nőtt
tovább a hátránya, így állandósult a
húsz pont körüli különbség. A
64:41-ről induló zárószakaszban a
címvédő szűk öt perc alatt csak 1
pontot hozott össze, de aztán össze-
szedte magát – ekkor a szerb Jelena
Brooks jeleskedett –, így nem for-
gott veszélyben a jubileumi diadala.    

A Sopron 22. alkalommal jutott
döntőbe a Magyar Kupában, mér-
lege immár tíz győzelem és 12 vere-
ség. A DVTK a hetedik fináléjában
szerepelt, ezekből hármat megnyert
és négyet elveszített.

A Sopron 2007, 2008, 2011,
2012, 2013, 2015, 2017, 2019 és
2020 után ünnepelhetett ismét MK-
diadalt.

Tizedszer aranyérmes a Sopron 
a Magyar Kupában

A MOL Fehérvár 2-1-re nyert Budafokon a labda-
rúgó NB I. 25. fordulójának zárómérkőzésén, vasár-
nap. A vendégek győzelmet érő találata a 84. percben
öngólból esett.

Nagy erővel kezdte a mérkőzést a vendégcsapat,
amely a 17. percben Zivzivadze átlövésével szerzett
vezetést. A Budafoknak azonban sikerült felvenni a
találkozó ritmusát, és olykor zavart is keltett a fehér-
vári kapu előtt. A félidő közepén Kovács Dávid bün-
tetőjét védte Rockov, a lendületben maradt
budafokiak csapatkapitánya a 40. percben javított,
amikor gólpasszt adott Skribeknek.

A szünet után egy darabig nem változott a játék
képe, a Fehérvár próbált irányítani, a szervezett Bu-
dafok kontrákra rendezkedett be. A 60. perc után
mindkét oldalon csökkent a lendület, több volt a tak-
tikai szabálytalanság és a hiba. A hajrára viszont
mozgósította tartalékjait a Fehérvár, sikerült is me-
zőnyfölényt kiharcolnia, és megszereznie a győztes
találatot: Houri szabadrúgásába Zsóri ért bele, így a
csatár öngólja döntött.

A Fehérvár harmadszor is legyőzte a Budafokot a
bajnokságban, a két 4-1-es siker után ezúttal mini-
mális különbséggel. A két együttes szerdán a MOL
Magyar Kupa negyeddöntőjében ismét találkozik
egymással.

A Fehérvár a Puskás-díjas Zsóri 
öngóljával (!) nyert Budafokon

Bálint Zsombor

Eredményjelző
Killik László Női Magyar Kupa, döntő: Sopron Basket – Aluinvent DVTK
Miskolc 79:56 (21-14, 25-7, 18-20, 15-15)
A legjobb dobók: Brooks 13, Fegyverneky 11, Williams 10, January 9,
Határ 9, illetve Hayes 17, Kányási 11, Mokango 10.
A 3. helyért: Atomerőmű KSC Szekszárd – PEAC-Pécs 70:64 (18-14,
19-15, 12-19, 21-16).

A Bukaresti Știința elleni siker után a marosvásárhelyi csapat favoritnak számít a két fővárosi mérkő-
zésen Fotó: Viography

A győztes soproni csapat az eredményhirdetésen, miután 79:56-ra győzött a Killik László női ko-
sárlabda Magyar Kupa döntőjében, a Sopron Basket – Aluinvent DVTK mérkőzésen a budapesti
Gabányi László Sportcsarnokban Fotó: MTI/Kovács Tamás

Houri gólöröme: a 84. percben belőtt egy szabadrúgást oldalról, Zsóri beleért, és a saját kapujába 
továbbított  Fotó: a Fehérvár FC honlapja
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 25. forduló: Budafoki MTE –
MOL Fehérvár FC 1-2 (1-1)
Budafok, zárt kapus, vezette: Zierkelbach.
Gólszerzők: Skribek (40.), illetve Zivzivadze
(17.), Zsóri (84 – öngól).
Sárga lap: Margitics (93.), illetve Nego (67.).
Budafok: Bese – Huszti A. (83. Micsinai), Jago-
dics, Romic, Medgyes – Csonka, Oláh – Skribek
(64. Ihrig-Farkas), Filkor (83. Margitics), Szabó
M. – Kovács D. (72. Zsóri).
MOL Fehérvár: Rockov – Nego, Rus, Stopira,
Hangya – Fiola, Alef (52. Pinto) – Bamgboye (46.
Bolla), Nikolics (75. Houri), Petrjak – Zivzivadze
(90. Szabó L.).

Bajnokok Ligája:
A mai műsor

Két mérkőzéssel in-
dulnak ma a vissza-
vágók a labdarúgó
Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjében.
Mindkét találkozó
22 órakor kezdő-
dik.
A műsor:
* Juventus (olasz) –
FC Porto (portugál)
(az első mérkőzé-
sen: 1-2, TV: M4
Sport, DigiSport 1,
Telekom Sport 1,
Look Sport +)
* Borussia Dort-
mund (német) – Se-
villa (spanyol) (3-2,
TV: DigiSport 2,
Look Sport)

Eredményjelző
* NB I., 25. forduló: Budapest Honvéd – Kisvárda
Master Good 0-1, ZTE FC – Ferencvárosi TC 
2-2, Budafoki MTE – MOL Fehérvár FC 1-2.
* NB II., 28. forduló: Szombathelyi Haladás – So-
roksár SC 1-0, Szolnoki MÁV FC – Vasas FC 
1-0, Békéscsaba 1912 Előre – WKW ETO FC
Győr 1-0, BFC Siófok – FC Ajka 1-3, Budaörs –
Pécsi MFC 0-1, Aqvital FC Csákvár – Nyíregy-
háza Spartacus FC 0-1, Gyirmót FC Győr – Sze-
ged-Csanád Grosics Akadémia 0-0, Kolorcity
Kazincbarcika SC – DEAC 3-1, Szentlőrinc – Do-
rogi FC 0-2, Debreceni VSC – Kaposvári Rákóczi
FC 2-0. Az élcsoport állása: 1. Debreceni VSC 57
pont, 2. Vasas 55, 3. Gyirmót 52.
* 1. liga, 26. forduló: Gyurgyevói Astra – Nagy-
szebeni Hermannstadt 2-1, Bukaresti FCSB –
Medgyesi Gaz Metan 1-0. Az élcsoport: 1. FCSB
57 pont (52-21), 2. Kolozsvári CFR 57 (37-12),
3. CSU Craiova 50.
* 2. liga, 18. forduló: Dunărea 2005 Călăraşi – Te-
mesvári Ripensia 2-2, Zsilvásárhelyi Viitorul Pan-
durii – Resicabányai CSM 2-1, Temesvári ASU
Politehnica – Bukaresti Metaloglobus 1-0. Az 
élcsoport: 1. Universitatea Craiova 31 pont/15
mérkőzés, 2. Temesvári ASU Politehnica 31/17,
3. FK Csíkszereda 28/16.

A tabella
1. Ferencváros     25     17    7     1      50-16    58
2. Puskás AFC     25     14    3     8      36-31    45
3. Fehérvár FC     25     11    7     7      50-31    40
4. MTK                25     9      8     8      35-33    35
5. Mezőkövesd    25     9      8     8      29-31    35
6. Paks                 25     9      7     9      50-47    34
7. Kisvárda          25     9      7     9      23-31    34
8. Újpest              25     9      4     12    32-51    31
9. Honvéd            25     7      7     11    37-37    28
10. ZTE               25     7      5     13    42-47    26
11. Budafok         25     7      5     13    30-46    26
12. Diósgyőr        25     6      4     15    28-41    22



Szerkesztette:MezeySarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Péntek este van, szokás szerint a
Duna TV esti híradóját nézzük. 

Megcsörren a vezetékes telefon,
a feleségem veszi fel, valaki román
nyelven beszél, majd hirtelen lete-
szi a kagylót. Két perc múlva újra
cseng a telefon, s miután a felesé-
gem megkérdezi, hogy kit keres-
nek, újra leteszik. Rövidesen újabb
csengetés, most már én veszem fel,
mire az illető megkérdezi, hogy a
számunk nem a 26…, azt válaszo-
lom, hogy nem. Még kétszer csen-
getnek, nem vesszük fel a telefont.
Kezdem gyanítani, hogy valaki szó-
rakozik velünk, mivel már történt
ilyen.

Újabb hívás, ugyanaz a kérdés,
nem a 26…-os szám? Öt perc
múlva megismétlődik. Kezdett ben-
nem felmenni a pumpa, s ahelyett,
hogy megkérdezném, hogy kit
keres, szidom keményen, és kilá-
tásba helyezem, hogy értesítem a
rendőrséget.

Még négyszer csengettek, míg
végül a feleségem azt mondta az il-
letőnek, hogy értesítettük a rendőr-
séget, erre ő eléggé megtört hangon
azt válaszolta: nem kellett volna.

Ez a válasz és főleg a hangnem
egy kissé gondolkodóba ejtett.

Több hívás nem volt.
Szombat reggel 9 óra körül újabb

hívás, egy fiatalember udvariasan
megkérdezi, hogy nem S. néni van
a telefonnál? A feleségem nemmel
válaszol, mire az illető elnézést kér.

S. néni a szomszéd lépcsőházban
lakik. Azonnal kiderül a telefon-
könyvből, hogy a keresett 26…
szám az S. nénié.

Felhívom mobilon a saját szá-
munkat, s mit ad Isten, S. néni je-
lentkezik.

Ő már tud a dologról, az történt,
hogy a vonalon egy „szakember”
dolgozott, s szerinte a visszakötés-
nél összekeverte a két szálat.

Nagyon elszégyelltem magam,
hogy segítség helyett felmérgelőd-
tem, és gorombáskodtam az illető-
vel, s vagy kétszer azt is mondtam
neki, hogy nem ismeri a számokat.

Epilógus
Mintegy 10 perc múlva cseng a

telefon, s ugyanaz a hang óvatosan
megkérdezi: nem a 26…-os szám?
Most már udvariasan elmagyaráz-
tam, hogy mi történt, s megadtam
az én számomat, hogy ezen hívja S.
nénit. Ugyanakkor elnézést kértem
a gorombaságokért, majd a legna-
gyobb békességben váltunk el.

Később minket is kerestek vagy
kétszer, mire a szomszédasszony-
nak kellett elmagyaráznia a történ-
teket.

Kérdés:
ennyire elromlott a világ, hogy

azonnal a legrosszabbra gondo-
lunk?

Nem találtam megnyugtató fel-
mentést a viselkedésemre.

F.M.

Humoros (?) történet

A marossárpataki Adorjáni
Károly általános iskolában je-
lenleg több mint 500 gyerek
tanul. A régi tanintézmény ki-
csinek bizonyult a tanulók be-
fogadására, ezért a község
vezetősége pályázatot nyúj-
tott be a helyzet orvoslására.
A sikeres pályázást követően
munkateleppé alakult az is-
kola hátsó udvara, ahol jó
ütemben haladnak a munká-
latok. Mózes Sándor iskola-
igazgató érdeklődésünkre a
tanintézményt érintő bővítési
munkálatok jelenlegi helyze-
téről, illetve az első félévi ok-
tatási eredményekről, nehéz-
ségekről tájékoztatott.

A helyi iskola felújításához és
bővítéséhez 2019 májusában kezd-
tek hozzá a szakemberek. A tervek
szerint idén szeptemberben kellene
befejezzék a munkálatokat. 

Az intézményvezetőtől megtud-
tuk, hogy a három épületszinten
nyolc új osztályterem készül. Min-
den szinten új illemhelyeket és rak-
tárhelyiségeket alalakítanak ki,
hogy tárolni tudják a szemléltető di-
daktikai eszközöket. A régi épületet

teljesen felújítják, hét osztálytermet,
egy infolabort és az irodákat is.
Mindkét épületben új központifű-
tés- és villanyhálózat készül, térfi-
gyelő kamerákat és füstérzékelőket
szerelnek fel, hangosbemondója, in-
ternet-csatlakozása és wifihálózata
lesz az iskolának. 

– A közeljövőben a helyi önkor-
mányzatnak benyújtjuk a költségve-
tést, amiben a működéshez
szükséges eszközök és berendezé-
sek megvásárlásához igénylünk tá-
mogatást – szalagfüggönyök,
iskolai padok, moduláris szekré-
nyek megvásárlására, beszerzésére.

Sokan felteszik a kérdést, hogy ér-
demes-e nagy méretű beruházással
foglalkozni, ha mindenfelé apad a
gyereklétszám? A válaszom, hogy
hála istennek nálunk az utóbbi tíz
évben, amióta az intézmény veze-
tője vagyok, a gyereklétszám nem
csökkent – hangsúlyozta az intéz-
ményvezető.
Az új tetőszerkezeten dolgoznak 

– Az új épületben, amit bővítünk,
már csak a padlóparketta elhelye-
zése, a fűtésrendszer kialakítása, az
ajtók beszerelése, a mosdó csempé-
zése, valamint a külső szigetelés

van hátra. A szennyvízrendszert ki-
alakították. A felújított épület ré-
szére az új tetőszerkezeten
dolgoznak, most éppen megöntöt-
ték a koszorúkat. Itt még kezdetle-
ges szakaszban vannak a belső
munkálatok, de a villanyszerelés
80%-ban megvan. 

A régi iskola A épületében nem
voltak meg a feltételek az oktatás-
hoz, északi fekvésű, és szűkek az
osztálytermek. Az épület tervezése-
kor figyeltek arra, hogy az ablakok
kelet felé legyenek. A napokban he-
lyeztek a földbe, homokágyba fek-
tettek egy tűzoltósági tartályt.
Remélhetőleg nem kell majd hasz-
nálni, de ez is hozzátartozik a biz-
tonsági intézkedésekhez.

– Kozma Barna polgármesterrel
naponta konzultálunk az építőmér-
nökökkel, ellenőrizzük a munkafá-
zisokat, s a felbukkanó probléma-
helyzetekben az iskolának legmeg-
felelőbb megoldásokat igyekszünk
elfogadtatni a kivitelezővel. Min-
dent megteszünk annak érdekében,
hogy minőségi munkát adjanak át,
iskolánk pedig korszerű, versenyké-
pes, minőségi oktatási intézmény
legyen – fejezte ki reményét Mózes
Sándor. 
Sikerült feldolgozni a tananyagot 

– Az első félévben november 9-
ig az iskola adott helyet az oktató-
nevelő munkának. Ezt követően, a
félév végéig online zajlott a
tanítás. Főleg a Google-tan-
terem és a Meet program se-
gítségével dolgoztak
pedagógusaink. A tanulók
70-75%-ban vettek aktívan
részt az online tanórákon.
Mózes Sándor elmondta,
hogy a visszajelzésekből úgy
értesült, hogy nem maradtak
el a tananyaggal. Nehézsége-
ket tapasztaltak a reál tan-
tárgyaknál, amelyeknél
fontos a tanár magyarázata. A
következő periódusban eze-
ket a hiányosságokat szeret-
nék pótolni. „Az alsó
tagozatos pedagógusaink a
tanórák után pluszórákat
tartva próbálják behozni a le-
maradást. A felső tagozaton a
tanárok átszervezték a mun-
katervüket, nagyobb hang-

súlyt fektetve a tapasztalt nehézsé-
gek kiküszöbölésére. A tanulmányi
eredményeket vizsgálva, az első
félév végén nem tapasztaltunk visz-
szaesést más iskolai évekhez viszo-
nyítva – mondta az iskolaigazgató.
Szülői egyesület alakult, elköltöztették 
az irodahelyiségeket 

Tavaly szülői egyesületet hoztak
létre, az elsődleges cél a napközi és
a hosszított iskolai program fenntar-
tása. A működéshez szükséges
anyagiakat a szülői adományokból
fedezik. A napközis tevékenység je-
lenleg zavartalanul működik, de az
iskolai hosszított programot egye-
lőre felfüggesztették, mivel két vál-
tásban tanulnak a gyerekek.

Február közepén egy osztrák ala-
pítvány látogatta meg a sárpataki is-
kolát. A közismert „cipősdoboz
program” keretében ajándékokat
hoztak, amelyeket a tanulóknak
személyesen osztottak ki, így csak
azok részesültek, akik jelen voltak
az iskolában.

A második félév megkezdése
előtt az irodahelyiségeket átköltöz-
tették az információs és dokumen-
tációs központba. A tanári mellett itt
kapott helyet a titkárság, könyvelő-
ség, az igazgatóság. Vezetőtanácsi
határozattal (egyelőre húsvétig) a
gyerekek jelenleg két váltásban ta-
nulnak, rövidített iskolai program-
mal.

Készül a környék legkorszerűbb tanintézménye

A Petry-vásár hiányát szeretném szóvá tenni.
Tudom, hogy járványhelyzet van, de azért a tavaly,
2020-ban is megtartották minden hónap harmadik
péntekén. Szeretnénk, ha újra megnyitna, mert csak
ott lehet sajtkülönlegességeket, csokoládékat, külön-

leges lekvárokat, kézműves dísztárgyakat, szappano-
kat, italokat és ínyencségeket kapni.

Meg kell találni a módját, hogy újra nyissanak, hi-
szen ezzel mindenki jól jár, az eladók és a vásárlók is.

MihályIrén,Marosvásárhely

Hiányzik a Petry-vásár

Amióta beléptünk az Európai Unióba, minden
számla háromívnyi, egy „kukucskálós” borítékban ér-
kezik. Azelőtt volt egy 5x8 cm-es cetli két példány-
ban, egy a cégnél maradt, a másik az ügyfélnél. 

Az ekkora számla papíranyaga lényeges megtaka-
rítás volna minden hónapban. Úgysem olvassa el
senki azt az „összezavaró” nyomtatványt. A számító-
gép sok adatot tud tárolni, ezért fölöslegesenek tartom
a sok – gáz-, víz-, villany-, telefon-, kábeltévédíj –
nyomtatványt. 

Más. Minden önkiszolgáló üzlet kasszája mellett,
felett ott „díszeleg” az a sok, betegséget ábrázoló, bor-
zasztó látványt nyújtó gyűjtemény! Valóságos egész-

ségkárosító helyzet, amit mindenki elszenved tudato-
san vagy tudattalanul. Miért kell ezt így csinálni? 

Sajnos ezekkel a dobozokkal mindenkit megbete-
gítenek, és nem rettentik el a cigarettázókat. 

Régebb volt egy dohánybolt (trafik), ahol cigaret-
tát, lottószelvényt és egyéb apróságot árultak. Akinek
kellett, külön elment oda cigarettáért. 

Akkor hogy is van ez? A cigarettázó kényelmesen
minden üzletben megveheti a cigarettáját. A többi vá-
sárló, a sok gyerek és a kasszás meg borzad minden-
nap a látványtól.

Változtatni kellene!
MihályIrén,Marosvásárhely

Ez környezetvédelem? 
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Teljes gőzerővel folytatódik az István, a ki-
rály székelyföldi nagyprodukció próbafolya-
mata: az egyéni próbákat csoportos
felkészülés váltotta, és a háromnapos össze-
rázó műhelymunkát követően zártkörű sajtó-
tájékoztatón mutatkozott be a csapat, illetve
a szereplők mellett a produkció rockzenekara
és alkotóstábja is. Bejelentették: az előadás
premierjét augusztus 20-án a Sepsi Arénában
tartják.

A jelenlévőket Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere köszöntötte: „Törté-
nelmi pillanat, amikor bejelenthetjük azt,
hogy Erdélyben, Székelyföldön színpadra
visszük az István, a király rockoperát helyi,
erdélyi szereplőkkel. Számomra egyértelmű
volt az, hogy ha egyszer lesz Erdélyben Ist-
ván, a király, akkor Szentgyörgyhöz köze
lesz. Elég fiatal voltam, amikor Csíksomlyón
megnézhettem, de úgy gondolom, ennek a
rockoperának 100 év múlva is lesz üzenete
itt, a Kárpát-medencében. Sokat gondolkod-
tam azon, hogy vajon miért is volt az – leg-
alábbis a mi időnkben –, hogy Erdélyben
mindenki Koppány akart lenni, Magyarorszá-
gon pedig majdnem mindenki István. Nem
tudom, hogy a mai fiatalok hogy vannak
ezzel, de majd kiderítjük” – mondta az elöl-
járó. Ezután bejelentette, hogy az előadás be-
mutatója augusztus 20-án lesz, ezenkívül
pedig még három alkalommal játsszák a da-
rabot a Sepsi Arénában. 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsá-
nak elnöke partnerségről biztosította a stábot,
és kiemelte: „Korszakalkotó lépés, amit kita-
láltak a kezdeményezők, ezt mi, megyei ön-
kormányzatként szerény eszközeinkkel
támogatni fogjuk – a kitűnő táncos lábú lá-
nyoktól kezdve, a keménykezű legényekig.
1983-ban sokan hallottuk, hogy »Valakinek
holnap le kell győzni a sötétséget, valakinek
át kell írni a régi meséket«, de akkor nem
gondoltuk, hogy idén fog ez megtörténni.
Biztos vagyok benne, hogy augusztus 20-a
méltó ünnepére az István, a király beérik.”

Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpol-
gármestere személyes tapasztalatait is bele-

szőtte mondandójába: „Szerintem kortól füg-
getlenül mindannyian vágytunk arra, hogy
valamilyen formában ennek a produkciónak
részesei lehessünk. Néptáncosként szerepel-
tem ilyen nagyprodukcióban, de egyik sem
volt az István, a királyhoz fogható. Azt gon-
dolom, hogy Erdélynek, Székelyföldnek,
Sepsiszentgyörgynek rengeteg kreatív fiatalja
van, és ez a kreativitás itt, nálunk tudott most
testet ölteni, hangokban kifejeződni. Ez szá-
munkra külön büszkeség. Szeretnék kicsit az
alkotó és a támogató szemével is látni, szájá-
val is szólni, mivel én egyrészt alkotó ember
vagyok, másrészt támogató ebben a történet-
ben. Úgy gondolom, mindenkiben megvan a
képesség, a tehetség és az akarat, ami ennek
a produkciónak a sikeréhez szükséges” –
zárta a gondolatait.

Dancs Árpád Zsolt producerként szólalt
fel, majd bemutatta az alkotóstábot: Szilágyi
Zsolt Herbert ötletgazda, zenei vezető, ének-
korrepetitor; Zakariás Zalán művészeti 
tanácsadó; Cserkész Emese énekkorrepetitor;
Tőkés Csaba Zsolt és Bordás Attila koreog-
ráfus és tánckorrepetitor; Kolumbán Zenge

gyártásvezető; Damian Diana, a Kónya
Ádám Művelődési Ház igazgatója; valamint
Orza Călin rendező-koreográfus. A technikai
részt az Alfa Sound Fábián Levente vezeté-
sével végzi. A producer továbbá hozzátette:
„Szilágyi Zsolt Herbert ötletének születésétől
kezdve zajlik a háttérmunka: a csapat össze-
állítása, a legjobb helyi szakemberek beszer-
vezése, a szereplők kiválogatása, a zenekari
felkészülés, valamint a próbafolyamatok és a
technikai egyeztetések. A stábunk nagy, a ké-
sőbbiekben pedig csatlakozik hozzánk még
egy 150 tagú kórus, egy 60 tagú táncegyüttes,
valamint statiszták és közreműködők. Az au-
gusztusi négy előadáson a rockzenekar élő-
ben zenél, ők már egy éve próbálnak. Fontos
megemlíteni, hogy rajtuk kívül lesz még egy
35 tagú szimfonikus zenekar is” – emelte ki
Dancs. A produkció komolyságát az is alátá-
masztja, hogy a jogtulajdonosok és az eredeti
szerzők is támogatásukról biztosították a stá-
bot, mondta Dancs, majd bejátszották Bródy
János és Szörényi Levente videóüzenetét.

A producer után az előadás rendező-kore-
ográfusa, Orza Călin osztotta meg gondola-

tait, szintén személyes szálra fűzve fel őket:
„Tinédzserként az összes lemezünket odaad-
tuk volna egy István, a király lemezért. Ké-
sőbb, amikor már karcos lett, lejátszásra
alkalmatlan, a borítót néztük. Innen nagy
lépés volt, amikor 2003-ban ott találtam
magam Csíksomlyón: ott nemcsak a hegyol-
dal lett tele, hanem a szívünk, a lelkünk is.
Aztán jött a telefon Szilágyi Zsolt Herberttől,
hogy nekünk, itt, székelyföldi produkcióként
kell ezt megcsinálni. Csak annyit mondtam
neki: te őrült vagy! Aztán eltöltöttünk itt
együtt három olyan napot, amelyek feljogo-
sítanak engem arra, hogy reménységgel
mondjam ki, hogy ez az előadás augusztus
20-án egy nagyszerű ünnepben fog csúcso-
sodni” – emelte ki a rendező.

Werner Gábor mint a produkció karmes-
tere arról biztosított: a rockzenekarban mind
hangszeres játékban, mind lelkesedésben
mindenki kiváló képességű muzsikus, akik
igazi csapatként dolgoznak együtt, ezért teljes
nyugalommal vág neki a feladatnak. „Azt kí-
vánom, hogy a szimfonikus zenekarral kiegé-
szülve erős lelki töltettel álljanak majd
színpadra augusztus 20-án. A szimfonikus ze-
nekar muzsikusaival 15-20 éve dolgozom
együtt, ők szintén szakmájuk kiválói. Bízom
benne, hogy ha ők is megkapják ezt a spiri-
tuszt, amit a rockbanda nyújtani tud, akkor ez
a közösség teljesen összekovácsolódik a be-
mutatóra.”

Az előadást dupla, illetve tripla szereposz-
tással játsszák majd, így biztosítva az előadás
színvonalát. A sajtóbemutatón a teljes szerep-
lőgárdát ugyan még nem, de a főbb szerepek-
ben játszó színészeket bemutatták: István
szerepében Farkas Loránd, Koppány szere-
pében Baricz Gergő és Dombi Sándor, Réka
szerepében Zöldi Lara, Laborc szerepében
Váta Loránd, Sarolt szerepében Zsigmond
Éva Beáta, Torda szerepében Szabó Előd,
Szabó Hunor és Mihály Ernő, a főurak sze-
repében Oláh Badi Alpár, Lőfi Gellért és
Kozma Attila mutatkozott be. A szereplők tel-
jes listáját hamarosan ismertetik. 

Az előadás a Zikkurat Színpadi Ügynök-
ség és a Melody Kft. engedélyével jön létre.
Az előadás szervezője: Sepsiszentgyörgy ön-
kormányzata és a Kónya Ádám Művelődési
Ház. 

Forrás: Deszkavízió

István, a király székelyföldi nagyprodukció
Bemutatkozott az alkotócsapat és a szereplőgárda

Száz éve elfeledett dinoszaurusz-
lelőhelyeket fedezett fel újra a Ma-
gyar Természettudományi
Múzeum és az ELTE-TTK Őslény-
tani Tanszékének munkatársa által
vezetett nemzetközi kutatócsoport
a Hátszegi-medence területén –
közölte a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum (MTM).

Mint a múzeum közleményében írják,
a gazdag dinoszaurusz-leletanyag világ-
szinten is egyedülállónak tekinthető,
mivel a csontmaradványok a dinoszauru-
szok kréta időszak végi eltűnését meg-
előző rövid időszakba engednek
betekintést.

A közleményben felidézik, hogy az
első világháborút megelőző néhány évben
Kadic Ottokár geológiai térképezést vég-
zett a Hátszegi-medence nyugati részén,
ahonnan egy páratlanul gazdag, dinosza-
uruszok és más hüllők maradványait tar-
talmazó leletanyagot gyűjtött be. Ez a
kréta időszak legvégét reprezentáló gyűj-
temény tartalmazza azokat a maradványo-
kat, melyek alapján a Magyarország nevét
viselő első dinoszauruszt, a Magyarosau-
rus dacust is leírták.

A leletanyag begyűjtését követő törté-
nelmi események következtében a lelőhe-
lyek pontos helyzetére vonatkozó
információk jelentős része elveszett, elle-
hetetlenítve a további őslénytani ásatáso-
kat a területen.

Az egykor feltárt több ezer fosszíliát
tartalmazó gyűjteményi anyag egyik leg-
értékesebb része, a Kadic Ottokár által
felfedezett leletek a Magyar Bányászati
Szolgálat Gerincesgyűjteményében tanul-
mányozhatók.

Mint írják, a Magyarországon elhelye-
zett gerincesanyag régóta foglalkoztatja a
nemzetközi paleontológus-társadalmat,
mert számos olyan értékes leletet tartal-

maz, melyek csak itt vizsgálhatók. Ilye-
nek a Magyarosaurus dacus törpe növésű
Sauropodához, az Allodaposuchus őskro-
kodilhoz vagy a Kallokibotion teknőshöz
tartozó maradványok, melyek első emlí-
tése ehhez a leletanyaghoz köthető.

„A Budapesten tárolt Hátszegi-lelet-
anyag kiemelkedő őslénytani jelentősége
régóta nemzetközi érdeklődésre tartott
számot, azonban mindig problémát jelen-
tett, hogy ezek pontos lelőhelyei és így az
egykori környezet, melyben ezek az élő-
lények egykoron élhettek, nem volt is-
mert. A lelőhelyek újrafelfedezését az
tette lehetővé, hogy nemrégiben előkerült
az a térkép, amelyet Kadic Ottokár hasz-
nált az ásatásai során, és rajtuk egyér-
telmű jelöléseket találtunk az egykori
lelőhelyekre vonatkozólag” – idézik a
közleményben Botfalvai Gábort, a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum és az
ELTE TTK Őslénytani Tanszékének mun-
katársát, a kutatócsoport vezetőjét.

A térkép a több mint száz évvel ezelőtti
topográfiai viszonyokat tükrözte, ezért a
lelőhelyek beazonosításába bevonták 
Albert Gáspárt, az ELTE Térkép-
tudományi és Geoinformatikai Inté-
zet munkatársát is, aki modern 
térinformatikai eszközök segítségével lo-
kalizálta a régi térképen jelölt lelőhelyek
mai helyzetét.

„A többhetes terepi kutatómunka során
sikerült beazonosítani a Kadic Ottokár
által kutatott lelőhelyeket, ahonnan 
ovábbi csontmaradványokat is sikerült
begyűjteni. A több mint száz gerincesma-
radvány közül kiemelhető egy összetar-
tozó csigolyasor, mely egy Sauropoda
dinoszauruszhoz tartozott, de találtunk
értékes maradványokat más dinoszauru-
szoktól, különféle krokodiloktól és tek-
nősöktől is. Tudományos szempontból a
legértékesebb fosszíliák mindössze né-

hány milliméter nagyságúak, melyekre
Magyar János bukkant rá a leletek prepa-
rálása során. Ezek a kisméretű maradvá-
nyok ugyanis az emlősökhöz tartoznak, és
így ezek a leletek tekinthetőek a Hátszegi-
medence legidősebb emlősmaradványai-
nak” – foglalta össze az ásatáson
felfedezett maradványok jelentőségét
Csiki-Sava Zoltán, a Bukaresti Egyetem
munkatársa.

Ezt követően a csont- és fogmaradvá-
nyokat geokémiai elemzéseknek vetették
alá, hogy bebizonyítsák, az új gerinces-
maradványok biztosan ugyanazokról a le-
lőhelyekről származnak, mint a
gyűjteményben található csontok. „A ma-
radványokból kimutatható nyomelem-
öszszetétel alapján tovább erősödött az a
kép, hogy az újonnan begyűjtött marad-
ványok ugyanarról a területről származ-
nak, mint ahol Kadic Ottokár végezte
ásatásait több mint száz évvel korábban”
– írják.

A geokémiai, földtani és őslénytani ku-
tatások rávilágítottak arra, hogy a vizsgált
leletanyag a Hátszegi-medence egyik leg-
idősebb dinoszaurusz-lelőhelyét képvi-
seli, mely nélkülözhetetlen segítséget
nyújt a kréta időszak végi kihalási ese-
ményt megelőző rövid időszak ökológiai
folyamatainak behatóbb megismerésé-
hez. Az elért eredményeknek köszönhe-
tően tisztáztuk azokat a rétegtani,
ökológiai és evolúciós kérdéseket, me-
lyek hosszú ideje fennálltak ezzel a pá-
ratlanul gazdag és őslénytani
szempontból nagyon értékes leletanyag-
gal kapcsolatban, lehetővé téve a mo-
dern őslénytani kutatások folytatását és
az újabb leletek felkutatását a területen –
foglalta össze Botfalvai Gábor a kutatás
főbb eredményeit, melyek a Cretaceous
Research szakfolyóiratban jelentek meg.
(MTI)

Dinoszaurusz-lelőhelyeket fedeztek újra fel Erdélyben A Dal 2021 
Szombaton kiderül, 

melyik dal lesz 
az év magyar slágere

Szombat este kiderül, melyik dal lesz az év magyar
slágere és az is, ki nyeri az online Akusztik Dalver-
seny fődíját. A második elődöntőben kialakult a fina-
lista mezőny. A Dal tizedik évadának döntőjében
nyolc produkciót hallhatnak a nézők szombaton 20
óra 35 perctől a Duna Televízióban, a győztes meg-
kapja a Petőfi Zenei Díj Év Dala elismerést – közölte
az MTVA Sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.

A döntőbe jutottak között van a Kaukázus, amely-
nek frontembere, Kardos-Horváth János Egyetlen szó
című szerzeményéért a múlt szombati adásban átve-
hette A Dal 2021 Legjobb Dalszövegírója díjat, amely
egyben a Petőfi Zenei Díj Az Év Szövegírója címet
is jelenti. A Kaukázus dala mellett versenyben van
BariLaci (Féltelek), az év felfedezettjének választott
Katona Petra (Viszlát múlt), a Mudfield (Nincsen sze-
rencsém), Radics Gigi (Egy vagy velem), Süle Zsolt
(Befúj), a Swing á la Django és Herrer Sára feat, Sár-
közi Lajos (Maradok), valamint Andelic Jonathan
(Áldom). A döntőben a zsűri pontszámaival nyolcról
négyre szűkül a mezőny, közülük az ötödik zsűritag
szerepét betöltő közönség dönti el, melyik dal legyen
a győztes. A nézők sms-ben szavazhatnak, a legtöbb
voksot kapó dal lesz 2021-ben az év magyar slágere.
Az év dalának előadójával a közmédia egy éven belül
legfeljebb tíz dalból álló lemezfelvételt, egy zene-
számból videóklipet készít, a győztes emellett pénz-
jutalomban is részesül, amelyet zenei produkciójának
fejlesztésére fordíthat.

Az év dala énekesének nyereménye tízmillió fo-
rint. A zsűri pontjai alapján legjobb négy közé kerülő
másik három produkció öt-öt millió forinttal gazda-
godik, a további négy döntős versenyző egy-egy millió
forintot fordíthat zenei produkciója fejlesztésére.

A szombati adásban adják át A Dal 2021 Akusztik
fődíját is. A közönség idén is online szavazáson dönt-
heti el, melyik feldolgozás nyerje az online Akusztik
Dalversenyt. A negyven produkcióra március 10-én
éjfélig lehet szavazni. A versenydalok meghallgatha-
tók a műsor hivatalos online felületén:
mediaklikk.hu/ adal2021/akusztik, szavazni szintén
ezen az oldalon lehet. (MTI)



ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET elad új
ágybetéteket bármilyen méretben.
1989. December 22. utca 113. szám
(22469)

ELADÓK használt ágybetétek, 200
lej/db. Tel. 0744-438-594. (11042)

ELADÓ olcsón új, háromszintes,
munltifunkcionális épület az 1989.
December 22. utcában. Tel. 0745-984-
363. (11042)

ELADÓK telkek felparcellázva: 764
m2, 905 m2, 982 m2, 2082 m2, a So-
mostetőn (Platoul Corneşti – Tudor).
Érdeklődni 10–17 óra között minden-
nap. Tel. 0770-274-001, 0730-912-
710. (11038-I) 

VÁSÁROLUNK lemezeket, CD-ket és
kazettákat, újakat és használtakat.
Helyben fizetjük. Tel. 0740-280-126.
(11033)

ELADÓ diófurnéros szobabútor,

ruhás- és vitrines szekrény, kanapé,

tévészekrény, kihúzható asztal, két

fotel kisasztallal, világos, körtefurné-

ros hálószoba szekrénysor kétsze-

mélyes ággyal, beépítve, 470 cm,

fenyőfa konyhabútor, vitrines szek-

rény, fali fiókos szekrény, nagy asztal

sarokkanapéval, állófogas, négyégős

kályha, egy- és kétszemélyes ka-

napé, kihúzható asztal, 12 m2-es

gyapjúszőnyeg, 4 véka dió. Telefon-

szám: 0741-143-404. (11055-I)

LAKÁS

KIADÓ hosszú távra másfél szobás,

36 m2-es, bútorozatlan garzonlakás a

Kárpátok sétányon. Érdeklődni a

0749-425-152 telefonszámon.

(10966-I)

OLCSÓN eladó ház Maros-

szentgyörgyön, 60 ár telek a

Transilvaniei utca 218. szám alatt. Tel.

0744-438-594. (11042)
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.
(10638-I)

NORALEX – sírkeretek, sírkövek,
fedlapok, minden, ami a sírmunkálat-
hoz tartozik. Tel. 0752-643-455.
(10843-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (10984-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal
tetőkészítést bármilyen anyagból,
mindenféle kisebb javítást, cserép-
forgatást, ácsmunkát, festést, vakolást,
bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0758-880-600. (10883)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Ha minőségi munkát
szeretne, válasszon minket! Cégünk
bármilyen típusú munkát vállal garan-
ciával. Tel. 0742-344-119. (10988-I)

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb
javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Tel. 0720-313-818.
Misi (10994)

VÁLLALUNK tetőfedést bármilyen

anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát,

házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk.

Tel. 0759-660-136. (10992)

TETŐFEDÉS hagyományos cserép-

pel, Bilka fémcseréppel, manzárdosí-

tás, famunka A-tól Z-ig. Tel.

0758-637-095. (11051)

VÁLLALOK mindenféle építkezési

munkát, fametszést. Autót vásárolok

ócskavasnak. Tel. 0741-352-972.

(11056)

TETŐFEDÉS fémcseréppel, tetőjaví-

tás, ácsmunka, fametszés. Tel. 0740-

823-089. (11058)

MEGEMLÉKEZÉS

Megtört szívvel emlékezünk  a
szeretett feleségre, édesanyára,
DEMETER ANNÁRA március 9-
én, valamint a drága gyermekre,
DEMETER IBOLYA JULIANNÁRA
április 5-én. Mindketten hat hó-
napja távoztak az élők sorából.
Emléküket szívünkben megőriz-
zük. A bánatos férj és édesapa, a
három testvér családjukkal.
(11018)  

Fájdalom költözött egy éve szí-
vünkbe,
nem múlik el soha, itt marad
örökre.
Nem halljuk hangod, nem fogjuk
kezed,
nem élhetünk már soha többé
veled. 
Itt hagytál mindent, amiért küz-
döttél,
elváltál tőlünk, akiket nagyon
szerettél. 
A fájdalomtól most is könnyes a
szemünk.
Könnyes szemmel felnézünk az
égre,
szeretünk téged most és mind-
örökre.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 9-én, amikor egy éve,
hogy a szeretett feleség, anya,
anyós, nagymama, a nyárádgál-
falvi KERESZTESI JUDIT lelke,
mint fehér galamb, csendesen
messzire szállt. Hiába keresünk,
könnyes szemünk már sehol
nem talál. Szerettei. (11006)

Szomorúan emlékezünk március
elején drága halottunkra, a kere-
lőszentpáli CZAKÓ ALBERTRE.
Emlékét őrizzük és számtalan-
szor szeretettel gondolunk rá.
Nyugodjon békében! (p-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, ükmama, anyós,
nagynéni, jó szomszéd, a kisgör-
gényi 

BÁRDOSI EMMA 
szül. Papp 

életének 100. évében, 2021. már-
cius 8-án csendesen megpihent.
Temetése március 10-én 13 óra-
kor lesz a kisgörgényi ravatalo-
zóból. 

A gyászoló család. (11052-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 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)
ALKALMAZUNK szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldol-
gozó üzembe részmunkaidőben, napi 4 órára. INDLACTO MURES
KFT., Prut utca 10. szám. Érdeklődni a Prut 10. szám alatt, a cég szék-
helyén. (sz-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Március 21-én, születésének 100. évfordulóján édesapámra,
PUPP JÓZSEFRE, a marosszentgyörgyi általános iskola magyar
nyelv- és irodalom szakos tanárára emlékezem.
Pályája során  a József Attilától választott idézet szellemében
élt és alkotott: „dolgozni csak pontosan szépen,/ ahogy a csillag
megy az égen,/  úgy érdemes.”
Tudta, hogy miközben a mának dolgozik, a jövőt formálja, sze-
mélyes példát mutatva diákjainak. Tisztában volt azzal,  hogy a
pedagógus munkájának eredményességét a tanítványok előme-
netele jelzi a leghitelesebben. Megértette diákjaival, hogy a ta-
nulás, a tudás hasznukra válik. Lélekben gazdag
pedagógusként nem csupán a magyar nyelv oktatására össz-
pontosított, tiszta lelkiismerettel diákok sokaságát nevelte a
jóra, a szépre, formálva jellemüket is egyben. Előzékeny, udva-
rias, közvetlen, jólelkű, becsületes, megértő ember és tanár volt,
tisztelte környezetét. Mindenki megbízott benne, sokan szeret-
ték, munkáját értékelték.
Az elismerés a tanügyi szervektől sem késett. Boldog tulajdonosa volt a Munkaérdemrend ezüst
fokozatának,  Marosszentgyörgy tiszteletbeli polgárává választották, Ezüstgyopár díjas tanárként
2000-ben megkapta a legmagasabb román állami kitüntetést, a  Románia Csillaga Érdemrend lo-
vagi fokozatát, az egyetemes magyar nyelv ápolása terén kifejtett tevékenységéért. 
Az emlékezést Horatius idézetére alapozva zárom, miszerint nem halunk meg teljesen, nem me-
rülünk feledésbe, ha sokan szeretettel és hálával őriznek emlékezetükben.    
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyermekei. (sz-I)

Nyilvánosárverés
AmarosvásárhelyiAvramescuGhe.utca4.számalattiszékhelyű

MURESINSOLVENCY SPRL,cégfelszámolókéntnyilvánosár-
verésthirdetamarosvásárhelyi,Brăilautca2–4.számmásodik
emeleténlevőSTA TrAvel ServiceS KfT. alábbivagyonának
értékesítésére.Acégkolozsváriésmarosvásárhelyiszékhelyeinlevő
javakatkülön-különtermékcsoportkéntegytömbbenbocsátjákel-
adásra;darabonkéntatárgyakatacégvoltalkalmazottaiközött
értékesítik.
I.Ingóságok,forgóeszközök
a)irodaifelszerelés(számítógépek,képernyők,kapcsolatteremtő

eszközök,dokumentummegsemmisítők,vetítők,vetítőképernyők,
laptopokéstartozékok,televíziók,szerverekéstápegységek).
AMarosvásárhelyenlevőjavakkikiáltásiára:29.069,34lej.A

Kolozsváronlevőjavakkikiáltásiára:69.564,00lej.
b)bútordarabok(konyhai,irodaibútorzat,ergonomikusirodai

székek,kerti(terasz-)bútorok,kanapék,különbözőszekrények,
páncélszekrények,digitálistáblákstb.)
AMarosvásárhelyenlevőjavakkikiáltásiára:25.312lej.AKo-

lozsváronlevőjavakkikiáltásiára:624lej.
c)különbözőtárgyak(bojlerek,hűtőszekrények,kombinálthű-

tőszekrények,mikrohullámúsütők,pingpongasztal,tányérok,po-
harakstb.)
AMarosvásárhelyenlevőjavakkikiáltásiára:2.336lej.
d)36árucikk,2100különbözőleltáritárgy(személyiszámító-

gépek,adapterek,tűzőgépek,lyukasztók,bemutatóanyagok,irodai
tárolók, tűzoltópalackok, szerszámosládák,elsősegély-dobozok,
szemétkosarak,ventilátorok,billentyűzetek,egerek,fülhallgatók,
tápkábelek,egyébszámítástechnikaieszközökstb.)
AMarosvásárhelyenlevőjavakkikiáltásiára:1.088lej.Azárak

nemtartalmazzákahéát.
Ajavakteljeslistájaacégfelszámolószékhelyéntanulmányoz-

ható.
Azárverést2021.március12-én13órátóltartjákacégfelszá-

molóMarosvásárhely,Avramescuutca4.számalattiszékhelyén,
ésmindenpéntekenugyanabbanazidőpontbanmegismétlik,a
javakértékesítéséig.Résztvehetnekazonjogiés/vagymagánsze-
mélyek,amelyek/akikaversenytárgyalástmegelőzőnapon13óráig
megvásároljákafeladatfüzetet,ésgaranciakéntkifizetikakikiál-
tásiár10%-át,valamintarészvételidíjat.
Bővebbfelvilágosítása0265-269700-as;0265-261019-es;0745-

146-096-ostelefonszámokon.
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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
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• 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

• 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

• 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

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 

állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


