
Szombaton éjjel öt székelyföldi település helységnévtáblá-
jának magyar feliratát festették le, köztük a megyénkbeli
Hármasfaluban levőt is. A rendőrség hétfőn őrizetbe vette a
gyanúsítottat.

Szombaton éjszaka a Hármasfalu, valamint a Hargita megyei Székely-
szentlélek, Székelyudvarhely, Máréfalva és Csíkszereda egy-egy hely-
ségnévtábláján valaki lefújta fekete színű festékkel a magyar neveket.
Mivel mindenik település a 13A jelzésű országút mentén fekszik, és az
illető mindenik esetben ugyanolyan színű festékszórót használt, 

Ez is jól kezdődik!

A romániai belpolitika friss híre, hogy több Hargita megyei és egy
Maros megyei település helységnévtáblájának magyar feliratát má-
zolták le feketére szombatról vasárnapra virradóra. Máréfalva pol-
gármestere szerint „ezt nem magyar ember vitte végbe”. Az érintett
települések, az RMDSZ és a Brassó megyei út- és hídügyi igazgató-
ság is a rendőrséghez fordul. 

További információ, hogy hivatalból vizsgálatot indított Hargita
megye rendőr-főfelügyelősége a megye több településén lemázolt két-
nyelvű helységnévtáblák miatt. A rendőrség rongálás vádjával nyo-
mozott és próbálta kideríteni, ki az, aki a magyar nyelvű feliratot
fekete festékkel fújta be négy Hargita megyei településen. 

Az RMDSZ az elkövetők felelősségre vonását kérte, kijelentve,
hogy a magyar közösség elleni provokációnak tartja ezeket a tetteket,
és elvárja, hogy a tetteseket megbüntessék. Közben a tettest kézre-
kerítették.

Jól kezdődik a „Trianon-év”, hiszen idén lesz a trianoni békeszer-
ződés századik évfordulója. Két szomszédos ország egyike gyászév-
nek nevezné, a másik örömünnepet készül ülni. Mindkét ország
provokációnak nevezi a szomszéd kezdeményezését.

Ám a romániai közpolitikában folyamatosan sorra kerülő magyar-
ellenes lépések azt is mutatják, hogy a román állami elit nem tudja
elfogadtatni természetes módon a román kulturális modellt, 

(Folytatás a 2. oldalon)

Mózes Edith

Gligor Róbert László
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Biztos 
kormánybiztos
A különböző kormányváltások alkal-
mával az RMDSZ-nek sikerült folya-
matosan biztosítania az alprefektust
Maros megyében, aki a nagyon ponto-
san meghatározott feladatkörének el-
látásán túl mindig odafigyelt a
magyarlakta vidékek önkormányzatai-
nak tevékenységére. Így van ez Nagy
Zsigmond esetében is, akit az óév
utolsó napjaiban kértünk meg, hogy
elemezze tevékenységét, és ismer-
tesse, hogy közigazgatási szempont-
ból milyen fontos feladatai vannak
2020-ban az önkormányzatoknak. 
____________4.
Sokszínű Caritas:
elköteleződés 
és emberség
A 2020-as jubileumi év lesz a Gyulafe-
hérvári Főegyházmegyei Caritas éle-
tében, hiszen 30 éve, hogy
embertársaink mellett állunk úgy, hogy
munkálkodunk a magukra maradott
idősek, hátrányos helyzetű gyermekek
és fiatalok, a fogyatékkal élők mássá-
gának elfogadása és a gazdálkodó vi-
dékiek érdekében. 
____________6.
A nehéz élet 
bajnoka
Időkapszula címmel indított útjára
2018-ban egy újabb projektet a Telefo-
nos Szeretetszolgálat, célja idős em-
berek olyan jellegű élettörténetét
megörökíteni, ami akár tanulságként
is szolgálhat az utókornak. A projekt
kivitelezésére önzetlen, kellő szociális
érzékenységgel rendelkező féltucat
írót, újságírót, fotóst kért fel a Solidaris
Egyesület. A terv részeként tárta fel
előttünk élete kamrácskáinak eddig
talán féltve őrzött titkait a marosszent-
györgyi 84 éves Takács Gizella is. Be-
leegyezésével tesszük elérhetővé
élettörténetét olvasóink számára a
Népújság hasábjain.
____________8.

Többek között a hármasfalui tábla is kárát látta a felelőtlen elkövető tettének  Fotó: Muszka Árpád

Lemázolták a hármasfalui helységnévtáblát (is)

El is csípték a gyanúsítottat
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Ma ATTILA és RAMÓNA,
holnap GYÖNGYVÉR napja.
GYÖNGYVÉR: magyar ere-
detű, jelentése: gyöngytestvér,
Arany János névalkotása a régi
magyar Gyöngy névből, a Buda
halála című művében.
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1 g ARANY 216,2917

A Koldusopera a Nemzetiben
Január 10-én este 7 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Nagytermében is bemutatják a Szegedi Szabadtéri
Játékok és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház közös
produkciójaként készült nagyszabású zenés előadást, a
Koldusoperát. A Bocsárdi László által rendezett előadás
Bertolt Brecht darabjához hűen három felvonásban, nagy-
zenekarral, kórussal idézi meg a gengszterek és utcalá-
nyok, profi koldusok és korrupt rendőrök múlt század eleji
világát, a pénz mindenek feletti uralmának visszásságait,
mely ma aktuálisabb, mint valaha.

Rendkívüli újévi hangverseny
Január 9. és 30. között negyedik alkalommal ad otthont a
Kultúrpalota nagyterme a szórakoztató zene fesztiváljának.
A koncertsorozat 9-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli
újévi hangversennyel kezdődik. Vezényel Jin Wang kínai
karmester, közreműködik a Monique’s Ballet Studio balett-
társulat. Műsoron Johann Strauss-művek. A hangversenyt
10-én, pénteken 19 órakor megismétlik.

Az Ariel színház év eleji kínálata
A marosvásárhelyi Ariel Stúdióban január 8-án, szerdán
19 órakor a Jóisten és pszichológusa című, 14 éven fe-
lülieknek ajánlott előadást lehet megtekinteni. Az elő-
adásra előzetesen helyet kell foglalni a
0747-942-181-es telefonszámon. 12-én, vasárnap dél-
előtt 11 órakor a nagyteremben a Csipkerózsika című
mesejáték látható. 

Megáll az ész 
– Szászrégenben is

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat január 8-án, szerdán
és 9-én, csütörtökön este 7 órától Szászrégenben, az
Eugen Nicoară művelődési ház előadótermében viszi
színre nagy sikernek örvendő zenés szilveszteri kabaré-elő-
adását. Fellépnek: Puskás Győző, Kelemen Barna, Gönczi
Katalin, Cseke Péter, Halmágyi Éva, Szőlősi P. Szilárd és
Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Le-
vente.

Dr. Zacher Gábor 
Marosvásárhelyen

Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, Maros-
vásárhelyen is előadást tart februárban dr. Zacher Gábor
népszerű magyarországi toxikológus. Vásárhelyen február
28-án 19.30-tól a Maros Művészegyüttes termében hallgat-
hatja meg a közönség legújabb előadását, amelyben a pop-
kultúra bálványainak életén és addikcióin át mutatja be a
tudatmódosítók veszélyes világát.

Pótszilveszter
Az Erdélyi Magyar Baloldal, valamint a Magyar Nyugdíja-
sok Klubja pótszilveszteri mulatságot szervez január 10-
én. Feliratkozni a Dózsa György utca 9. szám alatt lehet
január 9-ig naponta 9-11 óra között. Telefonszám: 0744-
928-299.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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gyaníthatóan ugyanarról azon elkövetőről lehet szó, s
mivel minden esetben csak az egyik helységnevet fújta le,
egyértelműen a magyar közösség megsértése a cél.

Az RMDSZ vasárnap jelezte, hogy feljelentést tett „a
rendőrségen a Székelyudvarhelyen, Máréfalván és Szé-
kelyszentléleken festékszóróval lefújt magyar település-
névtáblák ügyében. Provokációnak tartjuk a vasárnapra
virradóra történt esetet, és elvárjuk, hogy megbüntessék a
tetteseket!” – olvasható a híradásban. A brassói út- és híd-
ügyi regionális hatóság is jelezte vasárnap Elekes Róbert
szóvivő révén, hogy feljelentést tesz a rendőrségen a táb-
larongálások ügyében, majd vasárnap este a Hargita me-
gyei rendőrség is közölte, hogy hivatalból eljárást indított
ismeretlen tettesek ellen közúti jelzőtáblák megrongálása
ügyében. Közben már vasárnap este a székelyudvarhelyi
helyi rendőrség bejelentette, hogy a városban elhelyezett
térfigyelő kamerák segítségével többórás munka révén
azonosították az udvarhelyi rongálás gyanúsítottait. 

– Szombaton, január 4-én 23.27 órakor egy Bákó me-
gyei rendszámú személyautó érkezett Székelyudvarhelyre,
és 23.34 órakor  megállt a város Csíkszereda felé vezető
kijáratánál, a helységnévtáblánál, amit aztán az utasai
megrongáltak. A rongálás bűncselekménynek minősül,
aminek a kivizsgálása az országos rendőr-felügyelőség ha-
táskörébe tartozik, ezért a helyi rendőrség munkatársai a
beazonosított autó rendszámát és a felvételeket átadták az
országos rendőr-felügyelőség munkatársainak, hogy a ha-
tályos büntető törvénykönyv jogszabályainak értelmében
megtörténhessen a tettes(ek) felelősségre vonása” – áll a
közleményben. Hargita megyében az útügyi hatóság me-
gyei képviselete már vasárnap délelőtt eltávolította a szé-
kelyudvarhelyi és máréfalvi táblákat kijavítás végett,
Maros megyében ez még nem történt meg. 

Megkeresésünkre Vass Imre makfalvi polgármester el-
mondta: a községi rendőrőrs és a községháza munkatársai
vasárnap dokumentálták az esetet, ezért hétfő reggelig
még nem tett feljelentést a rendőrségen, de a megyei út-
ügyi hatósággal egyeztet a tábla helyreállítása ügyében.
Az „ilyen akciókat” elítélő elöljárótól megtudtuk: a köz-
ségben működő kamerarendszer nem rögzítette az inci-
denst, ugyanis a helységnévtáblák környékén már nincs
felszerelve térmegfigyelő eszköz, és egyelőre nem is lesz.
A meglévő felvételeket több órán át vizsgálták, de nem ta-
láltak használható anyagot. A polgármester ugyanakkor el-
mondta: szerencsére a rongálók nem vették célba a
Hármasfalut alkotó három egykori települést jelző faragott
fatáblákat is (valószínűleg ezekről nem is tudtak), ugyanis
a helyreállításuk körülményesebb volna.
A politikum is reagált

A helyi és megyei politikai vezetők reakciója sem ma-
radt el az eset kapcsán. Az RMDSZ megyei ügyvezető el-
nöke elítélte és a magyar közösség elleni provokációnak
minősítette a tábla megrongálását, ami nem segíti a román
és magyar közösségek együttélését. Kovács Mihály Le-
vente ugyanakkor reméli, hogy a rendőrség megteszi a
kellő lépéseket, és elvárják a tettesek azonosítását és meg-
büntetését. Nemes András hármasfalui RMDSZ-es taná-
csos is úgy véli, nem normális dolog „ilyen
minősíthetetlen cselekedetekkel” kezdeni az évet, s mivel
a kétnyelvű tábla kihelyezését törvény teszi lehetővé, ez a
tett bűncselekménynek bizonyul, így feljelentést vár a köz-
ség polgármestere részéről. 

A megyei MPP elnöke szerint nem szabad az esetet a
román és magyar nemzet közötti ellentét jeleként beállí-
tani, hiszen a Maros megyei románság elfogadta a magyar
helységnevek kifüggesztését, ami egy jogállamban elvár-
ható. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy az elkövetők
nem is megyénkbeliek voltak, ezért mindenkit nyuga-

lomra intenek, és azt üzenik a rongálóknak, hogy fogad-
ják el ők is azt, amit a Maros megyei románok már nor-
málisnak tartanak – mondta el lapunknak Berki Ferenc
elnök. 

Muszka Árpád hármasfalui helyi tanácsos vasárnap dél-
előtt jelezte az esetet a közösségi térben is. Megkeresé-
sünkre elmondta: elszomorító és ijesztő a román
nemzettársak reakciója, akiknek nagy része „egyetért a
mázolóval, hősként ünnepli, további akciókra biztatja, és
nem érti a magyar közösség felháborodását”. Az MPP
helyi képviselője szerint a magyar és román politikumnak
egyaránt feladata tudatosítani az emberekben az effajta
magatartás veszélyeit, káros voltát, hiszen „a gyűlölet gyű-
löletet szül, a harag pedig rossz tanácsadó”, ezért reméli,
hogy az ország megannyi gondja mellett nem a magyarság
lesz az idén a legfontosabb választási kampánytéma Ro-
mániában.
Letartóztatták az elkövetőt, letakarították a táblát

Hétfőn délben a Hargita megyei rendőrség közleményt
adott ki, amelyben értesíti a közvéleményt a tettes azono-
sításáról és őrizetbe vételéről. Eszerint a rendelkezésükre
álló bizonyítékok alapján a szomszédos megyei rendőrök
kevesebb mint egy nap alatt azonosították és őrizetbe vet-
ték az elkövetőt egy 30 éves Bákó megyei férfi személyé-
ben, aki a szembesítés során beismerte, hogy több Hargita
és Maros megyei táblát is lefestett. Az azonosított autóban
meg is találtak egy fekete festéket tartalmazó sprayt, ame-
lyet vélhetően a feliratok lemázolásánál használt. Tettéért
akár két évre szóló szabadságvesztés is járhat – közölte a
rendőrség.

Közben ugyancsak hétfőn déltájban letakarították a fes-
téket a tábla magyar feliratáról és leszerelték a tábla alá
felszerelt, szarvasmarhák jelenlétére figyelmeztető közúti
jelzőtáblát is. Valószínűleg azért, mert az az élcelődők
„céltáblájává” vált, a közösségi oldalakon kommentelők
szerint az az elkövető(k) kilétére utal. Vass Imre polgár-
mester nem tudott információval szolgálni a tábla letaka-
rítását illetően, vélhetően az útügyi hatóság emberei tették.
Ugyanezen a véleményen van Muszka Árpád is, aki dél
körül látott a falun végighaladni egy utászautót, de mire
nem sokkal később a helyszínre érkezett, már nem talált
ott senkit.

El is csípték a gyanúsítottat
(Folytatás az 1. oldalról)

Hétfőn délre már a festék eltűnt a tábláról

Január 6-tól megszűnt Ioan Macarie tanár ide-
iglenes kinevezése a Maros Megyei Tanfelügye-
lőség főtanfelügyelői tisztségébe az oktatásügyi
miniszter január 6-i 5746-os rendelete értelmé-
ben. Ugyancsak tegnaptól a szászrégeni Petru
Maior középiskola volt igazgatója, Bîndilă Cla-
udiu-Gabriel sporttanár, szászrégeni tanácsos, a
PNL szászrégeni szervezetének elnöke kapott
ideiglenes kinevezést a tanfelügyelőség élére a
január 6-i 5747-es miniszteri rendelettel – tájé-
koztat a megyei tanfelügyelőség közleménye.

Bîndilă Claudiu-Gabriel 2005-től a 11. főtan-
felügyelője lesz megyénknek. 

Ioan Macarie a szakoktatásért és a magánis-
kolákért felelős tanfelügyelőként dolgozik to-
vább. (bodolai)

Bîndilă Claudiu-Gabriel kinevezett főtanfelügyelő  
Forrás: Szászrégeni Polgármesteri Hivatal honlapjaIoan Macarie volt főtanfelügyelő 

Fotó: Nagy Tibor

Főtanfelügyelő-váltás 



A pénz istene, az élvhajhászás, a fo-
gyasztói életmód, a siker hajhá-
szása és az önmagasztalás
elutasítására szólított fel hétfőn,
vízkereszt alkalmából mondott ho-
míliájában Ferenc pápa a vatikáni
Szent Péter-bazilikában.

Az egyházfő annak fontosságát hangsú-
lyozta, hogy az embereknek arra kell össz-
pontosítaniuk, hogy másokat szolgáljanak,
ne önmagukat. Ferenc arra biztatta a híve-
ket, hogy összepontosítsanak a lényegi dol-
gokra, és szabaduljanak meg a haszontalan
és függőséget okozó dolgoktól, amelyek
összezavarják az elmét és elzsibbasztják a
szívet.

Az egyházfő kitért arra is, hogy az em-
bereknek segíteniük kell a társadalom szé-
lére szorult társaikon, mert Jézus bennük
is ott van. A hit nemcsak finom tételek
gyűjteménye, hanem felhívás Isten imádá-
sára – hangoztatta a katolikus vezető.
(MTI)

ezért bürokratikus úton szabályozza azt, véli az RMDSZ
elnöke. Ezt a tézist erősíti az úgynevezett zászlótörvény,
a kétnyelvű feliratok, a marosvásárhelyi katolikus is-
kola, a MOGYE stb.

Az sem mellékes, hogy a román állam köztudottan és
nem is burkoltan kettős mércével mér. Amit természe-
tesnek tart a románoknál, azt bünteti a magyaroknál.
Ennek egyik oka talán az, hogy sok olyan probléma van,
amit a románok és magyarok őszintén soha nem beszél-
tek meg. Bizalmatlanság jellemzi az emberek, a közös-
ségek viszonyát, ami a megértés hiányából fakad, és ez
az együttműködést is akadályozza. Együttműködés nél-
kül pedig nincsen fejlődés. Magyarán: hiányzik a köl-
csönös respekt.  Talán sohasem értették az RMDSZ
elnökjelöltjének kampányszlogenjét.

Mindig fennáll a visszarendeződés veszélye. Miután
a NATO- és EU-csatlakozás feltétele volt, hogy Romá-
nia rendezze a viszonyát a szomszédos államokkal, Bu-
karest a kisebbségi jogok tekintetében elment egy
bizonyos szintig, de ezeket sohasem gondolta őszintén,
és nem is váltotta be. És tapasztalat, hogy amint a de-
mokratikus berendezkedést vissza lehet fordítani, úgy a
kisebbségi jogok tekintetében is lehet visszalépni. Pél-
dául a tulajdonjog, a nyelvhasználati kérdés vagy a tuti
„vörös posztó”, az autonómia kérdése ügyében.

Ez az év is jól kezdődik!

Januárban 10-étől kézbesítik
a nyugdíjakat

Januárban 10-étől kezdődően kézbesíti a nyugdíjakat
a Román Posta, mivel az országos nyugdíjpénztár
ebben a hónapban a szokásosnál később utalja át az
ehhez szükséges pénzt. Korábban már a hónap első
munkanapja előtt három nappal megkapta a posta a
nyugdíjpénztártól a kikézbesítendő nyugdíjak össze-
gét, januárban azonban az évzárás miatt a nyugdíj-
pénztár csak január 7-én kezdi el az átutalást. Ezt
követően további három napra van szükség arra,
hogy a készpénz eljusson a postásokhoz. A nyugdí-
jasok idén is megkapják járandóságukat január 20-
áig. (Agerpres) 

Afrikai sertéspestis 
– újabb 26 ezer állatot ölnek le 

Újabb 26 ezer sertés elpusztításáról döntött az állat-
egészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság
(ANSVSA), miután afrikai sertéspestis (ASP) vírusát
mutatták ki egy Brăila megyei sertésfarmon. A farm
tulajdonosai kártérítést kapnak. Az ANSVSA leg-
utóbbi összesítése szerint Romániában az ASP meg-
jelenése óta 543.621 sertést kellett leölni. A fertőzés
az ország 41 megyéje közül 36-ot érintett. Az 
ANSVSA eddig 14.507 állattartó számára fizetett ki
összesen 403 millió lej kártérítést. (MTI) 

Csökkent a RoBoR
Egy bázisponttal 3,19%-ról 3,18%-ra csökkent hétfőn
a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló
három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) –
közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). Az elmúlt év
elején évi 2,99%-on állt a ROBOR, az év végén pedig
2,18%-on. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott
hat hónapos bankközi hitelkamatláb 3,26%-ról
3,25%-ra csökkent, a 12 hónapos ROBOR pedig évi
3,32%-on stagnált. (Agerpres) 

Sorshúzással kijelölt bírák
Nyilvános ülésen, sorshúzással jelölte ki hétfőn a
Legfelsőbb Bíróság öttagú bírói testületeinek tagjait
a 2020-as évre. A legfőbb igazságszolgáltató fórum
négy öttagú testülettel működik, ebből kettő büntető-
jogi, kettő pedig polgári perekben dönt. A most kijelölt
testületek a 2019-ben a Legfelsőbb Bíróság elé ke-
rült, de még meg nem kezdett ügyekkel, illetve a
2020-ban elbírálás alá kerülő ügyekkel fognak foglal-
kozni. (Agerpres)

Átszervezik a külügyi, illetve 
a pénzügyi tárcát

A külügyi, illetve a pénzügyi tárca átszervezése is
szerepelt a kormány hétfői ülésének napirendjén. A
kormányülésen megvitatott egyik tervezet szerint a
külügyminisztert négy államtitkár és egy államtitkár-
helyettes fogja segíteni munkájában. Feladatkörüket
a miniszter szabja majd meg. Egy másik tervezet a
pénzügyminisztérium megszervezésére és működé-
sére vonatkozó jogszabályt módosítaná. Napirenden
szerepelt még a 2021–2027 közötti kohéziós politi-
kához kapcsolódó európai alapok kezelésére vonat-
kozó memorandum, valamint egy törvénytervezet a
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal létre-
jött hitelmegállapodás ratifikálására. (Agerpres) 
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Ez is jól kezdődik!

Klaus Iohannis államfő kihirdette a 2020-as állami
költségvetés és a társadalombiztosítási költségve-
tés törvényét – közölte hétfőn az Államelnöki Hiva-
tal.

A Ludovic Orban vezette kormány december 23-án felelős-
séget vállalt a parlament előtt a 2020-as állami költségvetés
törvényéért.

A miniszterelnök akkor azt mondta a parlamentben, a kor-
mánynak az a célja, hogy még december 31-e előtt fogadják
el a költségvetést. Ehhez a kormányzati felelősségvállalás
módszeréhez kellett folyamodniuk, amire eddig nem volt
példa, de ez az egyetlen módja, hogy év végéig elfogadott
büdzséje legyen Romániának – magyarázta, hozzátéve, a tör-
vényhozók által benyújtott módosító javaslatok közül nagyon

sokat beemeltek a szövegbe. „Ha vannak olyan alakulatok,
amelyek úgy gondolják, hogy a törvény nem léphet hatályba,
bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be” – nyomatékosította
akkor Orban.

A kormányfő rámutatott, az államháztartási törvény kidol-
gozásakor reális adatokra támaszkodtak, 4,1%-os gazdasági
növekedéssel és 3,1%-os inflációs rátával, valamint 4,75
lej/eurós átlagárfolyammal számoltak.

A parlament két házának elnöke később óvást nyújtott be
az alkotmánybírósághoz a költségvetés felelősségvállalással
történő elfogadása miatt, a kormány és a parlament közötti al-
kotmányos természetű jogi konfliktusra hivatkozva. A taláros
testület döntése értelmében a felek január 10-ig fejthetik ki
írásban álláspontjukat ezzel kapcsolatban. (Agerpres)

Az államfő kihirdette 
a 2020-as állami költségvetési törvényt

Felfüggeszti tevékenységét a bukaresti Floreasca
kórház több orvosa, asszisztense és ápolója; állítá-
suk szerint csak a súlyos eseteket fogják ellátni.

A sürgősségi kórház több alkalmazottja által aláírt közle-
ményben leszögezik, az egészségügyi intézmény orvosi kö-
zössége aggodalmát fejezi ki azért, ahogyan „egy sajnálatos
incidenst” kezelnek, aggasztónak tartják, hogy milyen mér-
tékben sérül több tekintélyes orvos és az ország egyik leg-
nevesebb kórházának jó hírneve. „Sajnálatos, hogy még a
vizsgálat lezárása előtt menesztik tisztségéből Mircea Beu-
ran professzort” – fogalmaznak. 

Az aláírók ugyanakkor kérik az egészségügyi minisztéri-
umtól, vizsgálja ki azt is, mi vezetett az incidenshez. „Jelezni
szeretnénk, hogy rendkívül súlyos helyzetben van a kórház,
és a történtek bármikor megismétlődhetnek a kórházban dol-
gozó bármely orvossal. Ezért az orvosok tevékenységük fel-

függesztése mellett döntöttek, mind saját érdekünkben, mind
a páciensek érdekében, hogy védjük egymást” – áll a közle-
ményben, amely hozzáteszi, hogy az elkövetkezőkben – a vo-
natkozó törvényeknek megfelelően – csak a súlyos eseteket
fogják ellátni. 

Az egészségügyi minisztérium korábban arról tájékoztatott,
hogy a műtőasztalon égési sérüléseket szenvedett nő ügyében
végzett ellenőrzések nyomán összesen harmincezer lejre bün-
tette meg az Állami Egészségügyi Felügyelet a bukaresti Flo-
reasca sürgősségi kórházat, valamint a beavatkozást végző
csapat valamennyi tagját. A szaktárca szerint a kórház veze-
tősége által végzett belső vizsgálat arra a következtetésre ve-
zetett, hogy emberi hiba okozta az incidenst. A jelentés szerint
Mircea Beuran professzor a szerződésében előírt 33 kötele-
zettségéből tízet megszegett, ezért menesztik osztályvezető
orvosi tisztségéből. (Agerpres)

Tiltakoznak a Floreasca kórház alkalmazottai

Ferenc pápa a pénz istenének elutasítására 
szólított fel

Pekinget aggasztja az éleződő fe-
szültség az Egyesült Államok és
Irán között – fogalmazott Keng
Suang kínai külügyi szóvivő hétfői
sajtótájékoztatóján a kínai fővá-
rosban. Az érintett feleket önmér-
sékletre szólította fel a béke és a
stabilitás megőrzése érdekében.

A szóvivő egyúttal felszólította az
Egyesült Államokat, hogy ne éljen visz-
sza erejével, hangsúlyozva: Washington
az elmúlt napokban véghezvitt kockáza-
tos katonai műveleteivel szembement a
nemzetközi kapcsolatok alapvető nor-
máival. Hozzátette: a hatalmi politika
nem népszerű és nem is fenntartható.

Keng kritikát fogalmazott meg azzal
kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok
szankciókkal fenyegette meg Irakot, mi-
után az iraki parlament felszólította az
amerikai és egyéb külföldi csapatokat,
hogy hagyják el az ország területét.
„Kína mindig is ellenezte a szankciók
meggondolatlan alkalmazását és a velük
való fenyegetőzést.”

Pénteken az amerikai légierő célzott
csapással megölte Kászim Szulejmánit,
az iráni Köztársasági Gárda elit egysége,
az al-Kudsz Brigád parancsnokát, és
Abu Mahdi al-Muhandiszt, a Népi Moz-
gósító Erők nevű, iráni támogatást él-
vező milicistákat tömörítő

ernyőszervezet vezetőjét. Kína az ENSZ
Biztonsági Tanácsának állandó tagja, és
tagja annak az iráni atomalkunak, mely-
ből az Egyesült Államok tavaly május-
ban kilépett.

Irán, Kína és Oroszország december
végén közös tengeri hadgyakorlatot tar-
tott az Indiai-óceán északi részén, Mo-
hammad Dzsavád Zaríf iráni
külügyminiszter pedig a múlt hét elején
Pekingbe látogatott, ahol Vang Ji kínai
külügyminiszterrel egyeztetett. Vang Ji
akkor úgy fogalmazott: a két ország kiáll
nemzeti érdekei, továbbá a multilatera-
lizmus és a nemzetközi kapcsolatokat
meghatározó alapelvek mellett. (MTI)

Iráni–amerikai viszály
Pekinget aggasztja az éleződő feszültség



A különböző kormányváltások
alkalmával az RMDSZ-nek si-
került folyamatosan biztosíta-
nia az alprefektust Maros
megyében, aki a nagyon pon-
tosan meghatározott feladat-
körének ellátásán túl mindig
odafigyelt a magyarlakta vi-
dékek önkormányzatainak te-
vékenységére. Így van ez
Nagy Zsigmond esetében is,
akit az óév utolsó napjaiban
kértünk meg, hogy elemezze
tevékenységét, és ismertesse,
hogy közigazgatási szem-
pontból milyen fontos felada-
tai vannak 2020-ban az
önkormányzatoknak. 

– Alprefektus úr, mi volt a leg-
fontosabb teendője 2019-ben?

– Kinevezésem óta igyekeztem
eleget tenni a törvény által behatá-
rolt feladatkörömnek. Mint ismere-
tes, a prefektúrák a Belügy-
minisztériumhoz tartoznak, ezen
belül a prefektúrákért felelős igaz-
gatóság koordinálja az intézmény
működését. Az előző évekhez vi-
szonyítva közigazgatásilag azért
volt nehezebb 2019, mert július 7-
én megjelent az új közigazgatási
törvénykönyvre vonatkozó 57-es
számú sürgősségi kormányrendelet.
A korábbi, 215/2001-es helyi köz-
igazgatási törvény megjelenése óta
nagyon sok minden változott, így
szükségessé vált a módosítása. Az
új kódex megjelenése óta azonban
azt kellett tapasztalnom, hogy még
mindig maradtak megoldatlan kér-
dések, ugyanis a legtöbb cikkelyt
átvették a régi törvényből, ugyanak-
kor beépítették a választott tisztség-
viselők jogállására vonatkozó
393/2004-es törvényt, a prefektusi
intézmény működésére vonatkozó
340/2004-es törvényt, az állam, a
megyei tanácsok és a helyi tanácsok
köz- és magántulajdonához kapcso-
lódó 213/1998-as törvényt, a köz-
tisztviselők jogállását szabályozó
188/1999-es törvény jelentős részét.
Az új közigazgatási törvénykönyv-
nek összesen 638 cikkelye van.
Még mindig nem jelentek meg az
alkalmazási szabályok, ami biztosí-
taná, hogy mindenki egységesen al-
kalmazza az új jogszabályt. Ezért a
jelenlegi helyzet egy kissé megne-
hezíti mind a prefektúrák, mind a
helyi közigazgatási egységek mű-
ködtetését. Azt is rebesgetik, hogy
az új kormány módosítaná a köz-
igazgatási törvénykönyvet. Sajnos,
minden változtatás hátráltatja a
mindennapi munkát. 

Előzetes véleményezés
Mindezek ellenére az új törvény-

könyv egyik fontos előírása meg-
könnyíti a munkát a helyi
közigazgatási egységekkel. Ennek
alapján a prefektúra véleményezhet
olyan kérdéseket, amelyeket a helyi
közigazgatási egységek fogalmaz-
nak meg. Valójában azt jelenti,
hogy a helyi tanácsok, polgármes-
teri hivatalok, mielőtt megszöve-
geznek valamely
határozattervezetet vagy polgár-
mesteri rendelkezést, véleményt
kérhetnek a prefektúrától. Ezzel el-
kerülhetik, hogy a már meghozott
döntéseket – amelyeket a törvény
értelmében a prefektúráknak amúgy
is felül kell vizsgálniuk – megvé-
tózza a kormányhivatal. Ezzel az
intézkedéssel elkerülhetik a helyi
közigazgatási egységek, hogy a pre-
fektúra megtámadja a közigazgatási
bíróságon a határozatokat, és így

gördülékenyebb lesz a döntéshoza-
tal. 

Ezenkívül megváltozott az ön-
kormányzati jegyzőknek a státusa.
A titkár, jegyző ezentúl főtitkár lesz.
A hatáskörük nem változott ugyan,
de ezt az előírást is életbe kellett
léptetni. 

– Az alprefektus a helyi önkor-
mányzatokkal is tartja a kapcsola-
tot, hiszen számos polgármester
fordul önhöz különböző ügyekben.
Mennyire sikerült tavaly gördülé-
kennyé tenni a helyi önkormányza-
tok működését?

– A polgármesterekkel szinte na-
ponta tárgyalunk. Elsősorban taná-
csi határozatok megfogalma-
zásában, a földtörvény alkalmazá-
sával kapcsolatosan kérik ki a véle-
ményemet. Természetesen ezeknek
megvannak az intézményes keretei.
Hangsúlyozom, hogy tanácsaim
konzultatív jellegűek. Az érintettek-
nek kell megtalálniuk a megfelelő
jogi megoldást. Sokan fordulnak
hozzánk írásban a meghallgatások
alkalmával. Szakmai elégtételt je-
lent, ha intézményesen közbenjár-
hatok egy-egy személyes ügy
rendezésében. 

Jobb munkaszervezés 
és ügyfélszolgálat

– A prefektúra egyik fontos fel-
adata a hatalmon levő kormány
programjának követése. Túl a poli-
tikai vonatkozásokon, ez fontos, hi-
szen a minisztériumok működése, az
általuk kibocsátott rendelkezések
alkalmazása hozzájárul a helyi köz-
igazgatási egységek működéséhez.

– Rendszeres tájékoztatót kell
küldenünk a feladatok teljesítéséről,
hiszen a prefektúra koordinálja a
minisztériumoknak alárendelt ún.
dekoncentrált intézmények műkö-
dését, felülvizsgálja, tanácsokkal
látja el az intézményvezetőket a tör-
vények, rendeletek, intézkedések
alkalmazásáról. Alprefektusként di-
rekt feladatköröm a gépkocsibe-
jegyzési és az útlevél-kibocsátási
közszolgáltatás koordinálása, a
szakmai felügyelet. Sikerült előre-
lépni mindkét téren, több pozitív
visszajelzést, köszönőlevelet kap-
tam. Például mindkét közszolgálat-
nál lehetővé tettük az online
sorszámfoglalást, de jobb a munka-
szervezés és az ügyfélszolgálat is.
Az útlevélosztály a nyáron hosszab-
bított programmal működött, igye-
keztünk minél előbb kiszolgálni az
ügyfeleket. Ami talán bosszantó,
hogy a hajtási jogosítványokhoz
szükséges gyakorlati vizsgára a si-
keres elméleti vizsgát követően 45
napot kell várni. Nagyon sokan je-
lentkeznek vizsgára, kevés a vizs-
gáztató, ez az oka a
határidő-eltolódásnak. Működnek a
szászrégeni és dicsőszentmártoni
kihelyezett vizsgáztatóegységek is,
ezzel talán könnyítettünk valamit a
megyeközponton. Pozitívum, hogy
országos viszonylatban még mindig
előkelő helyen vagyunk, hiszen
vannak megyék, ahol jóval többet
kell várni a sofőrvizsga letételére.
Nagyon nehéz behozni a lemara-
dást, hiszen kisszámú személyzettel
dolgozunk, és nincs lehetőség a bő-
vítésre. 

Földosztás és kataszterezés
– Tudomásunk szerint az alpre-

fektus a megyei földosztó bizottság
titkára. Mint ismeretes, a 18/1991-
es számú tövény, majd az ezt követő
újabb törvények lehetővé tették a
földterületek visszaszolgáltatását,
emellett több olyan rendelkezés is

született, amely a folyamatot segít
lezárni, ám távol állunk még attól.
Anélkül, hogy statisztikai adatokba
bonyolódnánk, hogy állunk 2020
elején a területek visszaszolgáltatá-
sával?

– Minden hónapban ülésezik a
megyei földosztó bizottság, és
igyekszünk a tövény adta lehetősé-
gekkel a helyi bizottságok által elő-
terjesztett dokumentációkat,
kéréseket rendezni, hogy valóban
minél előbb lezárjuk ezt a folyama-
tot. Elég hatékonyan, felelősségtel-
jesen működünk, hiszen a bizottság
elnöke a prefektus, és a megye azon
közintézményeinek vezetőiből álló
15 tagú grémium alkotja a tagjait,
akik valamilyen kapcsolatban van-
nak a témával. A megyei és a helyi
földosztó bizottságok munkáját
kissé hátráltatja, hogy elindult az
országos kataszteri program. Amed-
dig nem készül el a parcelláris fel-
mérés, addig nem írnak
birtoklevelet, nem küldenek doku-
mentációt a megyei földosztó bi-
zottsághoz. Ez időbeni eltolódást
jelent. Jó viszont, hogy a felmérés
végre tisztázza a tulajdonviszonyo-
kat helyi szinten, így talán vala-
hogy a folyamat végére járhatunk.
Igaz, ettől eltekintve még mindig
rengeteg, a tulajdonjogra vonat-
kozó per kimenetelét is meg kell
várni. A kataszterezési programot
2022-ig be kellene fejezni. Remé-
lem, hogy a papírok szintjén ez
tisztázza a helyi tulajdonviszonyo-
kat, és ezáltal felgyorsul a restitú-
ciós folyamat. 

Társadalmi dialógus
– A prefektúra koordinálja a tár-

sadalmi dialógus bizottságát,
amelynek feladata, hogy elejét
vegye az esetleges társadalmi konf-
liktusoknak, ezeket dialógussal ren-
dezze, megelőzze a sztrájkokat vagy
egyéb munkakonfliktusokat.

– Ezt a bizottságot általában az
alprefektus elnököli, és tagjai a kü-
lönböző szakszervezetek, a munka-
adók képviselői, valamint az
azokkal kapcsolatba kerülő állami
intézmények vezetői. Bár kevésbé
látványos, találkozóink célja az,
hogy a munkaadók és a munkavál-
lalók közötti potenciális konfliktu-
sokat elkerüljük. Mert ha leáll a
munka egy nagyobb gazdasági egy-
ségnél, az nemcsak az ott dolgozó-
kat, a céget érinti, az az egész
társadalomra kihathat. Ugyanakkor
nemcsak gazdasági vállalkozókról
beszélünk, hanem olyan állami in-
tézményekről is, mint például a me-
gyei kórház, ahol életbevágóan
fontos a folyamatos szolgáltatás
biztosítása. Tavaly a Sanitas szak-
szervezet hiányolta, hogy az egész-
ségügyi alkalmazottak nem kaptak
vakációs jegyet. Ebben közvetítet-
tünk a minisztériumhoz, hogy tisz-
tázzuk a helyzetet. 

Ugyanakkor az időskorúak szo-
ciális bizottságában, amit szintén az
alprefektus elnököl, próbálunk
megfelelő megoldásokat találni a
nyugdíjasokat érintő problémákra.
Látogatásokat szerveztünk idősott-
honokba, hogy megnézzük, bizto-
sítják-e az ottlakók megfelelő
ellátását. Ezek apróságoknak tűn-
nek, de befolyásolják azok sorsát,
akik intézményes gondozásra szo-
rulnak, és a mi dolgunk rajtuk se-
gíteni. Itt is az a tapasztalat, hogy
egyre többen vannak, akik ilyen
helyzetbe kerülnek, és fontos,
hogy megfelelő körülményeket te-
remtsünk ezekben az intézmények-
ben. 

Sertéspestis 
és medvetámadások

– 2019-ben két rendkívüli álla-
pot is volt megyénkben. Az egyik a
sertéspestis általi fenyegetettség, a
másik a medvetámadások ügye, hi-
szen nemcsak anyagi kárt okozott a
nagyvad „látogatása”, hanem saj-
nos emberéletbe is került. Mennyire
volt hatékony a prefektúra közben-
járása ebben a két helyzetben? 

– Nemcsak a medvék által oko-
zott károkról van szó. Állandó kap-
csolatot tartottunk ez ügyben a helyi
önkormányzatokkal és a környezet-
védelmi hatósággal (ügynökség és
őrség, erdészeti őrség, vadásztársa-
ságok). A tavasszal, régiónként hat
találkozót szerveztünk a témakör-
ben. A prefektúra kidolgozott egy
eljárást a medve–ember konfliktus
kezelésére, és ennek köszönhetően
más megyékhez képest sokkal job-
ban irányítottuk a helyzetet. Fontos,
hogy minden intézmény vezetői
tudták, hogy a törvényeknek meg-
felelően adott esetben mi a teendő-
jük és a felelősségük, és a konkrét
esetekben beigazolódott, hogy ope-
ratívan, helyesen jártak el. Külön
WhatsApp-csoportot működtetünk,
ahol állandó kapcsolatot tartunk
minden felelős intézményvezetővel,
akik beavatkozhatnak ilyen esetben.
Nemcsak a medvetámadásokra fi-
gyelünk: abban az esetben is, ha va-
laki gépkocsijával elüt egy
vadállatot, tudjuk, hogy melyik in-
tézmény felel azért, hogy a tetemet
elszállítsa a helyszínről, miként kell
eljárni a kárfelméréskor stb. Álsze-
rénység nélkül mondhatom, hogy
az én kezdeményezésem volt ennek
a csoportnak a létrehozása és mű-
ködtetése. 

Ami a sertéspestist illeti, öröm-
mel mondhatjuk el, hogy más me-
gyékkel ellentétben, egy-két
elszigetelt esettől eltekintve nálunk
nem jelentett különösebb gondot a
járvány. Ez annak köszönhető, hogy
sikerült kiváló kapcsolatot és
együttműködést kialakítani az Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Igazgatósággal. Az
intézmény azonnal, hatékonyan
avatkozott be. Egyelőre két gócot
lokalizáltunk, Segesvár mellett és
Szováta északkeleti határában, vad-
disznók miatt. A rendőrség, csend-
őrség folyamatosan ellenőrzi a
megyehatáron az állatszállító jár-
műveket. A prefektúra hatáskörébe
tartozó megyei állatjárványügyi bi-
zottság is minden alkalommal ösz-
szeült, szemmel tartotta az
eseményeket, a hatékony együttmű-
ködésnek köszönhetően sikerült
megakadályozni, hogy elterjedjen a

járvány. Kevésbé látványos, de ez is
annak köszönhető, hogy a prefek-
túra, vagy akár az alprefektus, a
személyes hozzájárulásommal haté-
kony az intézmények vezetői kö-
zötti kapcsolattartás. 

A legnagyobb kihívás 
a választások lebonyolítása

– A közigazgatási hatóságok szá-
mára az idén a legnagyobb kihívást
talán a helyi és parlamenti válasz-
tások megszervezése és lebonyolí-
tása jelenti, hiszen ez elsődlegesen
a prefektúrák feladata lesz. 

– 2019-ben volt egy népszavazás
és egy elnökválasztás, amely az
idéni helyi és parlamenti választá-
sok ún. főpróbája volt. Ezeknek a
technikai lebonyolításában a pre-
fektúrának fontos szerepe van: a
szavazólapok, a fogyóanyagok, bé-
lyegzők beszerzése, kihordása, va-
lamint a szavazást követően a
begyűjtése. Örömmel mondhatom,
hogy megyénkben nem volt a két
választáskor ilyen incidens. Azt a
bizottságot koordinálom, amely a
megyei bizottság irodájában átveszi
a szavazócédulákat a körzetektől.
Az idei választásokra való tekintet-
tel nagyobb felelősséget várunk el a
helyi szavazókörzetek tagjai, legin-
kább az elnökök részéről. Ugyanak-
kor nagyobb részvételre számítunk,
hiszen az ország, gyerekeink jövője
a szavazófülkében dől el. És ez nem
amolyan demagóg politikai kijelen-
tés. Alkotmányos jogunkat gyako-
roljuk, és ne feledjük, hogy a
szavazás a demokrácia gyakorlásá-
nak legfontosabb eszköze. Nyilván,
itt több intézmény működik együtt
– a megyei választási bizottság, az
állandó választási hatóság, rendvé-
delmi szervek stb. A prefektúrának
kötelessége bizosítani a technikai
feltételeket. Amint korábban is em-
lítettem, a folyamatban hasonlóan
fontos szerepet vállalnak mindazok,
akik a helyi választási bizottságok-
ban tevékenykednek, hiszen az el-
nökök, az alelnökök és a pártok
által delegált tagok biztosítják az ál-
lampolgárok alkotmányos jogát,
hogy részt vegyenek és ezáltal vé-
leményt nyilvánítsanak mindkét vá-
lasztáson. 2020 legnagyobb
kihívása ezeknek a választásoknak
a lebonyolítása, és talán annyit fűz-
nék hozzá, hogy mind  helyi, mind
országos szinten jelentősen megha-
tározzuk saját jövőnket. Ennek a tu-
datában álljon mindenki az urnák
elé. Kötelességemnek tartom bizto-
sítani a folyamat lebonyolításának
tisztaságát, becsületességét. A többi
az állampolgárokon múlik. 
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Biztos kormánybiztos 
Interjú Nagy Zsigmond alprefektussal

Vajda György



Az európai polgári kezdeményezés
benyújtásáig négy hónap van hátra,
elképzeléseink szerint ezzel az üléssel
adtunk lendületet az utolsó hóna-
pokra. 40 ezer aláírás gyűlt össze
eddig, ami a szükségesnek mindössze
a 4 százaléka, 96%-ot kell a követ-
kező négy hónapban teljesíteni – nyi-
latkozta vasárnap este a Népújságnak
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) elnöke.

Minden év január elején a Kultúrpalotá-
ban tartja az SZNT az éves megemlékezését
a madéfalvi veszedelemről. Az idén sem
történt másképp. A vasárnapi rendezvény
annyiban különbözött az eddigiektől, hogy
túl a megemlékezésen, az SZNT soros kül-
döttgyűlésére is sort kerítettek. Ugyanis
ezzel az üléssel akartak lendületet adni a
gyengén haladó aláírásgyűjtésnek. Izsák
Balázs szerint ez teljesíthető, van tapaszta-
lat ezen a téren, „láttuk, mi a dinamikája a
Minority SafePack aláírásgyűjtésének, de
ehhez az ünnepélyes nyilatkozatokon, hatá-
rozatokon, elvi egyetértéseken túl aláíráso-
kat kell gyűjteni. Meggyőződésem, hogy
akarat, lendület kérdése, hogy teljesítsük az
utolsó négy hónapban azt, amit egy év alatt
nem sikerült”. 

A csíksomlyói kegytemplom harangjának
hangjával és a Boldogasszony anyánk című
ősi székely himnusszal kezdődött vasárnap
este a Kultúrpalota nagytermében a Székely
Nemzeti Tanács által szervezett megemléke-
zés és küldöttgyűlés, amelyen jelen voltak a
Gábor Áron-díj korábbi díjazottai: Pál-Antal

Sándor akadémikus, és Dávid László, a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
rektora. Műsorvezető Gáspár Sándor volt. A
rendezvényen fellépett a Cantuale énekegyüt-
tes Nyilas Szabolcs vezetésével.
Magyarország elképzelhetetlenül 
sokat köszönhet a székelységnek

A madéfalvi veszedelem mély nyomot ha-
gyott a történelmünkben – hangsúlyozta
Fodor Tamás csíkszeredai konzul, aki szerint
a székelység a történelemben erős közösség-
ként jelenik meg, amelyet sikertelenül pró-
báltak bomlasztani. Majd Jókainak a
‘48-49-es csatákat felidéző leírásából idézett,
így emlékezve azokra, akik életüket áldozták
a szabadságért. – Magyarország elképzelhe-
tetlenül sokat köszönhet a székelységnek, az,
hogy nem tűntünk el, a székelység önfeláldo-
zásának köszönhető – jelentette ki, és arra
biztatta a jelenlevőket, hogy írják alá a támo-
gató íveket, hogy gyűljön össze a megfelelő
számú aláírás. Majd reményét fejezte ki,
hogy az akció a Minority SafePackhez hason-
lóan sikeres lesz.
Kegyetlenségre nincs magyarázat

Soós Zoltán történész, a marosvásárhelyi
magyarok polgármesterjelöltje felidézte a 256
évvel ezelőtt történteket, amikor több száz
szabad székely életét azért oltották ki, mert
tiltakoztak a jogsértés ellen. Mint mondta, ke-
gyetlen, előre kitervelt akció volt, aminek
nyomán elkezdődött a székelység elvándor-
lása Bukovinába. Beszélt a madéfalvi emlék-
műről is, amelyet Köllő Miklós készített, és
amelyen a 1764 – székely gyilkosság felirat
olvasható. A kegyetlenségre nincs magyará-
zat, lehet bántani a székely népet, de megtörni
nem – jelentette ki végül a polgármesterjelölt.

Romániának meg kell érkeznie 
a 21. századba
– jelentette ki Izsák Balázs, az SZNT elnöke,
miután röviden vázolta a polgári kezdemé-
nyezés többéves jogi kálváriáját, kiemelve a
2019. szeptember 24-i európai bírósági dön-
tést, illetve az autonómiastatútum legutóbbi
beterjesztését. Majd a polgári kezdeménye-
zés aláírására biztatott mindenkit. – Hullám-
völgyben vagyunk – mondta –, nagy feladat,
de nem teljesíthetetlen. Majd arra hívta fel a
figyelmet, hogy a közömbösség a román ho-
mogén nemzetállam asszimilációs törekvé-
seit segíti.

A felszólalók mindegyike aggodalmának
adott hangot az aláírásgyűjtés sikerét illetően,
és feltették a kérdést, ki lesz a felelős, ha nem
sikerül összegyűjteni az egymillió aláírást, mi
lesz tovább.

A testület elfogadott egy felhívást az euró-
pai polgári kezdeményezés támogatására,
egy állásfoglalást a Székelyföld autonómia-
statútumának beterjesztéséről és egy határo-
zatot a Moyses Márton – az ismeretlen
székely hős díj létrehozásáról, amelyet idén
Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak adnak.

Ugyanakkor bejelentették, hogy a Gábor
Áron-díjat Farkas Árpád költő kapja, és a
székely szabadság napján fogják átadni.

A téli idény kedvelt szabad-
idős szórakozását idén sem
szabad elszalasztani. Akit
„megfertőzött” a sízés, nem is
mondhat le erről. Csakhogy
mostanában még a tél sem
igazi tél, a hegyvidéken is
kevés hó hullott, márpedig a
sízéshez hó kell. Szerencsére
a hóágyúkkal segíthetnek a
helyzeten akkor, ha nulla fok
alatti hőmérsékleteket mér-
nek. Az irodából megpróbál-
tuk „körbejárni” a terepet.
Sajnos a székelyföldi sítelepe-
ket népszerűsítő weblapot
nem időszerűsítették, így
minden sípályát külön-külön
kellett megkeresni. 

Szovátán lehet sízni 
Szovátán a Répás panzió üzemel-

teti Maros megye egyetlen sípályá-
ját. A településtől nyolc kilométerre
levő 1200 méteres, közepes nehéz-
ségű pálya libegője és a 300 méte-
res, kezdőknek való pálya felvonója
folyamatosan működik. Ez a pályán
elhelyezett webkamerák közvetíté-
sével is nyomon követhető. A képek
szerint tegnap elég sokan éltek a le-
hetőséggel, és gyönyörű napsütés-
ben síztek.

Mivel nem volt elég a sízéshez
elegendő hómennyiség, be kellett
indítani a hóágyúkat. A libegő és a
felvonó 10 és 17 óra között műkö-
dik vakációban mindennap, hétvé-
gén és ünnepnapokon is. A
felvonóra 40 lej, míg a libegőre fel-
nőtteknek 70 lej, gyerekeknek 50
lej a napi bérlet. A felvonó egyszeri

alkalommal 2 lejbe, míg a libegő
felfele felnőtteknek 6, gyerekeknek
4 lejbe, felfele és lefele 10 lejbe
kerül. Bővebb információk a schi-
sovata.ro oldalon találhatók.
A Bogdánon jó a pálya 

A Parajd és Bucsin-tető közötti
15-ös kilométerkőnél található Bog-
dánon január 2-ától a 2-es sípálya és
az összekötő erdei sípálya üzemel.
A hóréteg vastagsága a pályákon
csak a hóágyúk bevetése után érte
el a 20-30 cm-t, ugyanis a természe-
tes hóréteg alig 10 cm vastagságú.
Az 1-es – piros – pálya még nem
üzemel, de ha tart a hideg, arra is
fognak havat ágyúzni – tájékozta-
tott Székely Béla, a sípálya tulajdo-
nosa. 

A sípályák ezen a héten – a vaká-
ció idején – 10-17 óra között mű-
ködnek, január folyamán hétvégén
és ünnepnapokon ugyanebben az
időintervallumban lehet sízni. A fel-
vonót feltöltős kártyával lehet hasz-
nálni, a kártyát a sípályán lehet
megvásárolni, s igény szerint feltöl-
teni. Egy egyszeri felvonás 2 pontot
vesz le a kártyáról, a gyerekeknek
és nyugdíjasoknak is 2 pont egy
ereszkedés, viszont ők kedvezmé-
nyes áron vásárolhatják meg. To-
vábbi információk a schi-bogdan.ro
oldalon olvashatók. 

A Havas Bucsinon és a Bucsinon
zárva vannak a sípályák, hiszen alig
van 3-5 cm-es hó. Itt nem ágyúz-
nak. 
Maroshévízen is hóágyúznak 

Maroshévízen két sípálya várja a
sízőket: a haladóknak ajánlott Ma-
gyaros és kezdőknek való Fenyő sí-

pálya. Mindkét pályát hóágyúzzák.
A webfelvételeken látható, hogy a
környéken alig van hó, csak a pá-
lyák fehérlenek. A maroshévízi fel-
vonók 10 és 18 óra között
működnek. Hétvégén, szabadnapo-
kon és vakációban a napi bérlet fel-
nőtteknek 65 lej, gyerekeknek 50
lej. 

A Madarasi Hargitán bőséges
volt a havazás, itt mesebeli a téli táj,

jók a sízési körülmények. A belép-
tető rendszer itt is visszaváltható
mágneskártyákkal üzemel. Fősze-
zonban az egynapos bérlet felnőt-
teknek 73, gyermekeknek 51 lejbe
kerül. A szezonbérlet 780, illetve
560 lejbe kerül. Információk a ma-
darasihargita.hu oldalon olvasha-
tók. 

Üzemel továbbá a csomafalvi, a
borszéki és a Lobogó sípálya. Ezek

közül a hozzánk közel található
központok közül lehet választani,
amíg tart a vakáció, a hideg és a
hó. 

Az időjárás-előrejelzés szerint
Hargita megyében az elkövetkező
napokban az átlag nappali hőmér-
séklet nulla fok körül, míg az éj-
szakai -7– -13 fok körül alakul.
Újabb havazás csak csütörtöktől
várható. 

Mezey Sarolta 

Mózes Edith

Forrás: Facebook – Bogdán sípálya

Fotó: Mózes Edith
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A madéfalvi veszedelemre emlékeztek
Lassan halad az aláírásgyűjtés

Kevés a hó, csak hóágyúzott sípályákon lehet sízni



A 2020-as jubileumi év lesz a
Gyulafehérvári Főegyházme-
gyei Caritas életében, hiszen
30 éve, hogy embertársaink
mellett állunk úgy, hogy mun-
kálkodunk a magukra mara-
dott idősek, hátrányos
helyzetű gyermekek és fiata-
lok, a fogyatékkal élők más-
ságának elfogadása és a
gazdálkodó vidékiek érdeké-
ben. Amint szervezetünk
igazgatója, dr. Márton András
fogalmaz: „Caritas szerveze-
tünk, krisztusi küldetésének
tudatában, elköteleződött az
Ember mellett. Ez az elkötele-
ződés számunkra annyit je-
lent, hogy álmainkat,
terveinket, sikereinket, de a
nehézségeket és kudarcain-
kat is mindig ebből a szem-
szögből akarjuk látni,
értékelni és alakítani. Hisz-
szük, hogy a segítő szándék
csak akkor érhet célba és
akkor van létjogosultsága, ha
mindvégig emberi hangon
megszólítható marad, ha sze-
mélyes, közvetlen emberi
arca van.”

Erre a harminc évre szeretnénk
emlékezni, a teljesség igénye nél-
kül, kiragadva pár jelentősebb tör-
ténést az elmúlt év eseményeiből, a
megszokott hétköznapi programja-

ink mellett. Ez erőt ad, hogy neki-
vágjunk a jubileumi év kihívásai-
nak, kívánva gondozottainknak,
partnereinknek, önkéntes és alkal-
mazott munkatársainknak Istentől
gazdagon megáldott, boldog új esz-
tendőt!

Mindjárt 2019 elején Alzheimer-
caféra invitáltuk a gyergyóiakat,
egy olyan találkozó- és előadás-so-
rozatra, ahol az érdeklődők, a de-
mens betegek hozzátartozói és az
egészségügyben dolgozók hasznos
tudást szerezhettek a demencia di-
menziójáról. Azt tapasztaljuk
ugyanis, hogy a demenciával élő
idősek fizikailag megöregednek, de
lélektanilag többnyire a múltban, a
gyerekkorukban, a fiatalkorukban
élnek. Ugyancsak Gyergyószent-
miklóson két munkatársunk önkén-
tes módon daganatos betegek
számára kezdeményezett és hozott
létre támogató csoportot. 

Az elmúlt év első felében, úgy,
ahogyan a főegyházmegyét is,
egész szervezetünket áthatotta a vá-
rakozás izgalma: a pápalátogatásra
készültünk. Készültünk lelkiekben
és a gyakorlatban is, hiszen a lelki
igazgatótól az önkéntesekig min-
denki feladatot kapot a Caritasnál.
Sajgó Balázs lelki igazgatónk volt
az egyike az érsek úr által kijelölt
három személynek, akik a látogatás
főszervezői voltak, az önkénteseink
pedig a helyszínen vállaltak felada-
tokat, míg a csíksomlyói Jakab

Antal Ház és személyzete a pápa
ebédjét és rövid pihenőjét szolgálta.
Természetesen népes zarándokcso-
portot is szerveztünk a csíksomlyói
találkozó alkalmából. 

Gyermekek számára a nyár a ka-
landokról, táborokról szól, felnőt-
teknek a nyaralásról, de nem
mindenkinek olyan természetes ez.
Ezért igyekeztünk vakációs progra-
mokat szervezni szerte Erdélyben,
elvinni a gyermekeket és felnőtte-
ket egyaránt kirándulni, táborba,
vagy ha nem sikerült, akkor a tá-
bort és annak hangulatát vittük el
hozzájuk. Jó néhányukat összeko-
vácsolta az a nagyszerű kezdemé-
nyezés is, amelyet egyszerűen úgy
hívunk, hogy Superar kórus –
Bécsből származó, innovatív, sok
mozgásra, játékra és a zene örö-
mére épülő tanítási módszer, foglal-
koztatás.

Figyelemfelkeltő és érzékenyítő
kampányaink, mint például a kora-
szülöttek hetének színes műsora
megszervezése mellett az ősz a
szakmai találkozókról és konferen-
ciákról is szólt. Ilyen volt a csíksze-
redai Együtt a fogyatékkal élőkért,
immár 13. kétnapos konferencia, de
a székelyudvarhelyi Romák egy be-
fogadóbb társadalomban című,
közel 150 résztvevővel zajlott ese-
mény is. Tavaly először mertünk
hozzányúlni egy olyan témához,
amely a segítő szakemberek részé-
ről bátorságot feltételez: a csíksom-

lyói Erőszakon innen és túl című
konferenciákon a várakozáson felül
vettek részt, több mint százan. 

Több nagyszabású projektnek
voltunk részesei, illetve továbbra is
vállalunk jelentős szerepet: így az
uniós finanszírozású Esély minden-
kinek Marosszentgyörgyön elneve-
zésű projekt esetében a társadalmi
kirekesztés leküzdése és a roma kö-
zösség gyerekeinek a felzárkózta-
tása a célunk. A Norvég Alap és az
EGT Alap által támogatott Iránytű
a munka világába projektben,
amellett, hogy magyarországi, spa-
nyol és bolgár partnereinkkel széles
körű és változatos tapasztalatcserét
folytatunk, fő célkitűzésünk a hát-
rányos helyzetű fiatalok iskola mel-
letti képzése, a foglalkoztatásukhoz
való felkészítés. Az elmúlt tanévben
az ozsdolai Kun Kocsárd Általános
Iskolában új, modern oktatási mód-
szereket ültettünk gyakorlatba
annak a DARE regionális program-
nak a keretében, amely az Osztrák
Caritas égisze alatt Románia, a
Moldovai Köztársaság és Ukrajna
több nonprofit szervezetének part-
nerségében zajlott.

Büszkék vagyunk díjazott mun-
katársainkra, így Péter Györgyre,
szociomedikális ágazatunk igazga-
tójára, akit a magyarországi Emberi
Erőforrások Minisztériuma oklevél-
ben részesített kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréseként, és
Sajgó Balázsra, akinek Hargita
Megye Tanácsa adományozott Már-
ton Áron-emlékérmet kiemelkedő
szervező- és közösségépítő tevé-
kenységéért. 

Nagyon fontos számunkra, hogy
élvezzük annak a közösségnek a bi-

zalmát, amelyben tevékenykedünk,
és bekapcsoljuk őket ebbe a mun-
kába. Felhívásainkra az elmúlt
évben az emberek több ízben is
megmutatták, hogy szolidárisak
nehéz helyzetben lévő társaikkal.
Önkéntesként és adományozókként
is.

Az önkéntes munka szép példája
volt az immár tizenhatodik éve
megszervezett munkatábor is. Júni-
usban ezúttal Gyimesfelsőlok adott
otthont közel száz önkéntesnek,
akik egy hétig tették magukat hasz-
nossá a csodaszép völgy lakosai
számára: az iskolákban meszeltek,
tűzifát raktak el, kerítést újítottak
fel, temetőt takarítottak és térképez-
tek fel, helyi kisiskolásokkal foglal-
koztak és még sorolhatnánk. 

A programjaink, szolgáltatásaink
működtetéséhez szükséges pénzfor-
rásokat nem kis erőfeszítés révén
sikerül előteremteni. Úgy, mint
egy vidéki családi gazdaság, mi is
több lábon állunk: pénzügyi szem-
pontból legfőbb partnereink a
helyi, illetve megyei önkormány-
zatok, a központi adminisztráció –
mind a román, mind a magyar –,
nyugat-európai támogatóink, lelkes
kis- és nagyvállalkozók, magánsze-
mélyek.

Utóbbiak adakozókedvről tettek
tanúságot, amikor SMS-kampány-

ban 700 gyermek számára kértünk
napi meleg ételt, de az évről évre
megismétlődő felhívásainkban is: a
3,5% örömre váltva! adófelajánlási
kampányban, az Egymillió csillag a
nélkülözőkért akciónkban, amelyet
12 településen szerveztünk meg, a
hagyományos Szent Erzsébet-gyűj-
tésben (a gyermekek nevelésének,
oktatásának támogatására). A 2018.
évi háromszéki árvíz nyomán kez-
deményezett gyűjtésből az év elején
117 olyan családon tudtunk segí-
teni, amelyek nem kaptak semmi-
lyen állami támogatást, úgy, hogy
építőanyag vásárlását biztosító utal-
ványokat kaptak.

A kampányokba való bekapcso-
lódás és az eredmények megerősí-
tenek minket abban, hogy a
tevékenység, amit végzünk, nem hi-
ábavaló. Ezért minden anyagi ne-
hézség ellenére azon vagyunk, hogy
szolgáltatásaink fennmaradjanak,
keressük azokat a lehetőségeket,
amelyek által szervezetünk meg-
újulhat, fejlődhet, és beruházásaink
sem szünetelnek.

Az elmúlt másfél évben szerve-
zetünk szociális ágazatának struk-
túráját, belső működési felépítését
gondoltuk át és alakítjuk a további-
akban is. De az otthoni ápolásban is
folyamatosan keressük azokat az
inspiratív önszervezési formákat,
amelyek jobbá tehetik működésün-
ket, emellett pedig alakul a Caritas
Iskola, újabban felnőttképzési köz-
pontunk arculata is.

Felújítási és építkezési munkála-
tok zajlottak az elmúlt évben is: így
a csíksomlyói Jakab Antal Házat és
környezetét sikerült nagyrészt fel-
újítani, korszerűsíteni, hogy megfe-

lelőképpen fogadja és teret adjon a
különféle rendezvényeknek, képzé-
seknek, lelkigyakorlatoknak, zarán-
dokprogramoknak, találkozóknak.
Marosvásárhelyen pedig teljesen új
székház, szociális innovációs és
életminőség-fejlesztő központ
épült, amely megfelelő otthont fog
biztosítani programjainknak – re-
ményeink szerint ennek átadása a
jubileumi év elejére várható. Mind-
két beruházás mondhatni teljes egé-
szében Magyarország kormányának
köszönhető. 

Bizakodással tekintünk az elkö-
vetkező jubileumi évre, és igyeke-
zetünk szerint megteszünk mindent,
hogy vállalt feladatainkat jól ellás-
suk. „Amikor Isten lejött közénk
Jézus Krisztusban, akkor az emberi
sorsot tudatosan választotta... Gon-
doltunk azonban arra, hogy mi is ez
az emberi sors? Nem nehéz kita-
lálni, ha körülnézünk emberi vilá-
gunkban: szegénység, nehézség,
szenvedés, küzdelem. Igen, küzde-
lem is. Olyan küzdelem, amellyel a
szegénység, a nehézség és a szen-
vedés átalakítható, átformálható. Ez
igazán örömhír: Isten velünk, ben-
nünk és működik általunk is, ha
ennek tudatában éljük mindennap-
jainkat” – vallja Sajgó Balázs, 
a Gyulafehérvári Caritas lelki 
igazgatója.

Önkéntesek a Caritasnál   Fotó: Caritas

Molnár József
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A magyar női vízilabda-válogatott Keszthelyi Rita vezérletével vívná ki az
olimpiai indulás jogát Budapesten. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A magyar kézilabda-válogatott legyőzte 
Csehországot, majd kikapott tőle

A magyar férfikézilabda-válogatott 27-24-re legyőzte Csehor-
szágot a Győrben rendezett szombat délutáni felkészülési mérkő-
zésen. A két együttes 29. egymás elleni meccsén – két döntetlen
és hét cseh siker mellett – a magyarok huszadik alkalommal nyer-
tek.

Az első tíz percben csak egy gólt dobtak a házigazdák, mert aka-
dozott a támadójátékuk és pontatlanok voltak a lövéseik. A folyta-
tásban Mikler Roland bravúros védéseire alapozva egy 4-0-s
sorozattal fordítottak a magyarok, majd amikor már nemcsak a
belső posztokon erőltettek minden akciót, hanem a szélsőiket is
játékba hozták, egy újabb 4-0-s széria végén már 10-5-re vezettek.
Az első félidő utolsó két gólját a csehek szerezték, de így is négy-
gólos hátrányban voltak a szünetben.

A második felvonás elején minden addiginál nagyobb volt a kü-
lönbség (17-10), ám a vendégek – a magyar hibákat kihasználva –
egy négyes gólsorozattal visszazárkóztak, ettől lendületbe jöttek,
és fokozták a játék tempóját. A magyarok átvészelték a kritikus
perceket, és Balogh Zsolt, illetve Ligetvári Patrik vezérletével a
hajrában biztosították sikerüket.

A magyar együttes legeredményesebb játékosa Balogh Zsolt és
Szita Zoltán volt négy-négy góllal, a vendégeknél Ondrej Zdrahala
és Jakub Hrstka ugyancsak négyszer talált be.

A magyar együttes múlt vasárnap 31-26-ra legyőzte a kontinens-
tornára társházigazdaként készülő Ausztria csapatát, vasárnap
pedig ismét Csehországgal találkozott Győrben, zárt kapus mec-
csen, az eredmény 22-31, azonban a szakmai stáb ezúttal főként a
fiataloknak biztosított játéklehetőséget.

Gulyás István szövetségi kapitány csapata az Európa-bajnokság
malmői csoportjában szombaton Oroszországgal, január 13-án az
olimpiai és világbajnok Dániával, 15-én pedig Izlanddal mérkőzik
meg. Az első két helyezett jut a középdöntőbe.

RÖVIDEN
* A vasárnap kezdődő Európa-bajnokságra házigazda-

ként készülő magyar női vízilabda-válogatott második mér-
kőzésén is magabiztos győzelmet aratott a Dunaújvárosban
zajló nemzetközi torna vasárnapi játéknapján: Magyaror-
szág – Kína 16-7. Bíró Attila együttese szombaton a fran-
ciák ellen nyert. A válogatott a horvátok ellen kezdi az
olimpiai kvalifikációs budapesti kontinensviadalt, amelyen
egyetlen tokiói indulási jog szerezhető meg. Az európai csa-
patok közül ez csak a vb-ezüstérmes spanyoloknak van
meg.

* Szerződést hosszabbított Dan Petrescu Kolozsváron. A
a CFR bajnok labdarúgó-csapatának edzője 2022 nyaráig
kötelezte el magát a klubnál, amellyel bejutott az Európa-
liga egyenes kieséses szakaszába, és vezeti az 1. liga rang-
sorát.

* Távozott Victor Piţurcă Craiováról. A szakvezető közös
megegyezéssel bontott szerződést a CSU-val. Az edző kö-
zölte, bajnokságot akart nyerni a csapattal, azonban a klub-
vezetés nem támogatta megfelelően a cél megvalósításában.
„A második, harmadik vagy negyedik hely nem érdekel,
sem az, hogy fiatalokat neveljünk és építsünk be a csa-
patba” – magyarázta Victor Piţurcă a távozása okát. A CSU
Craiova negyedik a labdarúgó 1. liga rangsorában 37 pont-
tal, hátránya 7 pont az első helyen álló CFR-hez képest.

* A címvédő Siófok KC házigazdaként 36-23-ra legyőzte
a dán Koppenhága HB csapatát a női kézilabda EHF-kupa
csoportkörének első fordulójában, vasárnap. További ered-
mények: Kastamonu Belediyesi GSK (török) – DVSC
Schaeffler 30-31 (17-15), Érd HC – Odense HB (dán) 27-
28 (12-12), MKS Lublin SA (lengyel) – Besztercei Gloria
22-22 (12-10), RK Podravka Vegeta Koprivnica (horvát) –
Nagydisznódi Măgura CS 38-26 (18-12).

* Az Erste Liga tabelláján utolsó Vasas az utolsó harmad-
ban kerekedett vendége, a Gyergyói HK fölé vasárnap, így
megszerezte harmadik rendes játékidős győzelmét a jégko-
rong Erste Liga alapszakaszában. Eredmények: Schiller-
Vasas HC – Gyergyói HK (román) 3-1 (0-0, 0-0, 3-1),
Brassói Corona – Sport Club Csíkszereda 5-2 (0-1, 4-1,
1-0), Hokiklub Budapest – UTE 7-2 (1-1, 4-0, 2-1). A tabella:
1. Sport Club Csíkszereda 83 pont, 2. FTC-Telekom 65, 3.
Brassói Corona 65, 4. DEAC 58, 5. Dunaújvárosi Acélbikák
54, 6. Gyergyói HK 41, 7. UTE 41, 8. Fehérvári Titánok
31, 9. Hokiklub Budapest 29, 10. Schiller-Vasas HC 13.

Messi és Biles lett az év legjobbja az AIPS szavazásán
Lionel Messi és Simone Biles zárt az élen a Nemzetközi

Sportújságíró-szövetség (AIPS) hagyományos év végi szava-
zásán, amelyen Hosszú Katinka a negyedik, Milák Kristóf a
nyolcadik, a Győr női kézilabdacsapata pedig az ötödik helyen
végzett.

A 2019-es esztendő legjobb férfi sportolójának megválasztott
argentin labdarúgó spanyol bajnok lett klubjával, az FC Barce-
lonával, míg a válogatottal harmadik helyen végzett a Copa
Americán, így kiérdemelte hatodik Aranylabdáját, illetve a
nemzetközi szövetségtől (FIFA) megkapta az év játékosa címet
is. A nyolcadik helyen zárt Milák 200 méteres pillangóúszásban
világcsúccsal nyert vb-aranyat Kvangdzsuban.

A női sportolók között győztes négyszeres olimpiai bajnok
Biles – akit 2018-ban is a legjobbnak választottak – öt aranyér-
met nyert a stuttgarti vb-n, így immár 19-szeres világbajnoknak
mondhatja magát. Hosszú 200 és 400 méter vegyesen szerzett
világbajnoki elsőségeivel érdemelte ki a negyedik helyet.

A csapatok vetélkedésében a labdarúgó Bajnokok Ligája-
győztes Liverpool FC lett az első, a Győr is BL-sikerének kö-
szönhetően lett ötödik.

Az AIPS honlapjának beszámolója kitért rá: az idei világver-
senyek közül a dohai atlétikai világbajnokságon voltak a legjob-
bak az újságírók munkakörülményei, amelyet az AIPS szintén
díjazott. Ebben a rangsorban a budapesti vívó-vb ötödik lett.

Az internetes szavazáson idén 102 ország 331 sportújságírója
vett részt, az AIPS listája szerint a legtöbb, 37 voks Magyaror-
szágról érkezett.

Bánhidi Bence (b), a magyar és Pável Horák, a cseh válogatott játékosa
a Magyarország – Csehország férfikézilabda felkészülési mérkőzésen a
győri Audi Arénában 2020. január 4-én. A magyar válogatott 27-24-re győ-
zött. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Mestermérleg
* Gulyás István: „Elégedettek lehetünk, a közös munkának ebben a

szakaszában jó teljesítményt nyújtottunk, a játékosok végig jól küzdöt-
tek. Időnként nagyon simán kézben tartottuk a mérkőzést, a második
félidőben azonban volt egy szakasz, amikor jó néhány labdát eladtunk,
ezt a csehek gyorsan megbüntették, de tudtunk rá válaszolni, így semmi
nem veszélyeztette a magyar győzelmet. Ha játékosaim a mérkőzésnek
abban a szakaszában jobban összpontosítanak, nagyobb különbséggel
is nyerhettek volna, de lehetőséget akartam adni a fiataloknak, hogy
érezzék a találkozó súlyát, ezért csúszhatott be több hiba. Ez az össze-
csapás egyáltalán nem hasonlítható össze az osztrákok elleni, múlt va-
sárnapi meccsel, mert ez nyílt mérkőzés volt több ezer ember előtt, a
játékosokban dolgozott a drukk, az elején öt percig ezért nem is tudtak
gólt lőni. Nekünk, a stábnak is mérföldkő volt, hiszen ez volt az első
hivatalos meccsünk. Az első Európa-bajnoki csoportmeccsig rövid az
idő, a csapatnak összjátékban, védekezésben és páros kapcsolatokban
is fejlődnie kell. Minél több mérkőzés, minél több közös játék kell, és
ezek a győzelmek viszik előre a társaságot, a játékosoknak ettől növek-
szik az önbizalmuk.”

Messi az elmúlt évtized legeredményesebb gólszerzője
Lionel Messi lett a 2010-es évek legeredményesebb

labdarúgója. A transfermarkt szakportál összegzése alap-
ján az FC Barcelona és az argentin válogatott hatszoros
aranylabdás támadója többször volt eredményes (522),
mint ahány találkozón pályára lépett (521). A Real Mad-
ridot, majd a Juventust erősítő portugál Cristiano Ro-
naldo közelítette még meg a meccsenkénti egygólos
átlagot (477 találat/489 mérkőzés). A képzeletbeli do-
bogó alsó fokán Robert Lewandowski (Borussia Dort-
mund, majd Bayern München) zárt: a lengyel csatár 324
alkalommal vette be az ellenfelek kapuját 454 összecsa-
páson.

A negyedik és ötödik helyet két uruguayi szerezte
meg: Edinson Cavani (Palermo, SSC Napoli, Paris Saint-
Germain) 309 gólt jegyzett 447 találkozón, míg Luis Su-
árez (Ajax Amsterdam, FC Liverpool, FC Barcelona)
kettővel kevesebb mérkőzésen 303-szor ünnepelhetett.

A legeredményesebb futballisták 2010-től 2019-ig
(gól/mérkőzés): 1. Lionel Messi (argentin) 522/521, 2.
Cristiano Ronaldo (portugál) 477/489, 3. Robert Lewan-
dowski (lengyel) 324/454, 4. Edinson Cavani (uruguayi)
309/447, 5. Luis Suárez (uruguayi) 303/445, 6. Sergio
Agüero (argentin) 280/430, 7. Zlatan Ibrahimovic (svéd)
251/342, 8. Pierre-Emerick Aubameyang (gaboni)
241/457, 9. Gonzalo Higuaín (argentin) 240/457, 10.
Karim Benzema (francia) 232/470.

A magyar férfiválogatott kerete
* kapusok: Andó Arián (Balatonfüred), Szé-

kely Márton (Veszprém), Mikler Roland (Sze-
ged)

* jobbszélsők: Fekete Bálint (Liberbank Cu-
enca, spanyol), Hornyák Péter (Tatabánya),
Tóth Ádám (Budakalász)

* jobbátlövők: Balogh Zsolt (Tatabánya),
Bartók Donát (klub nélküli), Máthé Dominik
(Balatonfüred)

* irányítók: Győri Mátyás (Tatabánya),
Ubornyák Dávid (Gyöngyös)

* beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta
Miklós (Szeged), Sipos Adrián (Tatabánya)

* balátlövők: Ligetvári Patrik (Logrono La
Rioja, spanyol), Nagy Bence (Ferencváros),
Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)

* balszélső: Bóka Bendegúz (Balatonfüred)

Az AIPS év legjobbjai szavazás dobogósai
* férfiak: 1. Lionel Messi (argentin, labdarú-

gás) 394 szavazat (13,11 százalék), 2. Eliud
Kipchoge (kenyai, atlétika) 361 (12,01), 3. Ra-
fael Nadal (spanyol, tenisz) 282 (9,38),… 8.
Milák Kristóf (úszás) 143 (4,76)

* nők: 1. Simone Biles (amerikai, torna) 452
(15,04 százalék), 2. Megan Rapinoe (amerikai,
labdarúgás) 406 (13,51), 3. Shelly Ann Fraser-
Pryce (jamaicai, atlétika) 331 (11,01), 4. Hosszú
Katinka (úszás) 302 (10,05)

* csapat: 1. Liverpool FC labdarúgócsapat
908 (30,21 százalék), 2. Egyesült Államok női
labdarúgó-válogatottja 538 (17,90), 3. Dél-afri-
kai Köztársaság férfi-rögbiválogatottja 434
(14,44),… 5. Győri Audi ETO női kézilabdacsa-
pata 174 (5,79)

Giro d’Italia: Budapesten
rajthoz áll a belga 

időfutam-Eb-győztes
Az idén Budapesten rajtoló Giro d’Italia lesz az első há-

romhetes körversenye az időfutam-Európa-bajnok, világ-
bajnoki ezüstérmes Remco Evenepoelnak.

Az olasz körverseny első három szakaszát Magyarorszá-
gon rendezik, és mint a Nagy Rajt honlapja pénteken beszá-
molt róla: a 20. születésnapját január végén ünneplő belga
tehetség 2019-ben „rájött”, hogy ő az egyik legjobb időfu-
tam-specialista, így a fő céljai a tokiói olimpia és a világ-
bajnokság, valamint a Giro d’Italián való részvétel.

Evenepoel sportkarrierjét labdarúgóként kezdte, szerepelt
a belga U16-os válogatottban is, ám sérülések miatt 2017-
ben kerékpározásra váltott. Tavaly júniusban a belga kör-
versenyen győzött a Deceuninck – Quick-Step kerekese,
majd a San Sebastián-i viadal megnyerése után augusztus-
ban óriási meglepetésre kontinensbajnok lett időfutamban.
Szeptemberben pedig
az ausztrál Rohan Den-
nis mögött vb-ezüstér-
met nyert az
időfutamban.

A 103. Giro d’Italia
első három szakaszát
rendezik Magyarorszá-
gon május 9. és 11. 
között, mielőtt Olaszor-
szágban folytatja útját a
mezőny. Az első etap
egy 8,6 kilométeres bu-
dapesti időfutam lesz,
majd a Budapest–Győr
és Székesfehérvár–
Nagykanizsa szakaszra
kerül sor. Magyarorszá-
got korábban még egyik
nagy háromhetes ver-
seny sem érintette. Fotó: DigiSportFotó: JochaPress



8 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________KÖZÉLET _________________________________________________ 2020.január7.,kedd

Időkapszula címmel indított útjára
2018-ban egy újabb projektet a Tele-
fonos Szeretetszolgálat, célja idős
emberek olyan jellegű élettörténetét
megörökíteni, ami akár tanulságként
is szolgálhat az utókornak. A projekt
kivitelezésére önzetlen, kellő szociális
érzékenységgel rendelkező féltucat
írót, újságírót, fotóst kért fel a Solida-
ris Egyesület. A terv részeként tárta
fel előttünk élete kamrácskáinak
eddig talán féltve őrzött titkait a ma-
rosszentgyörgyi 84 éves Takács Gizella
is. Beleegyezésével tesszük elérhe-
tővé élettörténetét olvasóink számára
a Népújság hasábjain. 

A mai világra nem jellemző, hogy az em-
berek megnyílnak, és életük legféltettebb tit-
kait az idegenek előtt feltárják. Ennek
ellenére nagyon sok olyan élettörténet van,
melyek tanulságosak lehetnek. Ezeket érde-
mes szimbolikusan időkapszulába zárni,
majd elérhetővé tenni a nagyközönség szá-
mára.
Ellopott gyermekkorok

„Nehéz életem volt…, de… örömökben is
volt részem, nem panaszkodom. Dolgozni
azonban mindig szerettem… és sokat is dol-
goztam” – kezdi beszélgetésünket maros-
szentgyörgyi barátságos, nagymamásan
meleg otthonában a 84 éves Gizi néni. Köd-
fátyolos november végi délutánon látogat-
tuk meg Bartha Ilonkával, a Telefonos
Szeretetszolgálat önkéntesével, hogy éle-
téről faggatva, élettörténeteinek töredékét
sajátos eszközeinkkel próbáljuk az utókor
számára megörökíteni. Meggyőződésünk,
hogy néhány évtized múltán a mai digitális
korszak Y generációja hitetlenkedve hall-
gatja majd a hasonló történeteket, amelyek
főszereplői, a most nyolcvan-kilencvenéve-
sek arról mesélnek, miként váltak zsenge
gyerekkoruktól felnőttekké, apát, anyát pó-
tolva, vagy a családfenntartás terhe alatt a
felnőttekkel vállvetve gürcöltek a minden-
napi megélhetésért. 

Gizi néni is gyermekfejjel, kilencévesen
került cselédsorba, majd Botfaluban cukor-
gyári és mezőgazdasági, kertészeti munkás,
a meggyesfalvi konzervgyárban és a maros-
vásárhelyi Vinalcoolnál alkalmazott, majd
konyhai kisegítő volt, de az orvosi egyetem
gyógynövény-kertészetében is dolgozott. A
fizikai munkavégzés mellett a feleség és
édesanya, majd nagymama és a bébiszitter
dédmama szerepét is felvállalta, de nem el-
hanyagolandó az a rengeteg áldozat és fára-
dozás sem, amellyel több mint hat évtizedig
gondozta férjének családtagjait. A szárazajtai,
életének fontosabb pillanatairól ízes nyelvjá-
rással mesélő Takács Gizella Vrancea megyé-
ben született román apa és székely anya
gyermekeként, 2019. május 5-én töltötte 84.
életévét. Hat hónapos korában vonatbaleset-

ben veszítette el mozdonyvezető édesapját.
Így várandós édesanyja hat hónapos csecse-
mőjével a „románságból” visszatért a szé-
kelyföldi szülői házba, és háromévi
özvegység után két leánygyermekével újra
férjhez ment. A második házasságból nyolc
féltestvér született, közülük még hárman
vannak életben. A hatvan éven felüli féltest-
vérei nevét Lujzika, Erzsike és Sanyikaként
említi, akárcsak gyerekkorukban tette. Ha-
sonló szeretettel és aggodalommal mesélt
Köpecen élő nyolcvan fölötti húgáról, 
Rózsikáról is, aki beteg lányát ápolta egy
életen át.
„Mindenhol nagyon szerettek”

Arra a kérdésre, hogy gyerekként éreztet-
ték-e vele és húgával azt, hogy másik apától
származnak, talán fájdalmas emlékek rejtek-
helyén tapogatózunk, és olyan múltbeli ese-
mények elevenednek meg emlékezetében,
amiket a jelek szerint leplezni szeretne. „Mi,
gyermekek, szerettük egymást. Annyi volt a
különbség, hogy engem és a húgomat odaad-
tak szolgálni. Pedig a mozdonyvezető édes-
apám után szép utódnyugdíjat kaptunk, én, a
húgom és édesanyám is. Ha rágondolok, a
mai napig fáj, hogy a mostohaapám egyszer
büdös oláhnak nevezett, mert elfogyott a szi-
varja és mérges volt. Általában amikor ivott,
és nem volt szivar a házban, olyankor volt
mérges, de amúgy nem volt rossz ember”–
idézi fel azt a gyermekkort, mely számomra
egyre jobban hasonlít a mesebeli mostoha-
gyerek sorsához, annak ellenére, hogy élénk
mesélőkedvével ezt talán önmaga előtt is ta-
gadni próbálja.

– Hol szolgált, hány éves korától, milyen
munkákkal bízták meg, mennyit keresett? –
árasztom el kérdésekkel.

– Szárazajtán a román papnál a ház körüli
teendőkben segédkeztem: fát hasogattam,
tüzet raktam, sepregettem, mindent megcsi-
náltam, amit kellett, és a gyermekre vigyáz-
tam. Őszintén nem is tudom, mennyit
kerestem, ha valamiben megegyeztek a szü-
lőkkel, azt biztosan nekik adták. Általában
tavasztól késő őszig szolgáltam, de Miklós-
várán, a jegyzőnél télen is ott voltam. Min-
denhol nagyon szerettek, sehol sem szidtak,
és én is szerettem ott lenni. Igaz, tizenkét
éves lehettem, amikor az Olt vizében ruhát
tisztáltunk. A deszka, amire a nedves ruhá-
kat raktuk, felborult, és a vízbe szotyogtak.
Én se voltam rest, átöleltem a ruhákat, hogy
mentsem a menthetőt, a víz pedig engem is
elragadott, és vitt az ár magával. Végül si-
került egy fűzfaágba kapaszkodva a vízből
kievickélni. Akkor épp a tanító néninél
szolgáltam. Semmi pénzért nem mondtam
volna el neki, hiszen kétségbeesett volna
szegény – eleveníti fel a gyermekkori em-
lékeit.
Tizennégy év alatti gyári munkás

Iskolalátogatásról, játékos gyermekkori
emlékekről is szeretnénk képet alkotni, ami
azonban nem egyszerű. Mint szűkszavúan

jelzi, csupán addig járt iskolába, míg megta-
nult írni-olvasni, fejben számolni. 1950–1957
között gyerekfejjel már Brassó megyében
cukorgyári munkás volt, mint mondja, szá-
mára a fizikai munka sosem jelentett nehéz-
séget. A gyermekkori játékokról kérdezve az
oroszok bejövetelét idézi fel. „A hepehupás
utca kellős közepén játszottunk, mikor édes-
anyám beszólított: »Gyertek bé az udvarra,
gyermekek, mert megjelenik vaj egy veszett
lovas a szekerével, vagy a bivalycsorda, és
eltapos!« Alig mondta ki, beléptünk a tágas
udvarunkra, hirtelen kerekedett porfelhő kí-
séretében vágtattak el a kapunk előtt az orosz
hadsereg csapatai lóháton. Ilyen volt az
anyai megérzés, anélkül, hogy sejtettünk
volna bármit, óva intett a veszélytől, és mint
mindig, igaza lett. Az oroszok nem bántot-
tak, nem erőszakoskodtak, igaz, kisasszo-
nyok is voltak velük, ők parancsoltak nekik
és felügyeltek a rendre. A szekérre rakott sok
halott katona látványa miatt azonban a kivo-
nulás felejthetetlen marad. Egyik halott úgy
maradt megdermedve, félig térdre eresz-
kedve, puskával a kezében, mintha az ellen-
séget lőné még a másvilágról is.
Megmagyarázhatatlan, miként dermedhetett
meg épp abban a pozícióban, szállítás köz-
ben is olyan volt, mintha a halott társait
őrizné.” Jaj...! Hátborzongató, rázkódik meg
hirtelen a múlt kegyetlen valóságainak em-
lékét idézve.
Munka és szórakozás

Mint meséli, végigbohóckodta a munkás-
szállón eltöltött éveket, tehette, mert ő volt a
legfiatalabb a hálóterem tizenkét női tagja kö-
zött. „Még buletinünk sem volt, de engem és
a húgomat mostohaapánk, aki maga is ott
dolgozott, betett a botfalusi cukorgyárba. A
háború miatt az ötvenes években alig volt
férfi, aki dolgozzon a gyárban. A lányok,
asszonyok mellett egy-két serdülő legényke
ha volt, a két ember pedig: Gyula bácsi sánta
volt, András bácsi sánta volt…, és nem is
láttak jól” – mondja kuncogva, és mosolygó
arcvonásaiban felfedezni vélem a tizenéves
lányka minden apró huncutságát. „A gyár
gazdasági területein is mi dolgoztunk, a
nyolcórás munkaidő után folytattuk a kísér-
leti állomáson. Rengeteget dolgoztunk a
gyárban, de jól ment, szívesen végeztük,
amit ránk bíztak, mert nem szidtak, szépen
beszéltek velünk a mérnökök, esténként
pedig még táncoltunk is. Reggelente pedig
én, a »csirke« ébresztettem a társaimat, nem
kellett nekünk ébresztőóra, de a portás se
kellett zörgessen az ajtókon. Ezért sokszor
egy-egy tárgyat vágtak hozzám azok, akik
még szerettek volna szundítani. A fizetés
kicsi volt, én pedig azt is mind hazaadtam.
Három év telt el, mire a szobatársaim kiok-
tattak, hogy ne legyek bolond, ne adjam
haza az egészet.” A marosvásárhelyi kon-
zervgyárba ’57-ben alkalmazták, és még
abban az évben a decemberi ünnepekre szer-
vezett marosszentgyörgyi bálban megis-
merte jövendőbelijét, akivel 42 évet élt.
„Mind azt búsulta az uram, hogy férjhez me-
gyek, ha ő meghal. Na, ugye, meghalt, s
mégse mentem férjhez. Nem mintha nem me-
hettem volna…, deee a kutyaaaa…!!!, hogy
még egy embernek én tűrjek?! Akkor már in-
kább az én drága kicsi Picikém, a kisku-
tyám!…” – jön ki belőle felemelt hangon,
határozott karlejtés és nevetés kíséretében
egy szuszra az évtizedeken át visszafojtott lá-
zadás.
„Olyan szép élet volt az…” 

– Gyermekkoromban sok kendert és mákot
termesztettünk. Hát, biza akkor nem tudtuk,
hogy az drog. Én annyi kendermagot és
mákot ettem, hogy meg kellett volna haljak…
drága jó Istenem!…, és nem volt semmi
bajom, nem lettem drogfüggő, de igaz, beteg
se voltam – jóízű nevetése magával ragad,
miközben a vadkender-termesztők elleni gya-
kori razziákat, rendőrségi intézkedéseket
idézzük fel. – A vadkender csak abban külön-
bözött, hogy a magot elfújta a szél, és magá-
nyosan termett, nagyobbak lettek a levelei,
mert volt helye terjeszkedni. Ki tudja, lehet,
azért voltam olyan erős, bírtam a munkát,
pedig sovány és étvágytalan voltam, de nem
betegeskedtem. Még a torkom se fájt, s ha
nagy ritkán mégis, nyaltam egy kis sót, vagy
édesanyám adott egy csepp petróleumos cuk-
rot, és annyi… Most, öregségemre előállt a
trombózis a lábaimban, de az a sok emeléstől
és lépcsőzéstől. 

– Jaj, hazudtam – csap a homlokára Gizi
néni, mint aki hirtelen feleszmél. Egyszer

voltam nagybeteg, és vagy hat hétig kórház-
ban feküdtem, nagy fájdalmaim voltak, tizen-
nyolc éves lehettem. A cukorgyári kantinban
lépfenével fertőzött tejet kaptunk, és vagy
negyvenöt személy kórházba került. Senki se
halt meg közülünk, az orvosok nagyon utá-
najártak és kikezeltek.

– Mit tenne másképp, ha újrakezdhetné az
életét? – kérdeztem, és arra számítottam,
hogy valami rendkívülit jegyezhetek fel.

– Ha ezzel az ésszel újrakezdeném, először
is rendesen járnék iskolába, majd elmennék
egy gyárba dolgozni, mert olyan szép élet
volt az… Sokat kellett dolgozni, de volt sza-
badság, nem szidtak, nem káromkodtak,
megbecsülték a munkánkat. 

(Jaj, engem ne fényképezzen, nehogy ki-
tegyenek az újságba – kapja fel a fejét, és
csillogó szeme a kamerát követi, miközben
észrevétlen próbálok fotót készíteni róla.)

Másodszor pedig… nem mennék férjhez
soha, de azért csinálnék gyermeket, hármat
is, mert az volt a vágyam, az uram azonban
nem akarta. A fiam csecsemőkorában az éj-
szakákat végigsírta, így két gyermekkel: a lá-
nyommal és a fiammal maradtunk.
Négy személy – 64 év gondozás

– Három gyermeket el tudna tartani csa-
ládfő, anyagi támasz nélkül? – kérdezteti
velem a kétkedő kisördög.

– Én tudtam volna annyit dolgozni, hogy
egyedül felneveljek akár három gyermeket is.
Az építészeti líceum kantinjában is olyan bol-
dogan tettem az iskolások asztalára az ételt.
Sokan még ma is emlegetik, ha találkozom
velük az utcán. A munkahelyem mellett anyó-
somat 16 évig rendeztem, a sógornőmet 18
évig, a sógoromat 19 évig, a férjemet 11 évig
ápoltam, vagy szaladtam hozzá a kórházakba,
lopóztam be látogatási időn kívül is, amikor
csak tudtam.

Nehéz életem volt… Sokat kellett küzdjek
a házaséletben is, és sokat kellett engedjek.
Hogy ne legyen civakodás, mindig nekem
kellett engedni, mert ugye, általában a nő kell
engedjen. Nem szeretem a veszekedést, még
a tévét is lekapcsolom, ha olyan műsor van,
ahol veszekednek – mondja elmélázva, és
arcvonásairól visszatükröződik nyolc évtized
ki nem mondott viszontagsága. 

Mindenek ellenére boldognak mondja
magát. Annak idején legnagyobb öröme a
lánya születése volt, most pedig örül az
unokák látogatásának, telefonhívásuknak,
a dédunokáknak, és hogy nem kell többé
korán kelni, legfőképpen pedig annak,
hogy neki immár nem parancsol senki,
nem függ senkitől. Ugyanakkor erős a
honvágya, visszavágyik Szárazajtára,
annak ellenére, hogy a vele egykorúak
mind eltávoztak már. 
Karácsonyi és újévi készülődés

– Miként teltek gyermekkora karácsonyi
ünnepei, milyen volt az idei adventi és újévi
készülődés? – teszem fel a befejezésnek szánt
kérdést.

– Mivel nagy családunk volt, bőséges ka-
rácsonyi asztalterítéssel ünnepeltünk, szent-
estén a rokonság nálunk gyűlt össze. Disznót
minden évben vágtunk, édesanyám pedig ké-
szült, sokat sütött-főzött. Mi, a gyermekek
kimentünk az erdőbe, kivágtunk egy kis fe-
nyőfát, otthon pedig feldíszítettük. Édes-
anyám pereceket és különböző formájú
süteményeket sütött, azokat is felaggattuk a
fára, házi szaloncukrot készített, azt is becso-
magoltuk, krepp-papírból kosárkákat formál-
tunk, és abba tettük a diót és almát. Mivel én
és Rózsika húgom voltunk a legnagyobbak,
többnyire mi díszítettük fel a karácsonyfát,
míg a kicsik aludtak. Szentestén pedig a
templomba mentünk. Míg bírom, és a Jóisten
megsegít, én is sokféle finomsággal készülök
az ünnepekre. Főzni nagyon szeretek, hájas
tésztát is szeretek sütni, igaz, sok munka van
vele, de a gyermekek és az unokák kedvence.
Mindig vannak vendégeim ünnepekkor,
időnként még olyanok is felkeresnek, akik-
kel évek óta nem találkoztam. Az pedig
olyan jólesik… „Az adventi várakozás része
a templomba járás is, mert Gizi néni imád-
kozó asszony” – egészítette ki az ugyancsak
marosszentgyörgyi Ilonka, míg beszélgető-
társamat a telefon csörgése szólította el pár
percre.

„Nehéz életem volt… de azért nem pa-
naszkodom, mert a Jóisten mindig velem
volt” – fejezte be Gizi néni élettörténeteinek
jelentősebb pillanatait egy borongós csütör-
tök délután kellemes társalgásának zárógon-
dolataiként.

Nyolc évtized küzdelme
A nehéz élet bajnoka

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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40%-kal nőtt 2019-ben 2018-
hoz képest azon román állam-
polgárok száma, akik már
előző évben lefoglalják és ki-
fizetik nyaralásukat a román
tengerparton, hogy minél na-
gyobb árkedvezményben ré-
szesüljenek. Több ezren
használták ki a karácsony és
szilveszter környéki szabad-
napokat, hogy 2020 nyarára
lefoglalják tengerparti vakáci-
ójukat, derül ki a litoralulro-
manesc.ro portál tanul-
mányából.

December 25-én és 26-án, illetve
január 1-jén és 2-án kétszer annyian
foglaltak le nyaralást a litoralulro-
manesc.ro portálon, mint egy de-
cemberi szokványos napon.

A portál szerint évekkel ezelőtt
kezdődött ez a tendencia, és évről
évre nő a tengerparti nyaralást a téli
ünnepek környékén lefoglalók
száma.

„Sokak számára már szokássá
vált, hogy az év végi szabadnapok
idején lefoglalják a szállást a követ-
kező év nyarára, mert lelki meg-
nyugvás számukra, hogy már
tudják, mikor és hol fognak üdülni
jövő évben” – mondta Ionuţ Nedea,

a litoralulromanesc.ro vezérigazga-
tója. Az általa vezetett ügynökség
180.000 turistát küld évente a
román tengerpartra.

Az év végén nyaralást foglaló tu-
risták a lehető legmagasabb, 
50%-os árkedvezményben részesül-
tek a korai foglalás (early booking)
program első részének keretében,
amely december 31-én zárult le.

„Meghosszabbítottuk ezt az idő-
szakot január 3-áig, hogy azok is ki-
használhassák, akik rögtön
szilveszter után akartak foglalni. Az
árkedvezmény következő szakasza
január 31-éig tart, valamivel alacso-
nyabb árengedményekkel” – fűzte
hozzá Nedea.

A konstancai, teljes egészében
román tőkével működő Creative
Eye vállalat tulajdonában levő lito-
ralulromanesc.ro a legnagyobb
számú turistát szolgálja ki ezen a te-
rületen, és a legnagyobb eladásai
vannak. A portálon tavaly 23 millió
euró értékben vásároltak nyaralást,
melyek keretében összesen 180.000
turista látogatott el a román tenger-
partra. A portál több mint 300 ven-
déglátóipari egységet ajánl a
tengerpart 13 üdülőtelepén. 
(Agerpres)

Egyre többen nyaralnak 
a román tengerparton

Az erdei fülesbaglyot válasz-
totta egy tavalyi internetes
szavazáson a magyar lakos-
ság az idei év madarának, az
év hüllője pedig a keresztes
vipera lett.

Az év madara címmel a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) a különböző
fajok vagy madárcsoportok és azok
élőhelyeinek védelmére szeretné
felhívni a társadalom figyelmét. A
négy évtizede futó programban a
lakosság tavaly három fajra sza-
vazhatott: az erdei fülesbagoly
mellett a füleskuvikra és az uráli
bagolyra – közölte az MME hétfőn
az MTI-vel.

A szavazáson győztes erdei fü-
lesbagoly Magyarország legismer-
tebb és lakott területeken is
leggyakoribb bagolyfaja. Közepes
termetű, álcázó mintás tollazatú,
hosszú felmereszthető tollfülű ba-
goly. Szárnya hosszú és keskeny,
röpte csapongó. A fiókák első tol-
lazatát fehéres pehelytollak alkot-
ják.

Hatalmas elterjedési területű
madár, Európában, Ázsiában,
Északnyugat-Afrikában és Észak-
Amerikában egyaránt költ. A világ-
állomány mintegy 28 százaléka él
Európában. Magyarország leggya-
koribb bagolyfajának állománya
6,5-12 ezer pár közé becsülhető.

Ragadozó életmódot folytató
faj, fő táplálékát kisrágcsálók ké-
pezik, de helyenként és időszakon-
ként jelentős lehet énekesmadár-
zsákmányolása is. A hazai köpet-
vizsgálatok alapján leggyakrabban
mezei pockot, erdeiegér-fajokat és
házi egeret fog. Őszönként hatal-
mas, települési szinten akár több
százas csapatokban jelenik meg a
falvak, városok fáin, hogy itt átte-
lelve, éjszakánként innen kijárva
vadásszanak.

Emberkövető viselkedése miatt
az elektromos szabadvezeték-háló-
zaton az áramütés, az autók és vo-
natok általi elütés számos madár
pusztulását okozza minden évben.
A gyéríthető varjúfélék fészkeiben
kotló tojókra, a tojásokra és a fió-
kákra egyaránt veszélyt jelent az il-

legális „belepuskázás”, amikor a
vadászok a tiltást figyelmen kívül
hagyva alulról belelőnek a fé-
szekbe. A varjúfélék mint a legfon-
tosabb fészekgazdák helyenkénti
megritkulása negatívan hat a fész-
kelő párok számának alakulására.

Az MME közleménye szerint az
év hüllője a keresztes vipera lett.
Mint írják, az MME Kétéltű- és
Hüllővédelmi Szakosztálya, foly-
tatva a 2012-ben indult Év hül-
lője/Év kétéltűje programot, „Nem
minden mérges, ami fekete!” cím-
mel hirdette meg a 2020-as év hül-
lőjének a keresztes viperát.

„A felhívó szlogen célja annak a
tévhitnek az eloszlatása, hogy min-
den fekete kígyótól tartani kell, hi-
szen a hazai, nem mérges
siklófajok között is akadnak sötét
színváltozatok” – olvasható az
MME közleményében.

A győztes keresztes vipera nem
nő nagyra, egy 60-80 centiméteres
példány már hosszúnak számít. A
hímek alapszíne szürke vagy ham-
vasszürke, fekete cikcakk mintá-
zattal, de előfordulnak sárgás vagy
éppen vöröses árnyalatú példányok
is. A nőstények barnásak, és a hát-
szalagjuk is barna. Azonban előfor-
dulnak koromfekete példányai is, a
sík és dombvidéki vizes élőhelyek
közelében, Somogyban, Zalában és

a Beregben. Van, hogy az egész
kígyó éjfekete, vörös szemekkel,
sokuknál az ajakpikkelyek fehérek.
Pupillájuk nappali fényben függő-
legesen hasított, ez Magyarorszá-
gon egyértelműen
megkülönbözteti őket a siklóktól.

Ugyan Magyarországon csak
szigetszerűen fordul elő, az egyik,
ha nem a legnagyobb elterjedésű
hüllő a földön: Nyugat-Európától
egészen a Távol-Keletig elterjedt,
északon a sarkkörön túl hatol. El-
sősorban domb- és síkvidéki erdő-
szegélyeken, sokszor vizes,
mocsaras élőhelyeken él, de meg-
található magas hegyvidékeken is,
mint a Kárpátok.

A keresztes vipera ragadozó.
Zsákmányát elsősorban kisemlő-
sök képezik, de fogyaszt békákat,
gyíkokat és madarakat is. Általá-
ban lesben várja meg áldozatát, és
villámgyorsan lecsap rá. Maráskor
a nyugalmi állapotban a szájpad-
lásra felfekvő méregfogak a bicska
pengéjéhez hasonlóan kinyílnak, és
az áldozat testébe mélyednek.

A keresztes viperát itthon és Eu-
rópa más részein is elsősorban az
élőhelyeinek eltűnése veszélyez-
teti. Emellett a klímaváltozás is ve-
szélyt jelent a fajra, amely
Magyarországon védett.

A hiedelmekkel ellentétben a ke-
resztes vipera ritkán támad em-
berre. Leggyakrabban sokkal
azelőtt elmenekül, hogy az ember
észrevenné. Menekülési út hiányá-
ban hangos sziszegéssel, fújtatással
próbálja elijeszteni a támadóját,
majd villámgyorsan mar.

A marások többsége riasztó jel-
legű, amikor az állat nem fecsken-
dez mérget a támadójába.
Tényleges mérgezés legtöbbször
az állat kézbevétele esetén követ-
kezik be. A keresztes vipera mérge
alapvetően a keringést gátló és vér-
alvasztó hatású vérméreg, véröm-
lenyt okozó és izomműködést gátló
aktivitással. A méregben a véralva-
dásra ható anyagok dominálnak, a
vér alakos elemeit és a vérerek
belső falát roncsolja, melynek kö-
vetkeztében véralvadási zavarok,
súlyos esetekben keringési sokk áll
be. (MTI)

Az erdei fülesbagoly lett a 2020-as év madara,
az év hüllője pedig a keresztes vipera

Hatéves mélypontra süllyedt
a forgalomba helyezett új
autók száma tavaly Nagy-Bri-
tanniában, a fogyasztók visz-
szafogták vásárlásaikat a
Nagy-Britannia európai uniós
tagságának megszűnését
(Brexit) övező gazdasági bi-
zonytalanságok, valamint a
dízelüzemű járműveket sújtó
szigorítások közepette.

A brit autógyártók és autókeres-
kedők szövetsége (SMMT) hétfőn
közölte: éves összevetésben 2 szá-
zalékkal kevesebb, 2,31 millió új
autó került ki a forgalomba tavaly.
Ennél gyengébb adatot utoljára
2013-ban mértek.

Európa második legnagyobb au-
tópiacán a 2016-os csúcs után már
a harmadik egymást követő évben
csökkent az új autók értékesítése ta-
valy. 2016-ban még 2,69 millió új
autót vásároltak a fogyasztók.

Mike Hawes, az SMMT vezér-
igazgatója rámutatott: minden két-
séget kizáróan továbbra is nagyon
gyenge a nagy értékű termékek
iránti kereslet Nagy-Britanniában.

Az autógyártó- és -kereskedőága-
zatot továbbra is a Brexit aggasztja
leginkább – mondta Hawes, hozzá-
téve, hogy 10 százalékos vámtarifa
terhelheti az autók exportját és im-
portját 2021-től, ha a brit kormány
és az Európai Unió nem tudja meg-
kötni a Brexit utáni kereskedelmet
szabályozó megállapodást.

Ilyen magas vámteher mellett
egy sor autó gyártása gazdaságta-
lanná válna Nagy-Britanniában, és
e miatt a kockázat miatt számos au-
tógyártó felfüggesztette beruházá-
sait.

Az autógyártás adja a brit feldol-
gozóipar 9 százalékát, az exportnak
pedig a 14 százalékát, az ágazatban
dolgozók száma megközelíti a 168
ezret. (MTI)

Hatéves mélypontra süllyedt 
a forgalomba helyezett új autók

száma Nagy-Britanniában 

A Disney Jégvarázs 2. című produkciója lett
minden idők legnagyobb animációs kassza-
sikere: az alkotás globális jegyárbevétele a
hétvégén elérte az 1,325 milliárd dollárt.

A Jégvarázs 2. észak-amerikai közönsége eddig
449,9 millió dollárért nézte meg a filmet, a tengeren-
túli bevételek pedig vasárnapra elérték a 875,3 millió
dollárt  – írta a deadline.com.

A korábbi animációs bevételi rekordot a Jégvarázs
első része állította fel, amelyre 1,281 milliárd dollárért
váltottak jegyet a nézők világszerte.

A Jégvarázs 2. hat évvel követte az első produkciót.
A folytatást is az Oscar-díjas Jennifer Lee és Chris
Buck rendezte. A mesében visszatérnek a jól ismert
szereplők, akik most azt akarják kideríteni, hogy hon-
nan származik Elza varázslatos ereje.

A két Jégvarázs-film mögött a Hihetetlen család 2.
a harmadik a legnagyobb animációs kasszasikerek
toplistáján. A Hihetetlen család 2., mely szintén a
Disney produkciója, 1,243 milliárd dolláros bevételt
ért el.

A Jégvarázs 2. lett minden idők legnagyobb
animációs kasszasikere

Forrás: cazare

Erdei fülesbagoly  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Keresztes vipera Fotó: Benny Trapp/Wikimedia CCBY 3.0

Forrás: imcdb.org



Kétszázhetvenöt éve, 1745. január 6-
án született a dél-franciaországi Vida-
lon-les-Annonay városkában
Jacques-Étienne Montgolfier, aki
bátyjával együtt találta fel az első
ember irányította hőlégballont. Az
MTVA Sajtóadatbankjának portréja:

Egy tizenhat gyermekes családban szüle-
tett; bátyja és társa a kísérletekben, Joseph-
Michel 1740. augusztus 26-án látta meg a
napvilágot. Kezdetben szorgalmas kispolgári
életet éltek, idejüket az apjuktól örökölt pa-
pírgyár vezetése töltötte ki, de Joseph már
ekkor találékony újítónak bizonyult, s így a
gyár felvirágzott. Az anyagi biztonság lehe-
tővé tette számukra, hogy műkedvelő fizikus-
ként kísérletekbe kezdjenek.

Főként a repülés foglalkoztatta őket: Jo-
seph 1777-ben egy magas épület tetejéről a
maga készítette ejtőernyővel ugrott le, és a
városka izgatott lakosainak legnagyobb meg-
döbbenésére épségben ért földet. A legenda
szerint a léggömb ötletét az adta, hogy egy-
szer a száradni kitett párnahuzat a tűzhelyből
kicsapó meleg levegővel telt meg, és felemel-
kedett. Kevésbé romantikus, de valószínűbb
feltételezés szerint a testvérek olvasták Jo-
seph Pristley angol kémikus gázokkal végzett
kísérleteiről szóló leírásait.

A testvérpár először a Cavendish által
akkor felfedezett, a levegőnél könnyebb hid-
rogénnel próbálkozott. Mivel azonban az új
gáz nagyon gyúlékonynak bizonyult, és még
papírgyáruk termékei között sem találtak
olyat, amely megbízhatóan tárolta volna, a
meleg levegő felé fordultak. Először papír-
zsákokat tartottak a tűz fölé, és az egész a
mennyezetig szállt fel. Később vékony textí-
liából, majd taftból készítették a zsákokat,
amelyeket szalma és gyapjú égetésekor ke-
letkező füsttel töltöttek meg. Mivel már hal-
lottak Benjamin Franklin kísérleteiről, úgy

gondolták, hogy a füstnek elektromos tulaj-
donsága van, azért száll felfelé.

Első, még papírból készült léggömbjük ki-
gyulladt, a második töltés közben leszakította
magát tartóköteleiről, és elszabadult. Mivel a
város lakosai a kísérletek miatt már-már ör-
döngösségre gyanakodtak, a fivérek értesítet-
ték a Francia Akadémiát. Találmányukat
1783. június 5-én mutatták be először a nyil-
vánosság előtt: a mintegy tizenegy méter át-
mérőjű, vászonból és papírból készült, 245
kg súlyú, 800 köbméteres ballon hatalmas né-
zősereg és számos kiválóság jelenlétében An-
nonay vásárterén emelkedett a magasba. A
gömböt előbb egy gödör fölé kötötték,
amelyben szalma és fa égett, és nyolc ember-
nek kellett tartania, amíg megtelt meleg leve-
gővel. Adott jelre eleresztették, és az
nyílsebesen majdnem másfél kilométer ma-
gasra szállt, majd tíz perccel később, amikor
lehűlt benne a levegő, másfél kilométerrel
odébb épségben földet ért. A testvérek ekkor

még azt hitték, hogy a titok nyitja a füstben
rejlik, ezért a levegő melegítésekor nedves fát
és ócska cipőt is égettek a „minél sűrűbb a
füst, annál megfelelőbb” elv alapján.

A kísérlet sikere nagy lelkesedést keltett,
és két hónappal később, augusztus 27-én a
párizsi Mars-mezőn megismételték, de ekkor
már hidrogénnel töltött gömbbel. Csodával
határos módon a rendkívül tűzveszélyes bal-
lon, amelyet égő fáklyák mellett vontattak
helyére, nem robbant fel: simán felszállt, és
háromnegyed óra múlva 25 kilométerrel tá-
volabb landolt. Mivel az ottani parasztok a
gonosz művének vélték és megtámadták, or-
szágos rendeletet adtak ki, amelyben ismer-
tették a felfedezést.

A Montgolfier testvérek következő, 18
méter átmérőjű ballonjukat már a király je-
lenlétében bocsátották fel. A kosárban XVI.
Lajos személyes parancsára kis ketrecben egy
kacsát, egy tyúkot és egy birkát is elhelyez-
tek. A világ első légi utasai épségben értek

vissza a földre, így az is kiderült: a repülés
nem árt az élő szervezeteknek. A kakas ugyan
kicsit megviseltnek látszott, de a beható vizs-
gálat tisztázta: nem a magasság ártott neki,
hanem az, hogy a birka rálépett.

Az első emberi repülésre 1783. november
21-én került sor, bár az igazsághoz hozzátar-
tozik, hogy maguk a feltalálók nem igyekez-
tek életüket a tudomány szolgálatában
kockára tenni. Igazuk volt, amint az egy
évvel később be is bizonyosodott: ekkor Jo-
seph beszállt a Lyon városa számára tervezett
ballonba, és súlyos sérüléseket szenvedett,
amikor annak szövete elszakadt. A bátor út-
törő szerepét Pilatre de Rozier és Francois
Laurent, Arlandes márkija vállalta, mintegy
félóra alatt kilenc kilométert tettek meg Pá-
rizs fölött.

A testvérek jelentős elismerésekben része-
sültek találmányukért: 1783-ban a Francia
Akadémia tagjai lettek, 1788-ban nemességet
és évjáradékot kaptak. Joseph más téren is si-
keres feltalálónak bizonyult. Nem sokan tud-
ják, de ő alkotta meg a hidraulikus kost
(vízkalapácsot) 1791-ben: ez egy vízemelő
erőgép, amely lényegében üzemköltség nél-
kül működik. 1796-ban a találmányt eladták
az angol Boulton-Watt gyárnak, amely fize-
tett, de nem foglalkozott tovább vele, lévén
elég más megrendelése. A tervrajz 1824-ig
porosodott, akkor rábukkant egy angol mér-
nök, sőt nem csak meg-, hanem „fel” is ta-
lálta, és annak rendje-módja szerint
szabadalmaztatta.

A Montgolfier testvérek a léggömbkísérle-
tek után már nem foglalkoztak a repüléssel,
nevük nem forgott a köztudatban. Talán ez is
hozzájárult ahhoz, hogy a forradalom és a na-
póleoni háborúk zavaros időszakában is bé-
kében éltek és haltak meg – Étienne 1799.
augusztus 2-án, Joseph 1810. június 26-án.
(MTI)
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A Montgolfier fivérek Forrás: tvn.hu

Forrás: Clean Eating

275 éve született Jacques-Étienne Montgolfier, a repülés úttörője 

Az etikai veganizmus filozó-
fiai hit, amelyet megillet a
törvény védelme a diszkrimi-
nációtól – mondta ki ítéleté-
ben pénteken egy brit
bíróság.

„Teljesen meg vagyok győződve
arról, hogy az etikai veganizmus fi-
lozófiai hitet jelent”, és mint ilyen
a 2010-es egyenlőségi törvény ha-
tálya alá esik – hangsúlyozta ítéle-
tében Robin Postle, a norwichi
munkaügyi bíróság bírája.

Az etikai vegánok a veganizmust
filozófiának, életmódnak, elvek
összességének tartják, nem csupán
étrendnek. Az etikai vegánok nem
fogyasztanak semmilyen állati ere-
detű élelmiszert, nem hordanak
vagy vásárolnak gyapjúból vagy
bőrből készült ruházatot, nem vásá-
rolnak olyan kozmetikai cikkeket,
amelyeket állatokon teszteltek.

Az ügyet Jordi Casamitjana ter-
jesztette a bíróság elé. Azt állítja,
hogy etikai vegán volta miatt bo-
csátotta el állásából a Kegyetlen
Sportok Elleni Liga nevű állatjóléti
szervezet, amikor a férfi felfedte,
hogy a szervezet olyan cégek nyug-
díjalapjaiba fektet be, amelyek részt
vesznek állatkísérletekben. Egykori

munkaadója viszont azt állítja, hogy
durva kötelességmulasztás volt az
elbocsátás oka.

Casamitjana közölte, hogy fel-
hívta főnökei figyelmét a nyugdíj-
alapi befektetések helytelenségére,
és amikor semmi nem történt, mun-
katársait is tájékoztatta, ekkor me-
nesztették.

Az állatjóléti szervezet nem vi-
tatja, hogy az etikai veganizmust
védelem illeti.

Casamitjana elbocsátásának jo-
gosságáról később fog dönteni az il-
letékes bíróság.

„Nagyon-nagyon elégedett va-
gyok, és remélem, hogy valameny-
nyi vegán, aki támogatott engem,
úgy érzi, hogy helyesen használtuk
fel kicsiny anyagi támogatásukat, és
minden vegán javát fogja szolgálni
az ítélet” – mondta a BBC-nek Ca-
samitjana, hozzátéve, hogy sokan
támogatták őt közösségi finanszíro-
zással.

A magát etikai vegánnak tartó 55
éves londoni férfi hite tükröződik
mindennapjaiban: nem száll buszra,
inkább gyalogol, és még azt is meg-
próbálja elkerülni, hogy véletlenül
összeütközzön rovarokkal – olvas-
ható a BBC News honlapján. (MTI)

Az etikai veganizmus filozófiai
hit egy brit bíróság szerint

Fehér bor kategóriában a hegymagasi Szászi Birtok 2015-
ös Szigligeti kabócás olaszrizlingje, a vörös borok között
pedig a villányi Tiffán’s Pincészet Grande Selection 2015-ös
házasítása nyerte el a Magyar Borszakírók Köre által odaí-
télt Magyar Bor Nagydíjat.

A szakmai szervezet negyedik alkalommal értékelte azokat a magyar
termelők által készített fehér és vörös – száraz és félszáraz – borokat,
amelyeket tagjai az elmúlt évben kóstolhattak, és tapasztalataik alapján
ezekből összeállították a legjobb tételek Super 12 listáját – közölte az
MTI-vel pénteken a Magyar Borszakírók Köre.

A verseny keretében a borszakírók először szavazataikkal rangsorol-
ják az elmúlt öt évjárat olyan borait, amelyek megítélésük szerint „ki-
emelkedő minőségükkel a legigényesebb fogyasztói elvárásoknak is
megfelelnek, illetve nemzetközi összehasonlításban is versenyképesnek
bizonyulnak”, majd a legtöbb jelölést kapott 12-12 fehér- és vörösbort
két bizottság kétszer is vakkóstolón kóstolja, illetve pontozza.

A 2019-es Super 12 listákon ezúttal összesen 14 borvidék képviselteti
magát, a legtöbb borral Villány (5) és Szekszárd (4), míg Balatonfüred-
Csopak, Eger, Etyek és Tokaj 2-2 tétellel szerepelt a döntősök között.

A Magyar Bor Nagydíjjal járó trófeák és oklevelek ünnepélyes át-
adására január 25-én a debreceni Déri Múzeumban kerül sor. (MTI)

Magyar Bor Nagydíj 2019 
Szigligeti és villányi borok nyerték el 

az elismerést

Vízkereszt vagy háromkirályok napja az
egyik legrégibb egyházi ünnep, amelyhez
számos néphagyomány és szokás is kapcso-
lódik – hangzott el az M1 aktuális csatorna
hétfői műsorában.

Január hatodikával, vízkereszttel lezárul a karácso-
nyi ünnepkör, és elkezdődik a farsangi időszak. Ez az
ünnep rendkívül fontos a katolikus emberek számára,
ilyenkor van a vízszentelés, a szenteltvízből pedig
régen krétát is szenteltek – idézte fel Tátrai Zsuzsanna
néprajzkutató, hozzátéve, hogy ebből a szokásból ala-
kult ki a házszentelés. 

Mint mondta, ennek az volt a lényege, hogy oly
módon szentelték meg a házat, hogy a pap krétával
írta a szemöldökfára a házszentelés évét és a G. M.
B. betűket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). Ettől azt is
várták, hogy minden rossz megálljon az ajtóban, és
ne jusson be a házba – tette hozzá.

A néprajzkutató beszélt arról is, hogy az ünnepi
népszokások közé tartozott a háromkirályjárás hagyo-
mánya is, amelyen a bibliai királyokat – a betleheme-
zés mintájára – gyerekek személyesítették meg.
Legfőbb kellékük a csillag volt, amely mutatta az utat
Betlehembe. Ugyanakkor ilyenkor mentek házról
házra a papok is, hogy megkapják természetbeni já-
randóságukat.

Kiemelte azt is, hogy a vízkereszt ünnepe több je-
lentést is hordoz: a napkeleti bölcsek eljövetelét,
Jézus megkereszteltetését, illetve csodatételét a kánai
menyegzőn.

Vízkeresztkor elkezdődik a farsang időszaka,
amely a nagyböjt kezdetével fog lezárulni. Mint
mondta, ebben az esztendőben február 25-én lesz hús-
hagyókedd, és hamvazószerdán kezdődik el a nagy-
böjt, így viszonylag hosszú farsangi időszakra
számíthatunk. (MTI)

Számos néphagyomány kötődik vízkereszthez
Forrás: Vivino



ADÁSVÉTEL

MAGÁNSZEMÉLY vásárolna telket

vagy telket romos házzal Marosvá-

sárhely területén. Tel. 0743-878-114.

(5842-I)

39-ES fehér korcsolyacipő korcsolyával

eladó, 100 lej. Tel. 0742-679-659. (-I)

ELVESZETT

ELLoPTÁK Árus Annamária névre szóló

utazási igazolványom. Semmisnek

nyilvánítom. (5942)

MINDENFÉLE

KoMoLY, megbízható, gyereket

szerető dadust keresünk hosszú

távra. Tel. 0742-311-821. (5933-I)

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

MoSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. (5941-I)

VÁSÁRoLUNK ócskavasat és fölös-
leges limlomot. Tel. 0747-816-052.
(5943)

FELSZERELÜNK HÓVÉDŐKET,
csatornákat, lefolyókat és kicserélünk
törött cserepet. Tel. 0743-512-168,
Jani. (5943)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyetlen volt a sors, hamar el-
vett tőlünk, 
de a te szíved örökké itt marad
közöttünk.
Ha egy könnycsepp gördül le az
arcunkon, 
az azért van, mert szerettünk és
hiányzol nagyon. 
Bennünk él egy arc és egy végte-
len szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk január 7-
én a drága jó férjre, édesapára,
nagyapára, id. GÁLL LAJoSRA
halálának 2. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (5916)

Kegyelettel emlékezünk a január
7-én egy éve elhunyt drága sze-
rettünkre, FoGoLYÁN MÁRIÁRA
szül. Kovács. Emlékét szívünk-
ben őrizzük. Szerettei. (5947-I)

Mint egy gyertyaláng, úgy fogy el
az élet, mint egy gyors folyó, ro-
hannak az évek. Az idő bárhogy
is halad, a fájdalom a szívünkben
örökre megmarad. Hiányod fáj-
dalmas, elviselni nehéz, örökké
tart szívünkben a megemlékezés.
Így emlékezünk drága gyerme-
künkre, a mezőfelei NAGY 
ISTVÁN-CSABÁRA halálának 9.
évfordulóján. Emlékeznek sze-
rető szülei, testvére, Balázs,
nagymamája és akik őt nagyon
szerették. (5937-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 7-ére, amikor már 4 éve el-
távozott közülünk a
marosszentgyörgyi KULCSÁR
KÁRoLY (Kuly), az IRA volt mun-
katársa. Emlékét őrzi felesége,
két fia családjukkal együtt, négy
unokája: Anita, Maja, Vivien és
Hanna. Nyugodj békében, Kuly
tata! (5938-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Bordi Rózsikának ÉDESANYJA
elvesztése miatt. A Hunedoara
utcai 21/A lépcsőház lakói.
Nyugodjon békében! (5929-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága édes-
anyánk, KoVÁCS IBoLYA
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és
gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (5948-I)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
ATHEREZIATEJGYÁRÉLELMISZERIPARI MÉRNÖKÖT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa
el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64323-I)
ASSZISZTENSNŐT alkalmaz a marosszentgyörgyi MEDDŐSÉGI KLINIKA. A román és magyar nyelv
ismerete szükséges, az angol nyelv ismerete előnyt jelent. Önéletrajzukat küldjék az office@fivmures.ro e-
mail-címre január 13-ig. (64408-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Semmi sem fájdalmasabb az életben, mint a szeretett szemé-
lyek elvesztése.
Apa, hogyha hallasz, látod könnyes szemem, 

gyere vissza, kérlek, fogd meg mindkét kezem!

Nem hallom a hangod, nem vársz, hogyha megyek, 

s előttem csak akadályok, dönthetetlen hegyek.

Kellene, hogy megmondd, hol találom helyem, 

hogy gondoktól már többé ne fájjon a fejem.

Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csönd is más volt veled. 

Hidd el, hogyha látsz most, szívem sosem feled!

S ha le tudsz jönni hozzám, néha tedd meg, 

kérlek… csak egy-egy álmot kérek! 

S értelmet nyer napom, ha láthatnálak Téged!

Apa, hogyha hallasz, látod, hogy kereslek, 

tedd széppé az álmom, és tudd, hogy szeretlek!

Szívünk mély fájdalmával, a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk  a szeretett édesapára, LÁSZLÓ ALBERTRE ja-
nuár 7-én, amikor kilenc éve a kegyetlen halál elragadta kö-
zülünk.
Emlékét őrzi bánatos lánya, Katalin, valamint szerettei.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (5927-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 

a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A nyugdíjas nyomdászok év végi találkozóját több
mint harminc éve megszervezik, ami minden alkalom-
mal örömmel tölti el a résztvevőket. 

Miután a családban megünnepelték a karácsonyt,
a nyugdíjas nyomdászokat újra meghívták az ünnepi
alkalomra. Vasile Ormenişan és Marian Teofil, a
Tipo Cromatic Kft. igazgatója Györfi Tódor nyug-
díjas nyomdász segítségével december 28-án ismét
találkozóra hívta a nyugdíjasokat a marosvásárhelyi
Darina vendéglőbe. Huszonnyolcan – szedő, tör-
delő, gépész, csomagoló – tettek eleget a meghívás-
nak. 

Az idei ünnepi találkozón az idősebb generáció
képviselői közül Székely Erzsébet, Ioan Suciu és
mások vettek részt. A fiatalabb nyugdíjasok közül is
sokan megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. A je-
lenlevők kegyelettel emlékeztek az elhunyt kollégákra,
majd köszönetüket fejezték ki a szervezőknek a törő-
désért és azért, hogy nem feledkeznek meg az egykori
munkatársakról. A nyugdíjasok egy pohár jó bor és
finom vacsora mellett derűs perceket tölthettek együtt,
az aktív évekre emlékezve. Boldog új évet kívánva, a
viszontlátás reményében búcsúztak egymástól. 

MarinCăldărariu

Nyugdíjas nyomdászok év végi találkozója

Fotó: Vasile Ormenişan
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

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

Várjuk Önöket!

Buszos 
körutazások 

2020.április22–29.
BelgiumésHollandia,

550euró/fő

2020.április
27.–május1.
Horvátország,
280euró/fő

2020.szeptember
2–10.

LaBellaItalia,
480euró/fő

Indulás 
Marosvásárhelyről 
+ 25 euró/fő. 

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


