
Sóváradon van egy rozoga fahíd, ame-
lyet lezártak a forgalom elől, mert rá-
lépni is életveszélyes.  Kérdésünkre Bíró
Csaba polgármester elmondta, hogy
2017-ben a tavaszi esőzések miatt a
falu Túl a vízen részén készítettek  egy
elkerülő utat. A falu közepén volt egy
cserepes híd, amely tönkrement, ké-
sőbb a katonasággal újraépítették,
mivel a megyei útszakaszon van.

Esőzésekkor a híd fel- és lejárati oldala na-
gyon megrongálódott,  a faszerkezet is annyira
tönkrement, hogy nem volt járható, le kellett
zárni. Van a falu alsó végén egy betonhíd a Kü-
küllő felett, 2012-ben építették, oda  készítették
a kerülő utat.  Az esőzések miatt az út megcsú-
szott – úgy is hívják, hogy Suvadozás –, az el-
kerülő utat elmosta a víz, leszakadt. Erre a
kormány sürgősségi alapjából kaptak  400 ezer
lejt,  hogy a 30 méteres útszakaszt újraépítsék,
az oda vezető utat felújítsák, illetve  a 7 hektáros

terület vízmentesítésére dréncsöveket helyezze-
nek az egész terület alá, több mint két méter mé-
lyen, hogy összegyűjtsék a talajvizet, és
meggátolják a csúszást. 

Nagy munka volt, de 2019-ben sikerült befe-
jeznünk.  A közlekedés most azon az úton fo-
lyik.  159 személy maradt ellátás nélkül, sem
mentőautó, sem tűzoltóautó nem tudott oda-
menni. Most ez is megoldódott – magyarázta
Bíró Csaba, majd folytatta: a DJ 135-ös 

Visszatekintő

Hogy lehet, hogy most is itt tartunk? Hol veszítettük el azoknak a
napoknak a szellemét? Mi történt velünk, magyarokkal, mi történt a
társadalommal?

Egymást űzik a fejemben a gondolatok, amikor arra gondolok,
hogy 30 évvel ezelőtt volt a marosvásárhelyi könyves-gyertyás tün-
tetés, amikor százezer ember vonult némán végig a városon, majd
együtt mondta el a miatyánkot Köllő Gábor római katolikus pappal
a sportcsarnok előtt.

1990. február 10-én délután 3-kor megkondultak a harangok, a
tömeg, amely a Bolyai téren gyülekezett, könyvvel és gyertyával a
kezében elindult. Némán. Magyar szót! Az ABC nem egyenlő az
AÁBC-vel, Nem vagyunk egyedül, Egalitate – egyenlőség, Magyar
iskolát, magyar sulit!, Nem hagyjuk édes anyanyelvünket!, Óvodától
az iskoláig! feliratú transzparensek beszéltek helyettük. A százezres
tömeg mozgatórugója az volt, hogy hitt abban, hogy fontos az össze-
fogás, van értelme, és előbb-utóbb meg tudjuk valósítani a céljainkat.
Az akkor megtapasztalt szolidaritás egyedi és példa nélküli volt. Amint
példa nélküli volt a hit, a remény, hogy valami teljesen megváltozik az
életünkben, és a magyar szó nem számít majd szitokszónak.

Brassóban, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen könyves-
gyertyás tüntetéseket, Kolozsvárott nagygyűlést tartottak az anya-
nyelvi oktatásért, az iskolák magyar tagozatainak visszaállításért. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)
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Előzetesben 
a héderfájai 
gyújtogató
Február 9-én a gyújtogatással gyanú-
sított 18 éves fiatalembert előállították,
és 24 órára őrizetbe vették, majd 30
napos előzetes letartóztatásba helyez-
ték. 
____________2.
Plakátkiállítás és
könyvbemutató
A rendezvény második felében a Ma-
rosvásárhelyi útikalauz gyermekeknek
című kiadványt mutatta be Simon
György magyar szakos tanár.
____________5.
Csodasarok
nem(csak) csoda-
gyerekeknek
A nyárádremetei Dr. Nyulas Ferenc Ál-
talános Iskolában pénteken délben
vehették át nyereményeiket a gyere-
kek: mivel itt hét kisdiák ért el kellő
pontszámot, két ajándékcsomaggal
érkezett a tanintézménybe Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusának
képviselője. 
____________8.

Fotó: Nagy Tibor

Lezárták a rozoga fahidat Sóváradon

Túl a vízen nehéz



IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:
max.70C
min.-20C

Ma BERTOLD és 
MARIETTA, holnap LÍVIA
és LÍDIA napja.
LÍVIA: latin nemzetségnév
női alakja, jelentése: kékes,
ólomszínű. 
LÍDIA: görög eredetű, jelen-
tése: az ókori, gazdagságáról
híres Lídiából való nő.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. február 10.

1 EUR 4,7668
1 USD 4,3528

100 HUF 1,4114
1 g ARANY 220,1570

A bírák folytatják a tiltakozást
A Maros Megyei Törvényszék február 7-i bírói közgyűlése
a szolgálati nyugdíjak megszüntetésére vonatkozó jogsza-
bálytervezet elleni tiltakozás folytatásáról döntött. A határo-
zat értelmében a bírák továbbra is korlátozzák a
tárgyalások számát, illetve nem vesznek részt a választási
irodák megalakításánál. A megyei törvényszék bírói közgyű-
lése arról is döntött, hogy február 7-étől határozatait, vala-
mint a tárgyalások jegyzékét az intézmény honlapján, illetve
a hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.  

Parkolás versus zöldövezet
Ezzel a címmel zajlik a Marosvásárhelyi Rádió újabb nyitott
vitaműsora február 11-én, ma 18 órától a rádió stúdióter-
mében. Az eszmecserét élőben közvetítik a rádió Face-
book-oldalán.

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos február 12-én, szerdán
9 órától Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. szám, C épü-
let) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart
fogadóórát.

Jogi tanácsadás
Február 12-én, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kér-
jük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Tavasszal indul 
az Élmények Akadémiája

Az Outward Bound Romania élménypedagógiai képzést
szervez pedagógusok számára. A program célja a pedagó-
gusok módszertani palettájának bővítése, a játék és az él-
mény pótolhatatlan fejlesztő hatásának tudatosítása, illetve
az ebben rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségek kiakná-
zása. A programra március 5–8. között kerül sor az Outward
Bound Nemzetközi Ifjúsági Központ szovátai székhelyén.
Jelentkezési határidő: február 27. További tájékoztatás Ba-
rabás Tünde programfelelőstől kérhető a 0769-224-290-es
telefonszámon. 

A méhésztanfolyam következő 
előadása

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. méhésztanfolyamot in-
dított tagjainak a székhelyén, Marosvásárhelyen, az 1918.
December 1. út 35. szám alatt. A következő előadásra feb-
ruár 13-án, csütörtökön 17 órától kerül sor, a tematika: fito-
szanitáris kezelések és a méhcsaládokra gyakorolt
hatásuk. Előadó: Pogăcean Marian mérnök.

Gabriel – klippremier 
a Művész moziban

Gabriel marosvásárhelyi származású, Budapesten élő éne-
kes tizedik, Érezd, hogy élsz című videoklipjének premier-
jére várják az érdeklődőket február 13-án, csütörtökön 20
órakor a marosvásárhelyi Művész mozi Klub 30 termébe.
Ez alkalommal a klip werkfilmjét, az előző három videoklipet
és egy rövid koncertrészletet is levetítenek. Az új klip egy
nappal a marosvásárhelyi bemutató után, február 14-én,
pénteken kerül fel Gabriel hivatalos YouTube-csatornájára.

Egylejes könyvek vására
Február 15-én, szombaton 10–13.30 óra között a marosvá-
sárhelyi, Arató utca 6. szám alatti Gobé antikváriumban újra
megszervezik az egylejes könyvek vásárát. A szervezők
minden könyvbarátot várnak.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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A Nap kel 

7 óra 33 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 41 perckor. 
Az év 42. napja, 

hátravan 324 nap.

Megyei hírek

Megáll az ész! 
A Hahota színtársulat februárban is folyamatosan elő-
adja Megáll az ész! című fergeteges szilveszteri kabaré-
előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes
előadótermében. A nagy sikerű előadást legközelebb
február 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap, majd 22-
én, szombaton és 23-án, vasárnap este 7 órától tekint-
heti meg a marosvásárhelyi nagyérdemű. Fellépnek:
Puskás Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke
Péter, Székely M. Éva, Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva
és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács
Levente. A teljes műsorrend megtekinthető a www.ha-
hota.ro weboldalon.

Multiverzum – szobrászati kiállítás
A Romániai Képzőművészek Szövetsége Marosvásár-
helyi Fiókjának új gyakorlata szerint ismét a szobrászat
képviselői mutatkoznak be közös kiállításon február 14-
én, pénteken 17 órakor a Kultúrpalotában lévő Art 
Nouveau Galériában. A Multiverzum című tárlat a plasz-
tikai világ és a különböző irányzatok sokféleségére hívja
fel a figyelmet. A Maros megyei és az ország más tájai-
ról benevezett szobrászok mellett a Csongrádi Alkotó-
ház 15 művész vendége áll alkotásaival a vásárhelyi
közönség elé. A csongrádi alkotótáborban dolgozó né-
metországi, csehországi, romániai és magyarországi
szobrászok kisplasztikákkal gazdagítják a kiállítást,
amelynek kurátora Veress Gábor Hunor. 

Józsa Nemes Irén retrospektív 
kiállítása

Az 1918-ban született, 2004-ben elhunyt marosvásár-
helyi művésznő munkásságát felidéző kiállítás nyílik
február 15-én, szombaton délelőtt 11 órakor a Bernády
Házban. Józsa Nemes Irén festészetét a családi hagya-
tékban található művekkel, valamint műgyűjtők birtoká-
ban levő alkotásokkal elevenítik fel a tárlaton, amelynek
kurátora Weisz Attila művészettörténész. A kiállított
munkákat és az alkotó életművét Nagy Miklós Kund

méltatja. Szaval Józsa Irén és Kilyén László-Attila szín-
művész. Zenél Székely Levente hegedűművész és ta-
nítványai a Művészeti Szaklíceumból, Ludescher
László, Gyárfás Renáta, Bartha Dániel.

Láncok az időben – 
könyvbemutató

Február 11-én, ma 18 órától a marosvásárhelyi vár ku-
polatermében mutatják be Csata Éva pszichológus Lán-
cok az időben című, harmadik regényét. A szerzővel
Szőcs Blanka beszélget, meghívott dr. Lukács Márton
Réka pszichológus. A könyv a Bookman kiadó gondo-
zásában jelent meg. 

Rendkívüli vokál-szimfonikus
hangverseny

Rendkívüli vokál-szimfonikus hangversenyre várják a
klasszikus zene kedvelőit február 13-án, csütörtökön 19
órára a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Nicolae
Moldoveanu svájci karmester, zongorán közreműködik
Naoko Anzai, szintén Svájcból érkező művész, szólót
énekel: Lorena Puican szoprán, Stefan von Korch tenor
és Ardelean Cristian basszus, közreműködik a Maros-
vásárhelyi Filharmónia vegyes kara és szimfonikus ze-
nekara. Műsoron: Liszt Ferenc – Magyar rapszódia,
E.Grieg – á-moll zongoraverseny, Ludwig van Beetho-
ven – Krisztus az Olajfák hegyén (a 250 éve született
zeneszerző oratóriuma). A hangversenyre a 17-es
számú hangversenybérletek érvényesek.

Látó Irodalmi Játékok 107. – 
Kosztolányi titkai 

Február 12-én, szerdán 17 órától kerül sor Bíró-Balogh
Tamás író, irodalomtörténész és Új Krisztina költő est-
jére a Látó folyóirat és a Lector Kiadó szervezésében.
Az esten bemutatják Bíró-Balogh Tamás két legutóbbi
könyvét, a Hakni című novelláskötetet (Lector Kiadó,
2019) és a Ha nem volnátok ti. Kosztolányi Dezső
utolsó szerelmei című, a Jaffa Kiadó gondozásában
megjelent művet. A szerzőkkel Codău Annamária be-
szélget a Bernády Házban. Az esemény társszervezője
a Szépírók Társasága.
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Már hónapok óta a remény éltet,
mióta bennem lakik a fájdalom;
„Levezeklek a földön minden vétket,
s könnyebb lesz majd túl…” magamat áltatom,

pedig eszem ágában sincs meghalni,
hiszen még olyan sok tervem van nekem,
tudom, a nagy része csak bárgyú, talmi,
de széppé tenné további életem.

Már az orvosok is csak némán állnak
– vagy talán ők is a csodára várnak? –,
s ha rám tekintenek bús, örömtelen,

azt olvasom abból: „Hát reménytelen!”
Én mégis bízom, hogy megsegít Isten,
még nem halok meg, és rendbe jön minden.

2020. február 8.

Baricz Lajos

Betegágyon
– A betegek világnapjára –

Február 9-én a gyújtogatással gyanúsított
18 éves fiatalembert előállították, és 24
órára őrizetbe vették, majd 30 napos előze-
tes letartóztatásba helyezték. 

Mint ismeretes, február 8-án hajnalban leégett a
héderfájai harangláb, amely szándékos gyújtogatás
következtében kapott lángra. A tüzet hajnalban, 3
óra körül az egységes hívószámon, a 112-n jelen-
tették be, akkor már a harangláb menthetetlenül
égett.  

A rendőrök a helyszíni nyomozás során arra utaló
jeleket találtak, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás
okozhatta, amit – a gyanú szerint – egy 18 éves fia-
tal követhetett el. 

A gyanúsított fiatalembert először 24 órára vették
őrizetbe, majd 30 napos előzetes letartóztatásba he-
lyezték. A kivizsgálást gyújtogatással történő rom-
bolás vádjával folytatja a Dicsőszentmártoni
Bírósági Ügyészség. 

Az okozott kár – a műemlék megsemmisítése –
körülbelül 50.000 euróra tehető – áll a Maros Me-
gyei Rendőr-felügyelőség közleményében. (mezey)

Előzetesben a héderfájai gyújtogató

Az Erdélyi Magyar Televízió újabb tematikus hetet in-
dított: megkezdődött a házasság hete. Ma (kedden) 18.15-
től Lőrincz Zsolt párterapeutával beszélget a Mozaik
műsorban Badics Petra. Február 13-án, csütörtökön 17.20-
tól látható a házasság világnapján sugárzott Hitélet műsor
ismétlése, amelyben a sepsiszentgyörgyi Timár családdal

ismerkedhetünk meg. Február 16-án, vasárnap 13.30-tól
pedig a csíkszeredai Korodi Attila parlamenti képviselő és
felesége, Beáta az Üzenet szeretettel vendégei. Később, 17
órától a Pszichotrillák műsor témája: önismeret és önbe-
csülés a párkapcsolatban.

Kövessék az Erdély TV műsorait ezen a héten is!

A házasság hete az Erdély TV-ben

A harangok elolvadtak, csak a tartószerkezetük maradt meg 
Fotó Gligor Róbert László       



Aztán jött a csalódás: alig pár nappal a diktátor bu-
kása után létrejöttek a román pártok, és a kezdeti eufó-
ria helyét átvette a félelem. Január 25-én Ion Iliescu, a
Nemzeti Megmentési Front elnöke beszédében egyes er-
délyi megyékben észlelhető „szeparatista tendenci-
ákra” hívja fel a figyelmet. És bár már januárban
világossá vált, hogy a magyarok nagyon nehezen tud-
nak érvényt szerezni a követeléseiknek, a Vatra Româ-
nească megalakulásával bizonyossá vált: a magát
kulturálisnak nevező szervezet által beszervezett román
diákok február 9-én már a magyar nyelvű oktatás ellen
tüntettek Marosvásárhelyen. Majd következett a fekete
március, és ezzel elindult a visszarendeződés. Elég, ha
a katolikus iskolára, az orvosi egyetemre, a kétnyelvű
feliratokra gondolunk.

Most talán kap egy esélyt Marosvásárhely is. A ha-
marosan sorra kerülő helyhatósági választásokon meg-
mutathatja, hogy ha kell, képes összefogni a
marosvásárhelyi magyarságért, a magyar kultúráért, a
megmaradásáért.

Megrongált helységnévtábla
Fekete festékkel lefestették a Kolozs megyei Méra
település helységnévtábláján a magyar nyelvű felira-
tot. Az RMDSZ bejelentette: rendőrségi feljelentést
tesz. Csoma Botond parlamenti képviselő, a szövet-
ség Kolozs megyei szervezetének elnöke vasárnap
este Facebook-bejegyzésben tette közzé a fényké-
pet, amin látható, hogy fekete festékkel lefestették
Méra helységnévtábláján a magyar nyelvű feliratot.
Januárban hasonló incidens történt több Hargita me-
gyei településen. A rendőrség el is fogott egy Bákó
megyei férfit, aki beismerte, hogy ő festette le a hely-
ségnévtáblákat. Két évig terjedő szabadságvesztés
is kiróható tettéért. (Mediafax)

Helyhatósági választások 
júniusban

A 2020-as helyhatósági választások június 14-én
vagy 21-én lesznek – közölte vasárnap este a B1 te-
levízió műsorában Ludovic Orban miniszterelnök. A
kormányfő emlékeztetett: a helyi választottak man-
dátuma négy évvel az eskületétel után, június máso-
dik felében jár le, ezért a választásokat legkésőbb
június 21-ére ki kell írni. Hozzátette, a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) nem mondott le arról, hogy a polgár-
mestereket két fordulóban válasszák meg:
megpróbálják elérni azt, hogy a képviselőház tűzze
napirendre azt az erre vonatkozó törvénymódosító ja-
vaslatot, amelyet még 2017-ben nyújtottak be a par-
lamentbe. Ami az előre hozott választások időpontját
illeti, Orban szerint legvalószínűbb, hogy erre június
közepén kerül sor. (Agerpres)

Robbantással raboltak ki 
egy bankautomatát

Az eset Sinaián történt hétfőre virradóan – közölte a
Prahova Megyei Rendőr-főkapitányság (IPJ). A rend-
őrségi közlemény szerint a bankautomata egy szál-
loda közelében volt, a robbantást hajnali 4 óra körül
hajtották végre. A hatóságok nyomozást indítottak az
ügyben. (Agerpres)

25 áldozata van az influenzának
Huszonötre nőtt az influenza halálos áldozatainak
száma – közölte hétfőn az Országos Közegészség-
ügyi Intézet keretében működő Fertőző Betegsége-
ket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ. A
legutóbbi két áldozat egy Beszterce-Naszód megyei
64 éves nő és egy Krassó-Szörény megyei 66 éves
nő. Mindketten más betegségekben is szenvedtek,
és az A típusú vírussal fertőződtek meg. (Agerpres)

2500 diák nem ment hétfőn 
iskolába

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium hétfői közlése
szerint hétfőn 50 iskolát zártak be részben vagy tel-
jesen országszerte az influenzás megbetegedések
miatt. Több mint 2500 diák nem ment iskolába. Ro-
mániában négy nappal ezelőtt hirdették ki az influen-
zajárványt, amikor országos szinten több mint 
7000 klinikai influenzás megbetegedést jelentettek.
(Mediafax)
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Kiigazított kormányprogrammal 
A megbuktatott kormányához kért ismét bizalmat 

Ludovic Orban miniszterelnök-jelölt
Múlt héten megbuktatott kormá-
nya számára kért ismét bizalmat
a parlamenttől hétfőn Ludovic
Orban miniszterelnök-jelölt, akit
Klaus Iohannis államfő bízott meg
kormányalakítással.

A kormányfői teendőket ügyvivőként
ellátó és a tisztségre ismét pályázó
Orban a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
végrehajtó bizottságának hétfői ülését
követően jelentette be, hogy nem változ-
tatott a miniszterek névsorán, a kormány
programját pedig csak kiigazította.

Iohannis az év végén esedékes parla-
menti választások előre hozatalát akarja
kiprovokálni azzal, hogy a parlament
által frissen megbuktatott Orbannak
adott újabb kormányalakítási megbízást.
Az elnök akkor oszlathatja fel a parla-
mentet, ha a törvényhozás két egymást
követő miniszterelnök-jelöltjét is eluta-
sítja.

A jobboldali elnök és a kormányfő

már január elején bejelentették, hogy
„megegyeztek” a választások előre ho-
zásáról. Ennek megfelelően a PNL veze-
tősége hétfői ülésén azt is eldöntötte,
hogy – a parlamenti határozatképesség
érdekében – jelen lesz ugyan a bizalmi
voksoláson, de nem szavazza meg a má-
sodik Orban-kormány beiktatását.

A kétkamarás parlament egyesített
házbizottságának a kormánynévsor és az
új kormányprogram beterjesztésétől szá-
mítva 15 napon belül kell kitűznie a mi-
niszterjelöltek szakbizottsági
meghallgatásának menetrendjét és az új
kormány beiktatását célzó bizalmi sza-
vazás napját.

A jelek szerint a tavaly ősszel ellen-
zékbe került, de a parlamenti házbizott-
ságokban akaratát továbbra is
érvényesíteni tudó Szociáldemokrata
Párt (PSD) alkotmányossági óvásokkal,
a parlamenti procedúra halogatásával,
adott esetben pedig az ülések bojkottálá-

sával próbálja majd hátráltatni a törvény-
hozás feloszlatását.

„A PSD úgy menekül az előre hozott
választásoktól, mint az ördög a tömjén-
füsttől, de ha megpróbálja az időt húzni,
a közvélemény megvetésébe fog üt-
közni” – jegyezte meg hétfői bejelen-
tését követően Ludovic Orban.
Hozzátette: a PNL a szociáldemokraták
esetleges parlamenti bojkottjára is felké-
szült, azt azonban nem volt hajlandó el-
árulni: hogyan.

A parlament két házának együttes
ülése csak a törvényhozók több mint fe-
lének – legalább 233 képviselőnek és
szenátornak – a jelenlétében határozat-
képes. Ugyanilyen minősített többség
szükséges egy tisztségben lévő kormány
leváltásához vagy egy új kabinet beikta-
tásához.

Ludovic Orban kormányától a múlt
héten 261 szavazattal vonta meg a bizal-
mat a parlament. (MTI)

Tisztújítás
Daniel David pszichológus és Ioan Chirilă 

ortodox teológus pályázik a BBTE rektori tisztségére
Daniel David pszichológus, és
Ioan Chirilă ortodox teológus pá-
lyázik a multikulturális kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) rektori tisztségére. Az
egyetem honlapján elérhető ada-
tok szerint mindkét jelölt jelenleg
is tagja a BBTE vezetőségének.

A tanintézet jelenlegi rektora, a
Román Akadémia elnökévé is megvá-
lasztott Ioan Aurel Pop történész kitöl-
tötte a két mandátumát, és a törvény
értelmében harmadik mandátumot nem
vállalhat.

A március 3-án tartandó rektorválasz-
táson az egyetem oktatói és a diákok
képviselői adhatják le szavazatukat.

A két új jelölt közül a 47 éves Daniel
David az elmúlt négy évben az intéz-
mény kutatásért, versenyképességért és
tudományos publikációiért felelős rek-
torhelyettese volt, az 58 éves Ioan Chi-
rilă az elmúlt nyolc évben az egyetem
döntéshozó testületét, a szenátust ve-
zette.

A szatmárnémeti születésű Daniel
David a BBTE-n szerzett pszichológusi

diplomát, és ugyanitt szerezte meg a
doktori fokozatot is. Tanulmányait azon-
ban 1999 és 2002 között a New York-i
Albert Ellis Institute-ban folytatta. Ko-
lozsvári egyetemi tisztségei mellett az
amerikai intézet kutatási igazgatói tiszt-
ségét is betölti.

A Kolozs megyei Hollómezőn (Mago-
aja) született Ioan Chirilă az ortodox sze-
mináriumot Kolozsváron, a teológiai
egyetemet Nagyszebenben végezte. Ott
szerzett doktori fokozatot is, de folya-
matban van a doktori dolgozatának meg-
védése a BBTE történelem-filozófia
karán is. 2004 és 2012 között a BBTE
ortodox teológiai karának dékánja volt.

Daniel David magyarul és németül is
közzétette rektori programját. Ebben egy
világszínvonalú egyetem felépítését
ígéri, a bizalom és a nyitás jegyében.

Ioan Chirilă román nyelvű menedzseri
tervében azt írta, hogy a hagyományok
és az innováció jegyében szeretné fej-
leszteni a tanintézetet a digitalizáció ko-
rában.

Mindkét jelölt fontosnak tartotta az
egyetem multikulturális jellegét, és

ennek a megőrzését, fejlesztését szorgal-
mazta.

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Románia legrégebbi, leg-
nagyobb és legjobbnak minősített
felsőoktatási intézménye. Az egyetemen
jelenleg 44 ezer diák tanul, közülük
6500-an magyar tagozaton. Magyar
nyelven 70 alapképzési és 48 mesterkép-
zési szakot ajánl a tanintézet.

A BBTE a Báthory István erdélyi fe-
jedelem által 1581-ben akadémiai rangra
emelt jezsuita iskolát és az 1881-ben lé-
tesített Magyar Királyi Ferenc József Tu-
dományegyetemet is elődjének tekinti.
Mai neve és szerkezete a magyar tan-
nyelvű Bolyai Tudományegyetem és a
román tannyelvű Babeş Tudományegye-
tem 1959-es egyesítésével alakult ki.

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetemen – a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemtől
(MOGYE) eltérően – sikerült életbe lép-
tetni a 2011-ben elfogadott oktatási tör-
vény előírásait, amelyek viszonylagos
önállóságot biztosítanak a magyar tago-
zatnak. (MTI)

Koronavírus 
Rendkívüli ülést tartanak az uniós egészségügyi miniszterek 
A Kínában nemrégiben megjelent
új vírus aggasztó terjedése miatt
az európai uniós tagállamok
egészségügyi miniszterei  csütör-
tökön Brüsszelben rendkívüli
ülést tartanak, amely „segíteni
fogja a tagállamok fellépésének
összehangolását” – közölte Janez
Lenarcic, a válságkezelésért fele-
lős uniós biztos hétfőn.

Brüsszeli sajtótájékoztatóján a biztos
azt mondta, hogy a vírus gyorsan terjed,
és súlyos veszélyt jelent a közegészség-
ügyre.

Kiemelte: mivel a koronavírus terje-
dése egyre több országot érint – köztük
európaiakat is –, az Európai Uniónak a
koordinációra és az együttműködésre
kell helyeznie a fő hangsúlyt a járvány
megállításának érdekében.

„Alapvető fontosságú, hogy az egész
nemzetközi közösség a koronavírus el-

leni küzdelemre való felkészültségre és
a válaszadás lehetőségeire összpontosít-
son, a szolidaritást is szem előtt tartva”
– fogalmazott.

A miniszterek a csütörtöki különtalál-
kozón a helyzetértékelést követően kö-
vetkeztetéseket fognak elfogadni a
teendő, összehangolt lépésekről – tette
hozzá.

Az Európai Bizottság tájékoztatása
szerint ez idáig mintegy ötszáz európai
uniós állampolgárt szállítottak haza a
kínai Vuhanból, az új típusú koronavírus
okozta járvány gócpontjából. A hazate-
lepítések Franciaország és Németország
felajánlásával, az Európai Unió társfi-
nanszírozásával valósultak meg. Az unió
emellett január végén 10 millió eurót kü-
lönített el a légzőszervi tünetegyüttest
okozó koronavírussal összefüggő kuta-
tások támogatására.

Az EU Vészhelyzeti Koordinációs

Központja minden EU-tagállammal szo-
ros kapcsolatot tart, és koordinálja a
szükséges védőeszközök Kínába szállí-
tását – közölték.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizott-
ság hétfői jelentése szerint kilencszáz-
nyolcra nőtt a koronavírus okozta
betegség halálos áldozatainak a száma az
országban. A járvány gócpontjában,
Hupej tartományban 91-gyel nőtt a szá-
muk, és a halálesetek zöme a tartomány
székhelyén, Vuhanban történt, ahol to-
vábbi 73 ember halt bele a kórba. Szerte
Kínában 3062 újabb fertőzésre derült
fény, ezzel a fertőzöttek száma 40 171-
re nőtt az országban. Hupejben egy nap
leforgása alatt újabb 2618 emberről de-
rült ki, hogy megkapta a fertőzést, 
és ezzel a számuk 29 600-ra nőtt vasár-
nap.

Kínán kívül 24 országban jelent már
meg az újfajta koronavírus. (MTI)



Bürokratikus gondok miatt
januárban fennállt a veszélye
annak, hogy vércukorszint-
mérő szenzorok nélkül ma-
radnak a Maros megyei
cukorbeteg gyermekek. Most
megoldódni látszik a helyzet,
a megyei egészségbiztosító
pénztár a napokban kellett
átutalja a megyei sürgősségi
kórháznak a szenzorok be-
szerzéséhez szükséges össze-
get.

A problémára januárban a Maros
Megyei Cukorbeteg Gyerekek és
Fiatalok Egyesülete (ASCOTID)
hívta fel a figyelmet, és mozgósí-
totta az ügyben érintett összes ható-
ságot a hiányosság mielőbbi
orvoslása érdekében.

Simon Ilona, az egyesület alel-
nöke lapunk érdeklődésére el-
mondta, decemberben adott volt a
szükséges összeg a 2020-as évre a
szenzorokra, meg is rendelték,
megkötötték a szerződést, a forgal-
mazó pedig vállalta a szerződés-
ben, hogy 48 órán belül leszállítja
a teljes mennyiséget. Ellenben a
szerződést december 30-án írták
alá, amikor az ünnepek miatt január
6-ig munkaszüneti napok követ-
keztek. Nem költötték el a 2019-es
év végéig a szenzorokra szánt ösz-
szeget, így azt januárban vissza
kellett utalni a biztosítópénztárnak.
Úgy nézett ki, hogy a gyerekek
tesztlapok és szenzorok nélkül ma-
radnak. Az egyesület alelnöke sze-
rint végül erre nem került sor,
ugyanis a kolozsvári regionális
központ, ahová Maros megye is
tartozik, segített, biztosították a fo-
gyóanyagokat az érintett családok-
nak, az egyesület vezetősége pedig

az intézmények képviselőivel pró-
bált mielőbb megoldást találni a
helyzetre.

– Kedden voltunk a biztosító-
pénztárnál, találkoztunk az igazga-
tónővel, akitől megtudtuk, hogy
megérkezett a pénz a Maros megyei
egészségbiztosító pénztárhoz, egy
napon belül átutalják a kórháznak.
Jelenleg így állunk, szenzorok még
nincsenek, de pénz és ígéret van,
várjuk a fejleményeket – tette hozzá
Simon Ilona.

Az alelnök rámutatott, azoknak
a gyerekeknek, akiknek a szülei
igényelték, az országos diabétesz-
program keretében évente 55 szen-
zort, valamint egy adó-vevő
készüléket biztosít az állam ingye-
nesen. Az erre vonatkozó kormány-
rendelet 2018 szeptemberében
látott napvilágot, elkezdték össze-
állítani az iratcsomókat, és a bürok-
rácia miatt 2019 júliusáig tartott,
amikor az első jogosult családok
megkapták ezeket a szenzorokat.
Azoknak a gyerekeknek, akiknek
jóváhagyták az iratcsomójukat,
tehát jogosultak az ingyenes szen-
zorokra, visszavágták a vércukor-
szintmérő tesztlapadagjukat, azaz a
gyerekek az eddigi négyszáz he-
lyett száz tesztcsíkra jogosultak, a
felnőttek pedig az addigi kétszáz
helyett százra. Azonban az egyesü-
let alelnöke szerint, aki maga is egy
cukorbeteg fiatalember édesanyja,
ez a mennyiség nem elegendő,
ugyanis ahhoz, hogy a szenzor jól
működjön, egy nap legalább két-
szer kell kalibrálni, ehhez pedig
szükség van arra, hogy ujjbegyből
is megmérjék a vércukorszintet.
Ugyanakkor ahhoz, hogy élni tud-
janak a technika adta lehetőséggel,
azaz szenzoros készülékkel tudják
nyomon követni gyerekük vércu-
korszintjének alakulását, a szülők-

nek meg kellett vásárolniuk egy
performáns okostelefont, ami leg-
kevesebb hatszáz-hétszáz euróba
kerül.

A fogyóanyagot, a szenzort, amit
az országos diabéteszprogram kere-
tében most ingyenesen biztosítanak,
ha meg kellene vásárolják a csalá-
dok, hetente 50 eurós kiadást jelen-
tene, emellett az adóvevő, amit
évente egyszer kell beszerezni, kö-
rülbelül ezer-ezerkétszáz lejbe
kerül. Érdeklődésünkre Simon
Ilona elmondta, nem minden cukor-
beteg gyereket nevelő család igé-
nyelte az ingyenes szenzorokat,

akadnak nehéz anyagi helyzetben
lévők, akik nem tudják megengedni
maguknak, hogy megvásárolják az
okostelefont hozzá. Ugyanakkor
sokan nem tudják használni, ezért
inkább lemondanak róla, és vannak
szülők is, akiknek már bevált egy
másik típusú szenzor, és nem sze-
retnének váltani.

Sajnos a mindennapok tapaszta-
lata az, hogy egyre több gyereknél
igen zsenge korban, gyakran két-
három éveseknél állítják fel a diag-
nózist, a szenzoros vércukor-
szintmérő pedig jelentősen meg-
könnyíti az érintett családok életét,

hiszen lényegesen kevesebb tűszú-
rásnak van kitéve a gyerek, és amint
az eszköz rendellenesen magas
vagy alacsony értéket mér, éles
hangjelzéssel figyelmezteti a bete-
get és hozzátartozóját, ugyanakkor
lehetővé teszi, hogy a szülő tele-
fonján kövesse a gyerek vér-
cukorszintjét, tehát könnyebben el-
kerülhetők a vércukorszint-ingado-
zásból adódó vészhelyzetek.
Ugyanakkor arra is lehetőséget
nyújt, hogy a gyereket kezelő szak-
orvos kövesse telefonján, számító-
gépén a páciens vércukorszintjének
alakulását.

Fotó: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Tegnap még hivatalában ta-
láltuk Neagoe Eugeniát, a
Maros Megyei Nyugdíjpénztár
igazgatóját, akit inkább
nyugdíjasként látna a me-
nesztett liberális miniszter,
Violeta Alexandru –  olvas-
ható a központi sajtóban. 

Megkeresésünkre Neagoe Euge-
nia elmondta: a központi sajtóban
közölt hírek igazak, nyilatkozatait
vállalja, hiszen nem hátrálhat meg,
és kiáll igaza mellett. 

– Mielőtt bármilyen kommentárt
fűznék a történtekhez, leszögezem:
a 2019. évi 57-es sürgősségi rende-
let 517-es cikkelye értelmében a
közintézmények vezetőinek törvé-
nyes joguk van ahhoz, hogy a
nyugdíjkorhatár betöltése után ké-
résre vezetői tisztségükben marad-
hassanak. Ezt legfeljebb három
évig lehet igényelni, évente történő
újabb kérvényezéssel. A kérvényt –
a törvénynek megfelelően – az 
Országos Nyugdíjpénztárhoz 
nyújtottam be két hónappal 

a nyugdíjkorhatár betöltése előtt. A
kérelmemet, hogy egy évig  to-
vábbra is tisztségben maradjak,
jóvá is hagyták, s a jóváhagyást

írásba adták, hiszen a munkámmal
és a nyugdíjpénztár munkájával
kapcsolatban semmilyen kivetniva-
lót nem találtak, sőt pozitív elbírá-

lást kapott az intézmény. Felkeres-
tem az Országos Nyugdíjpénztárat,
hogy a funkcióban maradásomról
szóló rendeletet kézhez kapjam.

Erre az elnök közölte, hogy a dol-
gok megváltoztak, nem bocsáthatja
ki ezt a rendeletet, hanem egy má-
sikat, az elbocsátásomról szólót.
Ma, február 10-én még nem kap-
tam kézhez semmilyen iratot, sem
azt, amely a tisztségben maradáso-
mat rendelné el, sem azt, amely a
menesztésemre vonatkozna. A tör-
vény 5 nap közlési határidőt hatá-
roz meg a nyugdíjkorhatár
betöltését követően, ez tegnap járt
le.  A késés lehetséges oka, hogy
közben munkaszüneti napok vol-
tak. Felemelt fővel várok. Azért
nyilatkoztam a sajtónak, s vállaltam
a nyilvánosságot,  hogy tudják, így
történnek a dolgok – mondta la-
punknak Neagoe Eugenia, akit a
menesztett PNL-s miniszter inkább
nyugdíjasként látna, s ezt közölte is
az Országos Nyugdíjpénztár elnö-
kével, aki szerinte politikai nyo-
másra változtatta meg eredeti
döntését. 

Neagoe Eugenia, aki a PSD tá-
mogatottságát élvezte, sejti, ki
lenne az igazgatói tisztség „váro-
mányosa”, ám erről nem kívánt
nyilatkozni. (mezey) 

Bizonytalan helyzetben a megyei nyugdíjpénztár igazgatója

Megérkezett a pénz a biztosítópénztárhoz
Megoldódni látszik a vércukorszintmérő szenzorok körüli fennakadás

Az országos környezetvédelmi őrség Maros megyei
kirendeltségének szakszervezete eljuttatott hoz-
zánk egy közleményt, amelyben tudomásunkra
hozzák, hogy mintegy három héttel ezelőtt, a kor-
mányváltást követően lemondatták Dorojan Gab-
riela főfelügyelőt, aki a Környezetvédelmi Víz- és
Erdőgazdálkodási Minisztériumban felelt a megyei
környezetvédelmi őrségekért. 

Azóta nem neveztek ki senkit helyébe, és senki nem vál-
lalta fel a felelősségét annak, hogy aláírjon bármilyen, a kör-

nyezetvédelmi őrséget érintő dokumentumot. Így az intéz-
vény fő hitelutalványozó nélkül maradt, ami gyakorlatilag
azt jelenti, hogy pénzügyi mozgásokat sem eszközöltek az
utóbbi időszakban. Így február 10-én nemcsak a Maros,
hanem az ország más megyéiben levő környezetvédelmi őr-
ségek alkalmazottai sem kapták meg havi bérüket. De nem
csak ezzel van gond. Konkrétan megyénkben az őrség bérleti
díjat fizet a környezetvédelmi ügynökségnek az irodahelyi-
ségekért. (Sz.m.: ez is furcsa helyzet, hiszen mindkét intéz-
mény a minisztériumhoz tartozik.) Továbbá néhány autónak

lejárt a műszaki vizsgája, nem tudják törleszteni az ellenőr-
zés költségeit, ezenkívül üzemanyag nélkül maradnak a jár-
művek, hiszen a fogyasztási díjakat sem tudják átutalni, nem
beszélve a székhely fenntartási költségeiről (villanyáram,
fűtés, ivóvízhasználat stb.). Ugyanakkor ezeket a szerződé-
seket minden évben megújítják – ezt sem tehetik meg, mivel
a megyei kirendeltségeknek nincs önálló jogi személyisé-
gük. 

Székely Annamária, a környezetvédelmi őrség megyei ki-
rendeltségének főfelügyelője lapunknak elmondta: várha-
tóan a napokban kinevezik az új bukaresti főfelügyelőt, de
eddig nem igyekeztek rendezni az ügyet. Tegyük hozzá: a
felfüggesztett Orban-kormány helyzetére való tekin-
tettel sem biztos, hogy egyhamar lesz előmozdulás e téren.
(v.gy.) 

Áldatlan állapotok a környezetvédelmi őrségnél 
Leállhat a hatóság tevékenysége
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Neagoe Eugenia Fotó: Nagy Tibor (archív)



Mondj nemet a szívószálra és
az egyszerhasználatos po-
hárra! Legyen a bakancs-
listádon egy fa ültetése! Gon-
dolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan! – ilyen és hasonló
üzenetek fogalmazódtak meg
a marosvásárhelyi Romulus
Guga Általános Iskola hete-
dikesei plakátkiállításának
megnyitóján csütörtök dél-
után a Bernády Házban. A ren-
dezvény második felében a
Marosvásárhelyi útikalauz gyer-
mekeknek című kiadványt mu-
tatta be Simon György magyar
szakos tanár.

A biodiverzitás fontosságát, il-
letve a környezettudatosságot hir-
dető plakátokat a Kárpát-medencei
fiataloknak szóló Székelykapuk –
Zöldkapuk nemzetközi ökocivilizá-
ciós program pályázatára készítet-
ték a diákok. A kezdeményezésről a
hetedikesek osztályfőnöke, Zalányi
Erzsébet számolt be lapunknak.

– A környezettudatosság lényege
nem a természeti katasztrófákkal
való riogatás, hanem a Föld sebei-
nek gyógyítását szolgáló, apró lé-
pések ismerete, megtétele.
Igyekeztem úgy megszólítani a di-
ákokat, hogy élvezzék a közös
munkát, és valóban lelkesen fogtak
hozzá, különösen a mémkészítés
mozgatta meg a fantáziájukat. A pá-
lyázatban megadott három temati-
kából az életfára esett a
választásunk. Először megszervez-
tük az anyaggyűjtést, ebben két,
igazán enciklopedikus tudással bíró
diákom segített a legtöbbet. Ezután
az osztály csoportokba verődve, a
fához fűződő címszavakból épít-
kezve – globális felmelegedés, bio-
lógiai sokszínűség, talajvíz, légkör,

faültetés – hét plakátot készített el.
Minderre három hetet szántunk –
tette hozzá a hetedikesek osztályfő-
nöke. 
Gyógyító szavak hozadéka

Zalányi Erzsébet diákjai a Szé-
kelykapuk – Zöldkapuk pályázat
első feladatát az adventi időszakban
betlehemes játékukkal teljesítették.
(Erről Fénymondók betleheme cím-
mel a 2019-es utolsó Az olvasó írja
rovatunkban számolt be a pedagó-
gus.) Míg a „székelykapus” első
forduló a hagyományőrzést, a má-
sodik – „zöldkapuk” hívószavú – a
környezetvédő munkát helyezi elő-
térbe. A pályázók mindkét feladatra
pontokat kapnak – az értékeléshez
munkanapló is készül –, nyeremé-
nyük pedig egy különleges kirándu-
lás lehet. Ha sikerrel járnak, a
megadott lehetőségekből az adriai
nyaralást választják – tudtuk meg
Zalányi Erzsébettől. A pedagógus
hangsúlyozta: a közös munkának
már most hatalmas a hozadéka. A
plakátok megtervezése és kivitele-
zése mellett ugyanis a diákok rövid

műsorral is készültek – a biodiver-
zitás létfontosságáról, a szemetelés
káros következményeiről, a gyer-
mekszületést kísérő csemetefaülte-
tés erdélyi hagyományáról szóltak,
majd Nemes Nagy Ágnes Tanulni
kell-jével „ültették lírába” az üze-
netet –, és előadásukat iskolájuk-
ban, majd a Bernády Házban is
bemutatták. Annak, hogy a nyilvá-
nos szerepléstől idegenkedő tizen-
évesek a projekt kedvéért ezt is
bevállalták, az önértékelésük szem-
pontjából rendkívül kedvező hatása
van – fejtette ki Zalányi Erzsébet. A
plakátkiállítást és a műsort az elkö-
vetkezőkben a Dacia iskolába, a II.
Rákóczi Ferenc római katolikus te-
ológiai líceumba, a Kistemplomba,
és a tervek szerint a Maros Megyei
Múzeum várbeli részlegébe is elvi-
szik.
Hiánypótló útikalauz

A környezetvédő rendezvény kö-
zönsége a Dacia Általános Iskola
hatodikosai voltak. A diáksereg az
együttlét második felében elsőként
ismerkedhetett meg a Dr. Bernády

György Közművelődési Alapítvány
Marosvásárhelyi útikalauz gyer-
mekeknek című új kiadványával. 
Az igényes, ötletes albumot egyik
szerkesztője, Simon György ma-
gyar szakos tanár ajánlotta figyel-
mükbe. (A város nevezetes
épületeit, utcáit, szobrait a mai,
pörgő ritmushoz szokott fiatalok
számára is élvezetesen bemutató,
interaktív, hiánypótló útikalauzt
Simon György András Gabriellával
és Bálint Hajnallal közösen állította
össze.)

– A különböző diákvetélkedők
rámutattak arra, hogy nem áll ren-
delkezésre kimondottan iskolások-
nak szóló forrásanyag, általában
tudományos igényű monográfiák
jelentek meg, amelyeket nehéz
gyermekek számára könyvészet-
ként ajánlani. Aki nap mint nap Ma-
rosvásárhelyen jár-kel, rájöhet arra,
hogy nem ismeri teljes mértékben a
várost. Naponta elmegyünk egy
ház, egy szobor vagy más érdekes-
ség mellett, anélkül hogy tudnánk,
mi rejtőzik a háttérben. Ehhez nyújt
segítséget ez az útikalauz – mondta
Simon György, majd a környezet-
védelmi témához kapcsolódva így
zárta mondandóját: 

– A könyv eligazításként jelent

meg, hogy érthessük és szerethes-
sük ezt a várost. Aki ismeri a várost,
az szereti, és aki szereti, annak meg
kell védenie. 

A rendezvény végén alkalmunk
volt belelapozni az útikalauzba,
amely rögtön az elején egy névre
váró nomád figura rajzával ragadja
meg a figyelmet. (Az album tulaj-
donosa a rajz mellett megadott fe-
lületre odaírhatja az általa választott
nevet.) A továbbiakban várostörté-
neti ízelítő következik, majd tema-
tikus rendben váltják egymást
Marosvásárhely kincsei, iskolák,
múzeumok, templomok, a szabad-
idő terei, ezt követően a vásárhelyi
sportélet nagyjai. Az információk
befogadását a gazdag képanyag –
Plájás István, néhai Horváth Sza-
bolcs és Vajda György fotói – mel-
lett megannyi szó- és keresztrejtény,
kifestős és sok más ötletes megol-
dás teszi élvezetessé. Legvégül az is
kiderül, mi minden látható a Város-
háza tornyából, azt azonban, hogy a
felsorolt épületek pontosan hol ta-
lálhatók, a diákoknak kell az al-
bumban megjelölniük. Az
útikalauzt az elkövetkezőkben szá-
mos iskolába juttatja el a Dr. Ber-
nády György Közművelődési
Alapítvány kuratóriuma.Simon György bemutatja a kiadványt Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó

Plakátkiállítás és könyvbemutató
A Föld és Marosvásárhely védelméért

A Hagyományok Háza adott
otthont Bálint Zsigmond fotó-
kiállításának. A fővárosi tárla-
ton mintegy félszáz felvétel
reprezentálja az erdélyi fotog-
ráfus művészetét, a kiállítás
április végéig látogatható.

Emberközelben címmel nyílt meg
pénteken Bálint Zsigmond (82) fotó-
kiállítása a Hagyományok Házában.
A művész a ’80-as évek elejétől
rendszeresen fényképezte az erdélyi
falvak világát, szokásait, tárgyi és
szellemi néprajzát, az érdeklődők
mintegy félszáz felvételét tekinthetik
meg. A művész a megnyitó előtt mu-
tatta be a tárlatot.

„A Magyar Fotóművészeti Alko-
tócsoportok Országos Szövetségé-
nek alelnökeként korábban is
gyakran megfordultam a Hagyomá-
nyok Házában, viszont a megújult
székházban ez az első kiállításom.
Mérnökként dolgoztam az iparban, s
ez meghatározta életvitelemet is.
Ugyanakkor gyerekkorom óta fog-
lalkozom a fényképezéssel, s az
egyetem elvégzése után tudatosult
bennem, milyen irányba induljak.
Elsősorban a szokásvilág, a néprajz
területe érdekelt, s néprajzkutató ba-

rátaimmal együtt mentünk el »szo-
kásnézőbe«, amíg ők jegyzeteltek,
addig én a képi világot örökítettem
meg. Ezen a kiállításon a teremiúj-
falui karácsonyi betlehemes játékok,
a mezősámsondi »fehérfársáng«, va-
lamint az alsósófalvi farsangtemetés
– Illyés, a szalmabábu temetése –
felvételei idézik a hagyományokat.

Minden kép közel áll hozzám,
mindegyikhez beszélgetés vagy él-
mény kötődik. A felvételeken ott van
az ember, akivel nekem szóba kellett

állnom, meg kel-
lett nyernem a bi-
zalmát, hogy
beengedjen a por-
tájára, s ne is fi-
gyeljen magára a
fényképezőgépre.
Van, amikor szem-
benéz velem, arcá-
ról olvasható le az
élete súlya. Mégis
egy kép különösen
közel áll hozzám.

Immáron tizenegy esztendeje veszek
részt Gyimesközéplokon – Borospa-
takán az alkotótábor munkájában, s
a képen látható házaspárt első ilyen
alkalommal látogattam meg. Akkor
vetett ágy előtt, csángó viseletben
kerültek lencsevégre. Még abban a
hónapban az asszony váratlanul le-
bénult, s a férfi már egy évtizede
gondozza önfeláldozóan párját. Az
asszony minden alkalommal megis-
mer, de nem tud beszélni. Nagy sze-
retettel integet felém, akar mondani
valamit, de tehetetlen.”

A kiállításra több mint 130 képből
válogatták ki az alkotásokat. Emberi
sorsok elevenednek meg a fotókon:
a kukoricamorzsoló, az ordás kalá-
csot felvágó asszony, a sajtját büsz-
kén mutató paraszt, a borospince
gazdája, a disznóölésen harmoni-
kázó böllér. Van kép, amelyiken egy
sokat megélt mezőmadarasi asszony
keze látszik csupán, az ujjak a bibliát
követik. Ezért az egy fotóért is érde-
mes elzarándokolni a kiállításra.

Emberközelben
Bálint Zsigmond fotókiállítása Budapesten

Érdekesnek ígérkező elő-
adást lát vendégül március
elején a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club. Egy olyan
interaktív produkciót, amely
a népzene, a népi hagyo-
mányok mentén emel ki em-
lékeket a kollektív tudatalat-
tiból, és szól (elsősorban) a
gyerekközönséghez.

Az interaktív gyerekjáték
(…menjünk medvét va-
dászni) a Kárpát-medencei
népi hagyományok mellett a
szibériai népek hagyomá-
nyát hozza be a virtuális 
mesejátékba. A mű kiinduló-
pontjai Lükő Gábor összeha-
sonlító néprajzkutatási mun-
kái, valamint azok a medvés
szokások, amelyeket leginkább a Tatros menti, ma már asszimiláló-
dott népek őriztek meg a keleti múlt homályából.

A medve nem játék című produkció az Égvilág együttes gyermek-
műsora. A gyermekműsor elsősorban 4-10 éves gyerekeket szólít
meg, de nem föltétlenül. Jellegében tematikus koncert, mesével át-
szőve. Főszereplője a medve és annak misztikuma. A produkció já-
tékba burkolva viszi közel a gyermekeket a természethez, és vezeti
be a Kárpát-medence népeinek hagyományaiba. Az alkotók egy
olyan, eredeti népszokást mutatnak be – a medvetáncoltatást –, me-
lyet a Kárpát-medence több népe máig őriz. Az ősi rituális tánc lé-
nyege a természet megszelídítése. E szokások, valamint a medvével
kapcsolatos gyerekjátékok alkotják a műsort, amely a gyermekek in-
teraktivitásának köszönhetően mindegyik előadás esetében egyedivé
válik. 

Az együttes népzenei alapokból gazdálkodik, de a megszólaló nép-
zenei témák mellett helyet kap a rögtönzött zene, modern elemekkel.
Produkciójuk hangzásbeli hagyományhűségét az autentikus hangsze-
rek és az ezeken való hiteles játékmód szavatolja – áll a produkció
ismertetőjében. 

A produkcióban fellép Kovács Linda (ének), Ségercz Feri (furu-
lya), Ticusan János (gitár), Vitályos Lehel (nagybőgő) és Ferencz
Áron (ütőhangszerek). Az előadásra március 4-én, szerdán délután 6
órától kerül sor, ezt a gyerekkoncertet 21 órakor felnőttkoncert követi
ugyanott. (Knb.)

Interaktív gyerekelőadás
A medve nem játék
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Bíró Csaba a Romániai Magyar
Gazdák Egyesületének elnökségi
tagja és a sóváradi Aranykalász gaz-
dakör elnöke.

Sóváradon  1996 óta van gazda-
kör, a cél az volt, hogy a gazdatár-
sak összefogjanak, és az áruérté-
kesítést is közösen oldják meg. 

2002-ben váltak jogi személlyé,
addig egyesületi szinten működtek.
A gazdakör  94 taggal indult, mára
csupán tízen vannak. Ennek az

egyik oka, hogy az alapító tagok
közül sokan meghaltak, vagy már
nem gazdálkodnak. 

A polgármester szerint értékesítő
szövetkezetté kellett volna alakul-
niuk, de az emberek nem mentek
ebbe bele. 

A sóváradi gazdák főleg állatte-
nyésztők, gabonatermesztéssel nem
nagyon lehet foglalkozni.

Fórumokat, felkészítőket, képzé-
seket, bemutatókat  tartanak, gazda-

napokat szerveznek a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete Maros
Szervezetével  (RMGE Maros) kö-
zösen. Ezeken az egyesülethez tar-
tozó gazdakörökbe tömörülő
gazdák és családtagjaik – 32 gazda-
kör, több mint 1.200 tag –, illetve
más érdeklődők és szimpatizánsok
találkoznak, megbeszélik az elmúlt
időszak eredményeit és nehézsé-
geit, a gazdaságaikban alkalmazott
technológiákat. Új szakmai infor-
mációk birtokába jutnak, amelyeket
majd felhasználhatnak és továbbad-
hatnak a mezőgazdaság fejlesztése
érdekében. Meghallgathatják az
egyesület igazgatótanácsa által
meghívott belföldi és külföldi vál-
lalkozók, szakemberek előadásait,
kulturális, zenés-táncos műsorokat
tekinthetnek meg, meglátogathatják
a népművészek, élelmiszer-előállí-
tók standját, az új és használt mező-
gazdasági gépek bemutatóját, és
részesei lehetnek a gazdakörök fő-
zőversenyének. 

Tavaly például 18 ezer csemetét
ültettek a közmunkaköteles szemé-
lyekkel, ezt 40 ember három nap
alatt valósította meg.

útszakasz, ami Maros megyét összeköti Hargita me-
gyével, áthalad a településünkön. A Vágás utcán bejön
a megyei út, és beletorkollik az országútba, a DN
13A-ba, ez pedig onnan folytatódik. 2,4 kilométer
utunk van Hargita megye határáig,  Itt megtörténtek
a tulajdonba helyezések, tehát az útszakaszt  felmér-

ték,  a megyei tanács tulajdonába került, ugyanúgy ez
a központi híd is. Ennek a hídnak az újjáépítésére már
megvolt a versenytárgyalás, megvan a nyertes kivite-
lező, ami azt jelenti, hogy az idén hozzáfoghatunk a
híd megépítéséhez, lebontjuk a régi fahidat, és he-
lyette  betonhíd fog épülni. A kivitelező ígérete szerint
márciusban, ahogy az idő engedi, és a Küküllő szintje

is megfelelő lesz, nekifognak a munkála-
toknak. A megyei tanács felügyelete alatt
és a mi közreműködésünkkel. 

A falu közti útszakasz is aszfaltszőnye-
get kap, a falu határán, a belterületen
kívül levő útszakasz egyelőre csak köve-
zett útként lesz megépítve a megyeha-
tárig. A Hargita megyeiek is végzik a
maguk részét, Siklódig már a közterüle-
ten belül dolgoznak. Nekik 7 kilométer
szakaszuk van a megyehatárig. Ha min-
den rendben lesz, reméljük, ez is hama-
rosan megvalósul. Kiadtuk a tervezésre
szóló  urbanisztikai bizonylatot, hogy ter-
vezzék meg az útszakasz megjavítását
ugyanúgy sáncokkal, járdákkal együtt, s
ahol nem lehet járdát, ott fedett sánco-
kat építünk. Így próbáljuk szélesíteni az
utat – mondta a polgármester. 

Szerkesztette:MózesEdith

Túl a vízen nehéz
(Folytatás az 1. oldalról)

Sóvárad jelenlegi polgármestere
a Népújság kérdésére, hogy indul-e
egy újabb mandátumért, igennel vá-
laszolt.

Szerdán, február 5-én délután az
RMDSZ választmányi ülést tartott,
ahol elhatározták, hogy előválasz-
tással döntik el a jelöltlistákon sze-
replők rangsorolását az idei
helyhatósági választásokra. 

Bíró Csaba polgármester, aki
egyben a helyi RMDSZ elnöke, kö-
zölte a lakossággal, hogy aki pol-

gármesternek jelöltetné magát vagy
helyi tanácsosi helyet szeretne meg-
pályázni, február 16-ig kell benyúj-
tania jelöltetési szándékát, és a
szavazópolgárok 1%-ának támo-
gató aláírására van szüksége ahhoz,
hogy indulhasson. A kérelmeket a
helyi RMDSZ vezetőségéhez kell
benyújtani.

Az állóurnás előválasztást már-
cius 8-án szervezik meg az iskolá-
ban, a választópolgárok 12 és 17
óra között adhatják le voksukat.

Bíró Csaba újabb mandátumot vállal
Előválasztás március 8-án

– Szerettünk volna a Norvég
Alapnál pályázni, hogy az abból
nyert támogatással a cigányságot
tudjuk felzárkóztatni.   Ebben benne
lett volna az is, hogy központi fűtést
vezessünk be az iskolába, legyen
délutáni oktatás a gyerekeknek. Az
is  része lett volna, hogy telekeltes-
sük a házaikat, és annak, akinél
nincs bevezetve a villany, a víz, ka-
nalizálás, lehetőséget adjunk, hogy
bevezesse. Ám azzal szembesül-
tünk, hogy telekeltetni csak akkor
lehet, ha az adók rendezve vannak.
A 170 család közül csupán 20 csa-
ládnak volt az adója kifizetve, a töb-
bieknek 5-10 ezer lejes elmaradása
van, ami nem mind házadó,  hanem
főleg késedelmi kamat, illetve bün-
tetés. 

Akik külföldön dolgoznak, ha
megbüntetik őket, nem fizetik ki, a
büntetések pedig mind az önkor-
mányzat terhére jönnek. Mi pedig

addig házadóra pénzt nem vehetünk
el, amíg a büntetések nincsenek ren-
dezve. 

425 személy kellett volna része-
süljön ebből a pályázati összegből.
Emellett az is gond volt, hogy a fel-
nőttek nem akartak tanulni. Felaján-
lottuk nekik, hogy végezhetnek egy
szakképző (segédszakács-, rakodó-
munkás-, takarító-) stb. tanfolyamot.
Ők úgy gondolják, ehhez nekik nem
kell iskola. Egyszerűen nem lehet
rajtuk segíteni. Minden pályázathoz
kell önrész is. Ennek a pályázatnak
az esetében az önkormányzat hozzá-
járulása az volt, hogy mindent meg-
próbáltunk megtenni, hogy
segítsünk rajtuk. De mindent eluta-
sítottak. Az a legnagyobb probléma,
hogy van 325 cigányunk, akiknek
semmiféle hivatalos iratuk nincs a
házukról, ezeken kellett volna segí-
teni. Így nem lehet pályázni –
mondta Bíró Csaba.

Nem sikerült pályázni 
a Norvég Alapnál

Az idén sorra kerülő helyhatósági
választások előtt rövid mérleget ké-
szítettünk Sóvárad polgármesteré-
vel, Bíró Csabával.

A községvezető elmondta, hogy a
kultúrotthont uniós pályázatból újít-
ják fel. 

– A teljes tetőszerkezetet lebontot-
tuk, betonoszlopokkal megerősítet-
tük a belső falakat, és egészen új tető
alá került az épület. A helyiségeket
is átrendeztük, mellékhelyiségeket

alakítottunk ki, központi fűtést sze-
reltünk be. A beruházás értéke 3 mil-
lió 70 ezer lej, a munkálatok kb. 40
százalékban vannak elvégezve. 2019
októbere volt a szerződésben a kivi-
telezés határideje, de időközben ter-
vezési gondok adódtak,  ezért meg
kellett hosszabbítanunk a szerződést.
A tél folyamán ugyan kétszer is le-
álltak a munkálatok, de reméljük,
hogy július 30-ra, a falunapokra tel-
jesen elkészül a kultúrotthon. 

Uniós pályázatból újítják fel 
a kultúrotthont
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Fotó: Nagy Tibor

Aranykalász gazdakör

Sóvárad utcajavítási pályázatot
nyújtott be a vidékfejlesztési prog-
ram keretében, több mint 3 km út-
szakaszt aszfaltoznak le. Ezek a
munkálatok 50%-ban készen van-
nak, több mint másfél kilométeres
útszakasz első fázisban le van asz-
faltozva, még csak a koptatóréteget
kell ráhúzni. Jelenleg a sáncok ki-
alakítása folyik, van, ahol fedett
sáncokat készítettünk, de minden-
hol  megoldjuk a kapubejáratot –
sorolta a községvezető..

Eközben azzal a problémával
szembesültek, hogy mivel a római
castrum miatt az  útszakasz egy
része felügyelet alá került a kör-
nyezetrendezési terv szerint is, a
munkákat leállították a Vas utcában
140 méter szakaszon,  a Tót utcá-
ban egy 100 méteres szakaszon, és
a Jakab utca teljes hosszában, mert
az már a castrum területén van. Ott
a muzeológusok épületmaradvá-
nyokat találtak. A feltárás megtör-
tént a Vas utcában és a Tót utcában
is, várják a kultuszminisztérium
válaszát, hogy újrakezdhessék, il-
letve folytathassák ezekben az ut-
cákban a munkálatokat. A sáncok
még nincsenek mindenhol készen.
Maradt munka még a Temető úton,

egy 100  méteres szakasz, valamint
a Tót és a Jakab utca befejező sza-
kasza is hátravan. Ennek a beruhá-
zásnak az értéke 5 millió  553 ezer
lej, eddig ebből az átvett munkála-
tok alapján a vállalkozónak több
mint 2 millió lejt fizettek ki. A Le-
ader pályázaton is nyertek támoga-
tást járdásításra. Ennek az értéke
599 ezer lej,  amiből az önkor-
mányzat önrésze 300 ezer lej: 730
méter járdájuk van, és  420 méter
fedett sáncot készítettek a falu köz-
ponti részén. Az építést önerőből
végzik, a falu felső részét összekö-
tik a központi résszel, és folytatják

majd a központi résztől a falu
másik vége felé.  Hogy a falu lakó-
inak ne az országúton kelljen köz-
lekedniük.  

Ugyanakkor pályázatot készítet-
tek elő az óvoda felújítására a ré-
giós operatív program keretében.
Az épület egy részét lebontják, a
megmaradt részt teljesen felújítják,
és három teremmel bővítik az óvo-
dát. Kazánházat építenek hozzá, az
udvart is rendezik, bekerítik stb. A
beruházás értéke 1 millió 444 ezer
lej,  az önrész 176 ezer lej. Erre
most hirdették meg a közbeszer-
zési eljárást.  

Aszfaltozás, utcajavítás, járdásítás
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Bölöni László kupadöntőbe
vezette a Royal Antwerpet

Nagy siker küszöbére került a
Bölöni László edzette antwerpeni
Royal futballcsapata azzal, hogy a
minap idegenben Lior Refaelov 36.
percben büntetőből szerzett góljával
1-0-ra legyőzte a KV Kortrijk csa-
patát, így 2-1-es összesítéssel beju-
tott a Belga Kupa döntőjébe.

Az antwerpeni alakulatnak nem
volt könnyű útja az elődöntőig, hi-
szen előbb hosszabbítás után győzte
le 4-2-re a másodosztályba az el-
múlt idény végén kiesett Lokerent,
majd ennél is drámaibb módon,
büntetőkkel búcsúztatta a bajnoki
címvédő Genket, míg a negyeddön-
tőben a Bölöni által korábban edzett
Standard Liege-t is kiejtette – ezút-
tal a rendes játékidőben aratott 3-1-
es győzelemmel. 

Az Antwerpen fennállása során
negyedik alkalommal jutott be a
Belga Kupa döntőjébe: 1955-ben és
1992-ben el is hódította a trófeát

(Georges Leekens Mechelenjét le-
győzve) – sőt egy évvel később a
KEK-döntőig menetelt – , viszont
1975-ben kikapott az Anderlechttől.
Bölöni László pedig másodszor
nyerhet kupát edzőként, miután
2002-ben a Sporting Lisszabonnal
elhódította a Portugál Kupát. 

A Royal Antwerp ellenfele a dön-
tőben a bajnoki listavezető FC Bru-
ges lesz, amely Bölöni együtteséhez
hasonlóan csak 1-1-es döntetlent ért
el az első találkozón hazai pályán a
Waregem ellen, ám az idegenbeli
visszavágót megnyerte 2-1-re.

„Szeretnénk elhódítani a kupát,
ami nekem egyébként még nem si-
került Belgiumban, mert a Standard
Liege-zsel „csak” bajnokságot és
Szuperkupát nyertünk. És természe-
tesen szeretnénk a legjobb hat kö-
zött végezni a bajnokságban, hogy
a felsőházban folytathassuk a ráját-
szást” – mondta el Bölöni a győztes
kupaelődöntő után a Nemzeti Sport
Online-nak. 

Egy évre eltiltották 
Burján Csabát

A Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ)
etikai és fegyelmi bizottsága egy évre eltiltotta az olimpiai
bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázót, Burján Csabát.

A testület megállapította, hogy a versenyző a közösségi
médiában december 3-án közzétett bejegyzésével fegyelmi
és etikai vétséget követett el. Emiatt „a rövid pályás gyors-
korcsolya-válogatottban, a válogatott edzéseken és edzőtá-
borban való részvételtől, valamint az MOKSZ
versenynaptárában szereplő versenyektől egy év időtartamra
eltiltotta”.

Burján Csaba válogatott kerettagságát Telegdi Attila, a
szövetség gyorsasági ágazati sportigazgatója 2019. decem-
ber 5-én függesztette fel a fegyelmi eljárás lezárásáig. Mivel
a felfüggesztés időszaka beleszámít a büntetés időtartamába,
az eltiltás december 5-én jár le.

A tájékoztatás kitér arra is, hogy a versenyző a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban fellebbe-
zést nyújthat be. Burján Csaba jelezte, hogy nem kíván élni
ezzel a lehetőséggel.

A 25 éves sportoló Kínát sértő mondatot posztolt, a re-
pülőtéri várakozás pillanatait és a tömeget megörökítve, Ins-
tagram-oldalára, amikor a válogatott Nagojából utazott
Sanghajba. Bánhidi Ákos csapatvezető döntése értelmében
Burján nem lépett jégre a kínai metropoliszban, hazautazott
Kínából, majd fegyelmi eljárást indítottak ellene. A gyors-
korcsolyázó, aki azóta bocsánatot kért tettéért, emiatt ki-
hagyta január végén
a debreceni Európa-
bajnokságot is.

Az eset miatt 
lemondott a váloga-
tott kínai vezetőed-
zője, Csang Csing
Lina, de az MOKSZ
azt nem fogadta el,
így a 2013 óta Ma-
gyarországon dol-
gozó szakember a
kontinensviadalon a
szokott módon, a
jég mellett állva se-
gítette a magyar
versenyzőket.

Megpróbálták tompítani az osztálykülönbséget

A 2. liga alsóházában érdekelt Ma-
rosvásárhelyi CSM az 1. liga harmadik
helyén álló és az előző idényben a ser-
leget elhódító Dunărea Călăraşi csapatát
fogadta a teremlabdarúgó-Románia-
kupa nyolcaddöntőjében, és – tekintve
a szintkülönbséget –, a tisztes helytállás
lehetett az egyetlen célja. A szigorúnak
tűnő végeredmény dacára ez sikerült is.

Ha csak azt nézzük, hogy a mérkő-
zést a vendégek hatgólos különbséggel
nyerték, laikus szemmel talán arra kö-
vetkeztetnénk, hogy a călăraşi-iak rábo-
rították a pályát a marosvásárhelyiekre.
A pályán azonban ez egyáltalán nem
így történt. Bátran, jó hozzáállással fo-
ciztak Kacsó Endre tanítványai, de hát
ebben a sportágban a helyzetkihasználás mértéke
dönti el a mérkőzéseket, ha két jó alapképzéssel ren-
delkező csapat találkozik. A játékosok kapu előtti hi-
degvére és technikája, a kapusok reflexei határozzák
meg a végeredményt, hogy ki a jobb. Egészen nyil-
vánvaló volt ezen a meccsen az osztálykülönbség, hi-
szen a călăraşi-iak sokkal hatékonyabbak voltak a
kapu előtt, de nem vehették könnyen a találkozót,
minden egyes gólért nagyon meg kellett dolgozniuk,
mezőnyben sokszor voltak a hazaiak egyenlő ellenfe-
lek, és Rîmarunak az első félidőben, illetve Pavelnek
a másodikban sokszor kellett közbeavatkozniuk, hogy
a csapatuk ne kapjon gólt. Ez nem azt jelenti, hogy

Adorján a marosvásárhelyi kapuban kiábrándító tel-
jesítményt nyújtott volna, a vendégek azonban a leg-
több gólnál tisztára játszották magukat.

A marosvásárhelyi csapat így – miután a tavaly 2.
ligásként egész a kupa elődöntőjéig jutott – az idén a
kupában megállt a legjobb 16 között, míg a bajnok-
ságban csak a presztízs a tét a folytatásban. Csupán
az a kérdés, hogy átmeneti bajnokság-e ez a számára,
vagy megnyílik valamilyen perspektíva az új idényre.
A marosvásárhelyi teremfoci ugyanis folyamatosan
termeli ki a fiatal tehetségeket, akik nagyon jól elsa-
játítják a sportág alapjait, felnőttként azonban a város
nem biztosítja nekik a folytatás lehetőségét.

Romániát is legyőzve továbbjutott 
a magyar válogatott az olimpiai selejtezőn

A magyar férfi-jégkorongválogatott vala-
mennyi mérkőzését megnyerte a nottinghami
olimpiai selejtezőtornán, így továbbjutott a
2022-es pekingi téli ötkarikás játékok 12 csa-
patos, utolsó, augusztus végi kvalifikációs kö-
rébe. 

Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együt-
tese előbb az észteket, majd a román csapatot,
végül a briteket múlta felül, így hibátlan mér-
leggel kvalifikált. A román csapat harmadik
lett, miután a britektől is kikapott, és csak az
utolsó mérkőzésen sikerült nyernie az észtek
ellen.

A román–magyar mérkőzésen a 15 székely,
valamint négy ukrán és egy szlovák honosított
játékost a soraiban tudó román csapat villám-
rajtot vett: 25 másodperc elteltével Terbócs
Istvánt kiállították, tíz másodpercre rá pedig a
Csíkszeredán született Daniel Tranca bevette
Arany Gergely kapuját. A román válogatott 2011 decembere
után zörgette meg a magyar csapat hálóját. Még két perc sem
pergett le az eredményjelzőn, amikor az egyenlítő gól vissza-
hozta a magyar szurkolók hangját: Galanisz Nikandrosz
passzát követően Sarauer Andrew kotorta közelről a pakkot
a kapuba. A harmadban a magyarok kétszer annyit kísérle-
teztek, mint ellenfelük – 12, illetve 6 lövés –, saját harma-
dukban azonban többször is bizonytalankodtak.

A második húsz percben az 1998 néző elöl és hátul egya-
ránt határozottabban játszó magyar csapatot láthatott – 18
kísérlet a 4 ellenében –, gólt viszont nem: Patrik Polc több-
ször nagy védéssel mentette meg kapuját.    

A zárófelvonásban aztán előnnyé érett a magyar fölény:
Sofron István remek átadásából a 18 éves Papp Kristóf talált
be. A tengerentúli juniorligában (USHL) szereplő csatár első
felnőtt válogatottbeli találatát ütötte. A játékrész közepén 45
másodpercig kettős hátrányban játszott Jarmo Tolvanen
együttese, de kivédekezte a kritikus periódust. A hajrában
azonos létszámnál viszont Anton Butocsnov ugrott ki a ma-
gyar védők gyűrűjéből, és egyenlített. Az utolsó percekben
mindkét kapu többször forgott veszélyben, ám a döntés a
hosszabbításra maradt, amelyben alig 15 másodperc eltelté-
vel az észtek ellen triplázó Hári János átadásából Erdély
Csanád megszerezte a győztes gólt.

Czimbalmos Ferenc Attila

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó-Románia-kupa, nyolcaddöntő: 

Marosvásárhelyi CSM – Dunărea Călăraşi 2-8 (0-5)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 30 néző. Vezette:

Constantin Popescu (Ţicleni), Florin Anca (Déva). El-
lenőr: Ion Săvulea (Zsilvásárhely).

Gólszerzők: Cioloca (29.), Groza (40.), illetve To-
mescu (8.), Yanez (11.), Vârşan (16., 18.), Krstić (20.),
Rotaru (23.), Plugaru (30.), Aramă (36.).

CSM: Adorján – Szabó, Nicola, Kiss, Cucuiet (Ördögh,
Papp, Imreh, Groza, Şutea, Cioloca).

Dunărea: Rîmaru (Pavel) – Yanez, Aramă, Plugaru,
Krstić (Vârlan, Rotaru, Nae, Mitu, Arhire, Tomescu, Po-
târcă).

Eredményjelző
A teremlabdarúgó-Románia-kupa nyolcad-

döntőjének eredményei: Marosvásárhelyi
CSM – Dunărea Călăraşi 2-8, Gyergyóremetei
Kereszthegy – Temesvári Informatica 2-5, Ka-
rácsonkői Ceahlăul – Székelyudvarhelyi FK
5-12, Bodzavásári Fortius – Kolozsvári Clu-
jana 3-10, Gyergyószentmiklósi Inter – Csík-
szeredai Imperial Wet 0-10. A
Székelykeresztúri Unirea – Kézdivásárhelyi
KSE és Jászvásári Futsal Poli – Galaci United
mérkőzéseket tegnap, lapzárta után játszották,
a Dévai West – Dévai Autobergamo találkozó
ma lesz.   Fotó: RL

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: NSO

Fotó: MNO

Eredményjelző
Férfijégkorong olimpiai selejtezőtorna
* 1. forduló: Nagy-Britannia – Románia 

4-3, Magyarország – Észtország 4-1
* 2. forduló: Magyarország – Románia 3-2

– hosszabbítás után, Nagy-Britannia – Észt-
ország 7-1

* 3. forduló: Magyarország – Nagy-Britan-
nia 4-1, Románia-Észtország 7-3

A csoport végeredménye: 1. (és továbbju-
tott) Magyarország 8 pont, 2. Nagy-Britannia
6, 3. Románia 4, 4. Észtország 0.

A magyar férfi-jégkorongválogatott három-
szor szerepelt ötkarikás játékokon: 1928-ban,
1936-ban és legutóbb 1964-ben.

Tizenöt magyar srác a román csapatban: „sajnos, ilyen a történelem”
A Csíkszeredában született, de a magyar csapatban hokizó Sofron

István szerint a román válogatottban szereplő erdélyi játékosok sokat
fejlődtek, és magas szintre emelték a romániai jégkorongot. „Sajnos
ilyen a történelem, hogy 15 magyar srác játszik a román csapatban”
– fogalmazott. Leszögezte, sokkal szorosabb lett az összecsapás, mint
amit a papírforma alapján várni lehetett, ám ők nehéz mérkőzésre
számítottak, látva, hogy korábban a britek is megszenvedtek a sikerért
a román együttes ellen.

A magyar csapat kapusa, Arany Gergely szerint küzdelmes volt az
összecsapás, amely mindkét félnek presztízsmérkőzés volt. Hozzá-
tette: a divízió 1/A-ba feljutott román csapat üzenetet akart küldeni:
az áprilisi ljubljanai vb-n sem lesz könnyű dolga vele a magyar válo-
gatottnak.



Évente ismétlődő ünnep a farsang, amely hagyomá-
nyosan január hatodikán kezdődik, és a húsvétot meg-
előző negyvennapos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig
tart. Az ünnep érdekessége, hogy eredetileg pogány ha-
gyományokra épül, semmilyen jelentős keresztény ese-
ményhez nem kötődik. A farsang egy zajos, nevetéssel
teli mulató időszak, amelyet ősi hiedelmek, babonák
hívtak életre, ahogy ilyenkor mondani szokták: ,,feje
tetejére áll a világ”. Világszerte, így a magyar nyelvte-
rületen is a farsang adott alkalmat a különféle jelme-
zek, maszkok felöltésére, s az ezekben való
mókázásokra. 

A következő rövid vers idézi a hangulatot:
,,Farsang/ Víg zene hangja, ha száll,/ itt van a mas-

karabál,/ Hirdeti, zúgja a szél,/ elköszön, elmegy a tél./
Tülköli nyers dudaszó,/ olvad a hótakaró./ Eljön a
fagyra a vég,/ messzire elfut a jég./ 

Tél szele távoli már,/ nézz oda, zöld a határ!/ 
Éled a föld, kivirul,/ hajnali ég kipirul./ Friss füvet

ízlel az őz,/ 
baktat az úton a csősz./ Jöjj ide, jöjj, kikelet,/ hozz

ide zöld ligetet! (Lajkó Gábor ) 
Farsangi bálon vettek részt a múlt kedden a maros-

vásárhelyi Magányosok Klubjának tagjai, az Efendi
vendéglőben várt bennünket az ünnepi hangulatot su-
gárzó terem.

Klubvezetőnk, Kopacz Imola üdvözölte a jelenlevő-
ket, és felkérte az ötletesebbnél ötletesebb maskarába
öltözöttek seregét, hogy vonuljanak fel és mutatkozza-
nak be, valamint vázolják a jelmezük által képviselt
személyt, néhány humoros mondattal. Ezután a zene-
kar rázendített az indulóra:

Összegyűltünk farsangolni,/ Vidám táncot járni:/El-
mondtuk a mondókánkat,/Tessék most mulatni!/

Zeneszóra, énekszóra / Ki-ki fogja párját,/ 
Kettőt jobbra, kettőt balra,/ Járjuk el a csárdást!/ 
Utoljára annyit mondok:/ Maradjanak el a gondok!/ 
Most egy nagyot kiáltok:/ Jó mulatást kívánok! 
Miután lezajlott a bemutatkozás, átvette szerepét

Szilágyi Sándor Dankó Pista-díjas nótaénekes és zene-
kara, Krizsán Levente basszusgitáros és énekes, vala-
mint Vidám Gyula hegedűs, következett a fergeteges
tánc.

Ezalatt kijelölték a zsűri tagjait: Kopacz Imola klub-
vezető, elnök, Herman Ilonka alelnök, Czerán Erzsébet
titkár.

Ezután elkezdtek dolgozni a rangsoroláson, ami
nehéz feladatnak tűnt.

Annyira ötletesek voltak a maskarák, hogy egész sor
első díj került kiosztásra:

Varga Irén (juhász), majd következett a két varázsló,
Cseh Juliánna és Fejéregyházi Tünde, a bohócok: Co-
vaci Katalin, Mózes Katalin és Simó Emese, majd
Dáné Teréz (zöld levelibéka ), Fazakas Gizella (Lidi
mama), Biró Irénke (Máriskó), Jakab Ilona (Trézsi),
Popescu Olga (idegen asszony), Györfi Ildikó (csár-
dáskirálynő), Berei Árpád (sánta banya), Némety Ibo-
lya (állatszelídítő).

Második helyezettek: Luka Ildikó (first lady), Borsia
Sándor (örömlány). Jó hangulatban és a kellemes zenét
hallgatva fogyasztottuk el az Efendi vendéglő finom
vacsoráját. A résztvevők minden alkalommal nagyon
várják a tombolahúzást, a sorsolást klubunk vezetője
nagy hozzáértéssel és humorral fűszerezve vezeti le.
Az idei alkalommal még külön érdekességként emlí-
tésre méltó esemény történt. A tombolaszámok legna-
gyobb része kétszázas számú volt, amire klubvezetőnk
humorosan bejelentette, hogy biztos a két varázsló ját-
szik velünk. Azt állítják, hogy a kacagás gyógyít, így
innen aznap csak egészséges emberek mentek haza. 

A farsangi bál mindig nagy
élmény a klubtagok és szimpa-
tizánsok számára. Egyesek
végig táncoltak, mások élvezték
a barátságos környezetet és a
zenekar énekszámait. Ez alatt a
néhány óra alatt csak a szeretet
járt körbe-körbe, és megsimo-
gatta a sok magányos ember lel-
két. 

A hagyományos gólyatánccal
zártuk a farsangi bált. A zene-
karnak köszönjük a szórakoz-
tató muzsikát, klubvezetőnknek
a kitűnő szervezést és ezt a fe-
lejthetetlen szép estét. 

CzeránErzsébetFotó: Fejéregyházi Gabriella
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Újból szép eredmények 
a Jézus élete rajzpályázaton

A marosvásárhelyi diákok má-
sodszorra is sikeresen szerepeltek a
budapesti Szenczi Molnár Albert
Református Általános Iskola által
szervezett Jézus élete című rajzpá-
lyázaton.

A Kárpát-medencéből 72 iskola
vett részt, ebből 13 erdélyi. Össze-
sen 910 gyermekrajz érkezett be, a
gyermekeket 125 pedagógus készí-
tette fel. A beérkezett pályamunká-
ból 35-öt díjaztak, de 95 művet
állítanak majd ki. A marosvásárhe-
lyi Református Kollégiumból Fe-
kete Róbert, Géczi Melinda
Erzsébet második osztályos tanítvá-
nya második lett. Különdíjban ré-
szesült a marosvásárhelyi Tudor
Vladimirescu Általános Iskolából
Nagy Korodi Anna harmadik osztá-
lyos tanuló, Grüman Aida tanítvá-
nya. Kiállításra kerülnek Tőkés
Brigitta tanítványainak munkái a
hármasfalusi Wesselényi Miklós
Általános Iskolából: Nagy Miriam
Angyalka második osztályos tanuló
munkája, valamint a szovátai Do-
mokos Kázmér iskolából Jakab
Henriette Borbála negyedik osztá-
lyos tanuló munkája. Hasonlókép-
pen Grüman Aida tanítványainak

munkái a marosszentgyörgyi Szent
György Általános Iskolából: Câm-
pean Nimrod, Szövérfi Dorottya,
Szekeres Viktória másodikos tanu-
lók munkáit és a marosvásárhelyi
Tudor Vladimirescu iskolából
Túrós Anna másodikos, Antal
Dorka harmadikos és Náznán Iza-
bella nyolcadikos tanulóknak a raj-
zait is bemutatják a kiállításon. 

A megadott témák Jézus életéhez
kötődtek, mint például menekülés

Egyiptomba, a pásztorok imádása,
Jézus és a samáriai asszony beszél-
getése, Jézus bevonulása Jeruzsá-
lembe, az utolsó vacsora, Jézus a
tengeren jár, a süllyedő Pétert fel-
emeli. 

A díjkiosztó ünnepségre és a ki-
állítás megnyitójára a Szenczi Mol-
nár Albert Református Általános
Iskolában, Budapesten kerül sor
február közepén.                                                                                                              

GrümanAida

Farsangi maszkabál

Múlt héten vehették át Ma-
gyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusa révén Csoda-
sarok nyereményeiket a
Maros megyei iskolák nyer-
tes diákjai is.

A Nemzetpolitikai Államtit-
kárság tavaly már hetedik alka-
lommal hirdette meg Miénk a
város! elnevezésű online játékát,
amelyre 6–10 éves külhoni ma-
gyar óvodások és kisiskolások je-
lentkezhettek egyénileg vagy
közösségként. Az egy hónapon át
tartó versenybe több ezer Kárpát-
medencei gyermeket sikerült be-
vonni, a nyertesek pedig 100 ezer
forint értékű könyv- és játékcso-
magot vehettek át. Maros megyé-
ben Ákosfalva, Harasztkerék,
Nyárádszentbenedek, Mezőpanit,
a marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceum és Nyárádremete ré-
szesült Csodasarok jutalomban.

A nyárádremetei Dr. Nyulas
Ferenc Általános Iskolában pén-
teken délben vehették át nyere-
ményeiket a gyerekek: mivel itt
hét kisdiák ért el kellő pontszá-
mot, két ajándékcsomaggal érke-
zett a tanintézménybe Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusá-
nak képviselője. Soós Zoltán kon-
zult az iskola igazgatója és
helyettese üdvözölte, majd a dip-

lomata ismertette a verseny lé-
nyegét, a kisdiákok pedig
nyárádmenti népdalcsokorral és
egy népmesével köszönték meg a
vendég ajándékát. 

A dobozok főleg oktató- és tár-
sasjátékokat, klasszikus és kortárs
gyerekirodalmi könyveket tartal-
maztak, illetve egy színes ejtőer-
nyőre hasonlító fejlesztő játékot,
és papírszínházat. 

A nyertesek – Péter Edina Re-
náta, Vizeli Brigitta, Kürti Csege
László, Magyari Hanna, Szántó
Katalin, Lokodi Eszter, Sófalvi
Dorottya – kiválaszthattak ma-
guknak egy-egy könyvet vagy já-
tékot, a többi az osztályközösségé
marad – tudtuk meg a második
osztályt vezető Fodor Flóra taní-
tónőtől.

Az októberben meghirdetett in-
ternetes játékban naponta kaptak
kreatív feladatokat és fejtörőket a
feliratkozott diákok, ezt a tanító-
nővel megbeszélték, a gyerekek
otthon elvégezték, és szüleik se-
gítségével a nap végén feltöltöt-
ték a megoldásokat. A kapott
pontok szerint alakult ki a nyerte-
sek listája. A gyerekek aktívan

vettek részt a játékban, oldották
meg az életkori sajátosságaikhoz
igazodó feladatokat. Nem is a
játék nehézsége, hanem a kitartás
volt a fontos, és az, hogy a gyere-
kek szüleikkel együtt egy közös
célért dolgoztak. A játék során a
diákok új ismereteket szereztek
az anyaországról is, de elmélyült
a szülő-diák-pedagógus közötti
együttműködés is, a fokozódó já-
tékkedv és a verseny közösséget
épített, a végén pedig nem csupán
a hét nyertes, hanem a huszonöt
fős osztályközösség egésze élvez-
heti az eredményt. Fodor Flóra ta-
nítónő nagyon büszke kisdiákjai
eme sikerére, és úgy érzi, ismét
bebizonyosodott, hogy érdemes
belefogni nagyobb projektekbe is,
és kitartóan dolgozni, fontos ál-
landó kapcsolatban lenni a szü-
lőkkel, és folyamatosan motiválni
a gyerekeket. A szülők is örülnek
az elért sikernek, Lokodi Kinga
Mária az ő nevükben köszönte
meg a tanítónőnek „kivételesen
szerteágazó figyelmét, és azt a
lendületes, fáradhatatlan munkát,
amelynek gyümölcseit a gyereke-
ink aratják le. A mai nap is így le-
hetett az ünnepé és egy újabb
vetélkedőé” – fogalmazott az
édesanya.

Kacsó Zsuzsánna Tünde igaz-
gató kiemelte: az utóbbi időszak-
ban az iskolából kerültek ki már

Ady Endre-ösztöndíjasok, a
Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösz-
töndíjjal kitüntetett diákok, a 
pedagógusok a szomszédos or-
szágokban élő társaikkal nemzet-
közi képzéseken vehettek részt, a
Szülőföldön magyarul prog-
ramnak köszönhetően az iskola
mintegy ötszáz tanulója ré-
szesül évek óta anyagi juttatás-
ban, míg Fodor Flóra tanítónőt a
tehetséggondozásban mutatott 
kimagasló munkája elismerése-
ként Bonis Bona díjjal tüntették
ki. 

Mindezekért az intézményve-
zető köszönetet mondott az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
mának, a Nemzeti tehetség prog-
ramnak, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézetnek, az Oktatá-
si Hivatalnak, a Bethlen Gábor
Alapkezelőnek és a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárságának, egyszóval az
anyaországnak és kormányának.
„Hálásak vagyunk a lehetősége-
kért, a segítségért, melyet ne-
künk, külhoni magyaroknak
nyújt” – tolmácsolta a konzul
révén az igazgató.

Csodasarok nem(csak) 
csodagyerekeknek

Gligor Róbert László

A nyárádremetei másodikosok közül heten teljesítettek kiválóan, így két Csodasarkot adott
át pénteken Soós Zoltán konzul Fotó: Kürti Emőke



A lakott településen élő baglyok köl-
tését műfészkek vagy költőládák ki-
helyezésével segíthetik az emberek és
az önkormányzatok – közölte a Ma-
gyar Madártani Egyesület hétfőn.

Az összegzés felhívja a figyelmet arra,
hogy baglyok jelenléte a településeken azért
fontos, „mert ezek az állatok biológiai úton
segítenek kordában tartani a városokban sok
problémát okozó egereket és patkányokat”.

Magyarország tíz fészkelő bagolyfajából
öt lakott területeken is él, vagy kimondottan
emberkövetőnek számít. Egy erdei fülesba-
goly évente ezernél is több rágcsálót fogyaszt
el, a kisebb termetű bagolyfajok ezek mellett
rengeteg kártevő rovart is, ezért nem mind-
egy, hogy a lakott területeinken mennyi él

ezekből a madarakból – olvasható a közle-
ményben.

Mint írják, a madarak megtelepedésének
egyik legfőbb akadályát gyakran a megfelelő
fészkelőhelyek hiánya jelenti. A baglyok
ugyanis nem tudnak fészket építeni, ezért
költésükhöz korhadt üregekkel, vastag törzs-
elágazással rendelkező idős fákra, nagy testű
harkályok odúira, varjúfélék, gólya, egeré-
szölyv fészkeire, egyes fajoknak nyitott pad-
lásokra van szüksége.

A ma már rendelkezésre álló ismeretek
révén számos madárfaj megtelepedése segít-
hető mesterséges fészkelőhelyekkel. 

Magyarország leggyakoribb bagolyfaja, az
erdei fülesbagoly elfoglalja az ágvillába ki-
helyezett vesszőkosarat, de szívesen beköltö-

zik fára, épületfalra rögzí-
tett, félig nyitott előoldalú
vércseládákba is. A legin-
kább emberkövető gyöngy-
bagoly templomok to-
ronysüvegébe, padlásokra
telepített költőládákkal, a
kisebb testű kuvik és fü-
leskuvik szaporodása
pedig az énekesmadaraké-
hoz hasonló, nagyméretű
mesterséges odúkkal se-
gíthető. A baglyoknak ki-
rakott műfészkek, mester-
séges odúk esetében alap-
elv, hogy ezekbe mindig kell száraz fűből,
hullott lombból fészekanyagot tenni, amely-

ben a tojó kialakítja a tojásoknak a fészekmé-
lyedést – áll az összegzésben. (MTI)

Meglepetésre az Élősködők
című dél-koreai alkotás kapta
a legjobb filmnek járó díjat a
92. Oscar-gálán vasárnap Los
Angelesben. Bong Dzsun Ho
műve az első az amerikai
filmakadémia rangos elisme-
résének történetében, amely
nem angol nyelvű filmként di-
adalmaskodott a legjelentő-
sebb kategóriában.

Az Élősködők számos jelentős
elismerést kapott a díjszezonban, el-
nyerte az Arany Pálmát, a Golden
Globe-ot és a Bafta-díjat is, és min-
dennek megkoronázásaként sikerült
beírnia magát az Oscar-díjak törté-
netébe is azzal, hogy dél-koreai
filmként elvitte a legjobb film és
egyúttal a legjobb nemzetközi film
díját is.

Az Élősködők című családi sza-
tíra két család, egy szegény és egy
gazdag família életén keresztül mu-
tatja be a társadalmi szakadék
okozta problémákat Bong Dzsun
Ho egyedi humorával és feszültség-
teremtő erejével. Bong alkotásáért
a legjobb eredeti forgatókönyv és a
legjobb rendező Oscar-szobrát is át-
vehette, és ezzel a film összesen
négy Oscart gyűjtött az estén.

A színészi kategóriákban a papír-
forma érvényesült: a legjobb fősze-
replő díját Joaquin Phoenix a
Jokerért, Renée Zellweger pedig a
Judy című, Judy Garlandról szóló
életrajzi drámáért vehette át. Laura
Dern a Házassági történetért, Brad

Pitt pedig a Volt egyszer egy Holly-
woodért kapta meg a legjobb mel-
lékszereplő Oscar-díját. Míg Brad
Pitt korábban már producerként ki-
érdemelt egy Oscar-díjat a 12 év
rabszolgaság című filmért, és Zell-
wegernek is volt már díja a filmaka-
démiától a Hideghegyben mellék-
szereplőként nyújtott alakításáért,
Phoenix és Dern most először lettek
Oscar-díjasok.

A gálát idén is házigazda nélkül
rendezték meg, a műsor felvezeté-
seként Janelle Monáe énekelt egy
dalt az Egy kivételes barátból, és a

széksorok között táncolva a film fő-
szereplőjének, Tom Hanksnek a fe-
jébe nyomta keménykalapját. Az
énekesnőhöz később Billy Porter is
csatlakozott a színpadon. Az estet
két korábbi Oscar-házigazda, Chris
Rock és Steve Martin nyitotta meg.

A ceremónia első díjai között
adták át a legjobb animációs film
trófeáját a Toy Story 4. és a legjobb
rövid animációnak járó Oscart a
Hair Love alkotóinak.

A brit Roger Deakins vehette át a
legjobb operatőrnek járó díjat Sam
Mendes 1917 című háborús filmjé-

nek fényképezéséért. Deakinst 15
alkalommal jelölték már, és ez lett
a második Oscar-díja a Szárnyas
fejvadász 2049 után.

Az 1917 kapta a legjobb hangke-
verés díját is, míg a hangvágásért
járó Oscart Az aszfalt királyai című
filmnek ítélték oda, csakúgy, mint a
legjobb vágásért járó elismerést.

A vizuális effektusokért az 1917
című háborús filmet jutalmazták a
gálán, a smink és frizura kategóriá-
jában pedig a Botrány alkotóit is-
merték el a díjjal.

A legjobb filmzene a Joker című
alkotásé lett, a díjat az izlandi zene-
szerző, Hildur Gudnadóttir kapta. Ő
lett a harmadik nő, aki ebben a ka-
tegóriában valaha Oscart kapott.
Gudnadóttir a díjat megköszönve „a
nőket, anyákat és lányokat” 
arra biztatta, hogy hallassák hang-
jukat.

A legjobb betétdal a Rocketman
című filmből az (I’m Gonna) Love
Me Again lett, a világhírű énekest,
Elton Johnt és Bernie Taupint jutal-
mazták érte. A sztár a gálán maga
adta elő a díjnyertes számot.

A legjobb dokumentumfilm
Oscar-szobrát Az amerikai gyáregy-
ség alkotói, a magyar származású
Steven Bognar, Julia Reichert és
Jeff Reichert vehették át a Dolby
Színházban. A film a Barack
Obama volt amerikai elnök és fele-
sége, Michelle Obama által alapított
Higher Ground produkciós cég első
munkája. A Netflixen látható film

egy ohiói autószélvédő-gyárról
szól, amelyet egy kínai befektető
üzemeltet. Számos témával foglal-
kozik, köztük a munkások jogaival,
a globalizáció kérdéseivel és az au-
tomatizálással.

A rövid dokumentumfilmes me-
zőnyből az Afganisztánban forga-
tott Learning to Skateboard in a
Warzone (If You’re a Girl) című,
gördeszkázni tanuló lányokról szóló
produkció nyerte a díjat.

A legjobb adaptált forgatóköny-
vért járó Oscar-szobrot a Jojo Nyu-
szi rendezője és egyik főszereplője,
az új-zélandi Taika Waititi kapta.

A legjobb élőszereplős rövidfilm
a The Neighbors’ Window lett, a
legjobb díszletért járó díjat a Volt
egyszer egy Hollywood, a legjobb
jelmezért odaítélt Oscart pedig a
Kisasszonyok című kosztümös film
kapta.

A gálán hagyományosan megem-
lékeztek az elmúlt évben elhunyt
filmes alkotókról, köztük az Oscar-
díjas Mindenki produceréről, Ud-
vardy Annáról. Az összeállítás alatt
Billie Eilish a Yesterday című Beat-
les-számot énekelte.

Tom Hanks a díjátadón jelentette
be, hogy december 14-én nyílik
meg az amerikai filmakadémia mú-
zeuma, amelyet már régóta várnak
Hollywoodban. A 28 ezer négyzet-
méteres Academy Museum of Mo-
tion Pictures hatalmas gyűjte-
ményében több mint 12 millió fotó,
190 ezer film és videó, 80 ezer for-
gatókönyv és több mint 60 ezer
filmplakát szerepel. (MTI)

Átszelte az Atlanti-óceánt 
egy föníciai vitorláshajó mása

Átszelte az Atlanti-óceánt egy
fából épült föníciai vitorlás-
hajó mása, a The Phoenicia.

A hajó szeptember 19-én indult a
tunéziai Karthágó kikötőjéből mint-
egy 9600 kilométeres útjára, és
Spanyolországot, Marokkót, a Ka-
nári-szigeteket, majd a karib-tengeri
Dominikai Köztársaságot érintve
csütörtökön (február 4.) érkezett
meg a floridai Fort Lauderdale-be –
adta hírül a hétvégén a Lyme-on-
line.co.uk angol hírportál.

A hajó útja részét képezte A fö-
níciaiak Kolumbusz expedíciója
előtt nevű projektnek, amellyel az
amerikai székhelyű Föníciai Nem-
zetközi Kutatóközpont segítségével
azt akarták bizonyítani, hogy a fö-
níciaiak hajói átszelhették az At-
lanti-óceánt több mint kétezer éve,
jóval azelőtt, hogy Kolumbusz
Kristóf felfedezte az amerikai kon-
tinenst. 

Philip Beale, a hajó kapitánya, az
expedíció vezetője nemzetközi le-
génységgel hajózott, amelynek tag-
jai az Egyesült Államokból,
Libanonból, Tunéziából, az Egye-
sült Királyságból, Norvégiából,
Hollandiából, Brazíliából és Indo-
néziából érkeztek.

A hajó útját dokumentálta Yuri

Sanada brazil filmes, aki már tett
közzé részleteket kihívásaikról a
YouTube-on és az expedíció közös-
ségimédia-oldalán. A The Phoenicia
útja részét képezte az ENSZ Tiszta
tengerek kampányának is, amely-
nek keretében naponta vettek víz-
mintákat, az Atlanti-óceán műanyag-
szennyezettségét mérve.

A tengeri kereskedelemmel fog-
lalkozó föníciaiak az ókor leghíre-
sebb hajósai voltak. A
Földközi-tenger keleti partvidékén,
a mai Libanon, Izrael, Szíria és Pa-

lesztína területén éltek Kr.e. 1200-
700 között. Hajóikat maguk épí-
tették, és kiváló tájékozódási képes-
ségüknek köszönhetően távoli he-
lyekre is eljutottak. Hérodotosz
görög történetíró szerint Kr.e. 595
körül Afrikát is körbehajózták. El-
jutottak Indiába, ők fedezték fel a
Kanári-szigeteket, Madeirát és az
Azori-szigeteket, és egyes feltétele-
zések szerint Amerikába is eljut-
hattak, jóval azelőtt, hogy Kolum-
busz Kristóf felfedezte a konti-
nenst. (MTI)

Szombaton folytatódik 
a Dal 2020 

Tíz produkció látható A Dal
2020 szombati harmadik
műsorában a Duna Televízi-
óban és a Duna World csa-
tornán. A három válogatóból
tizennyolc dal jut a két elő-
döntőbe, ezekből nyolc elő-
adó kerül a március 7-i
döntőbe.

A szombaton 20 óra 35 perckor
kezdődő harmadik válogatóban
Berkes Olivér (dalának címe:
Visszakér a múlt), Diana (Mene-
dék), Ember Márk (Tovább), 
Heincz Gábor Biga (Máshol já-
runk), Kóbor Zsóka és Polgár Pat-
rik (Valamiért), Kökény Attila
(Búcsúznom kell), az MDC (Más
világ), Rácz Gergő és Orsovai
Reni (Mostantól), a Tortuga (Má-
mor tér 3.) és a Turbo (Iránytű) lép
színpadra.

A Dal 2020 győztese 75 millió
forint összértékű nyereménnyel
építheti tovább zenei karrierjét,
ezzel minden idők legnagyobb
magyar zenei nyereményét kínálja
a verseny, amelyben fontos újítás,
hogy mind a tíz fellépő előadása
után adhatják le a nézők sms-ben
a szavazataikat, amelyek összesí-
tése után a legkevesebb pontot
gyűjtő dal azonnal kiesik a ver-

senyből. Ezután a megmaradt ki-
lenc előadó közül a zsűri is kiejt
egyet. A versenyben maradó nyolc
dalból a nézők további szavazatai
és a zsűri pontjainak összesítése
alapján alakul ki a hat továbbjutó
sorrendje.

A dalokat Vincze Lilla zenész,
dalszerző, a Napoleon Boulevard
EMeRTon-díjas énekesnője, zene-
pedagógus, énektanár; Apáti
Bence táncművész, publicista, az
Operettszínház balettigazgatója;
Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a
Beatrice és az Ős-Bikini frontem-
bere; valamint Pély Barna Artis-
jus-díjas énekes-gitáros-zeneszer-
ző véleményezi és pontozza.

A Dal 2020 két műsorvezetője
Rókusfalvy Lili és Fehérvári
Gábor Alfréd Freddie, velük keres-
hetik együtt a nézők az év magyar
slágerét.

A Dal adásai után, 22 óra 45
perctől exkluzív, színfalak mögötti
információkkal várja a nézőket A
Dal Kulissza. 

A műsorban az előadók és a
zsűri is számtalan érdekességgel
szolgál a produkciókról, izgalmas
kulisszatitkokat osztanak meg a
műsorvezetővel, Forró Bencével
és Lolával. (MTI)
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Történelmet írt az Élősködők című dél-koreai film

Brad Pitt átveszi az Oscar-díjat Forrás: Oscars

A Phoenicia  Forrás:  Morocco World News

A baglyok költését műfészkekkel lehet segíteni

Forrás: Depositphotos



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

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

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

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

A Segesvári Adó- és Pénzügyi 
Osztály árverési hirdetése

A  pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és
módosított 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 2.
bekezdése értelmében a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
árverést szervez 2020. február 19-én 10 órai kezdettel az
intézmény 1918. December 1. út 37–39. szám alatti székhelyén a
következő ingatlan értékesítésére:
– lakóház, kereskedelmi helyiség, melléképület, beltelek
Küküllősárd faluban (Héjjasfalva). Kikiáltási ár: 131.625 lej
(második árverés, a becsült érték 75%-a). 
A  pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított
2015. évi 227-es törvény VII. fejezetében szereplő előírások
értelmében állapítják meg az ingó javakra alkalmazandó héa
értékét, ez esetben az ár héamentes.
Az ingatlan nincs megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a
fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja
előtt. 
A fent említett jogszabály értelmében a liciten való részvételhez
az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően
nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot –
a pénzt a Segesvári Kincstárba az IBAN RO62TREZ4765067-
XXX014298 számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637, és ezt feltüntetni –, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi
személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román
nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonos-
sági igazolvány  másolatát, külföldi magánszemélyek a személyi
igazolvány/útlevél  másolatát, valamint saját felelősségre tett
nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nem közvetítő.
A vásárló köteles betartani a sajátos törvényes előírásokat,
amelyek a környezetvédelemre, a nemzeti örökség védelmére
stb vonatkoznak.
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
székhelyén vagy a 0265/774-690-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2020. február 10. 

Monica Bontea, a végrehajtó hatóság vezetője

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Ma-
rosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) február  25-én 11
órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingat-
lanokat, adósságok behajtása céljából:
1. 1/2-ed rész egy 1000 négyzetméteres beltelekből, amin van
egy cseréppel fedett  földház: szoba, konyha, tároló, tornác,
Erdőszengyel 101. szám alatt (Maros megye), telekkönyvszáma
50638/Nagyernye. A kikiáltási ár a becsült érték (16.992 lej)
50%-a, 8.496 lej (IV licit).
2. 1/2-ed rész egy kétszobás lakásból mellékhelyiségekkel,
közös telekkönyvszáma 11938,  telekkönyvi szám: 124162-C1-
U11/Marosvásárhely, helyrajzi száma 3727/2/2/2/2/XXI;
3728/1/2/XXII; 3728/2/2/2/XXII, régi telekkönyvszáma 11938,
Marosvásárhely, Moldovei utca 26/A, 22-es lakrész, Maros
megye.  A kikiáltási ár a becsült érték, 71.500 lej (I. licit).
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti
ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés napja
előtt. A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti
napig  mutassák be a következő iratokat: vételi ajánlatot, az in-
dulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló doku-
mentumot (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz
kell befizetni, címzett a Brassói Regionális Közpénzügyi
Főigazgatóság – Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal,
adóbegyűjtő osztály, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067-
XXX014298, adószám 4322637, esetenként az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági iga-
zolvány másolatát, külföldi magánszemélyek a személya-
zonossági igazolvány vagy az útlevél másolatát; saját
felelősségre tett nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nem az
adós cég közvetítõje. 
A vásárló kötelessége betartani a környezetvédelmi, nemzeti
örökségvédelmi stb. előírásokat. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,  a 0265/250-982-es
telefonszámon, 284, 207-es mellék. 
A közlemény kifüggesztésének időpontja: február 11. 

Florescu Dan osztályvezető

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

MISSISSIPPI
SZŐNYEGMOSÓ 

Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg

mosása helyszíni
kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-
tisztítás. 

Rendelésért és egyéb
információkért hívja

bizalommal 
a 0799-998-899-es

telefonszámot. (sz.-I)
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Erős szél és hóvihar 
21 megyében

Erős szélre és hóviharokra vonatkozó narancssárga riadót adott ki
hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat hét megye hegyvidéki tér-
ségére, további 21 megyére pedig sárga riadó érvényes keddtől. A me-
teorológusok szerint hétfő 18 órától kedden 20 óráig Máramaros,
Beszterce-Naszód, Maros, Suceava, Neamţ, Kolozs és Bihar megye
hegyvidéki térségeiben 90-120 km/órás sebességgel fújhat a szél, fel-
kavarva a havat, és 50 méter alá csökkentve a látótávolságot. Ugyan-
akkor hétfőn 14 órától kedd 20 óráig megerősödő szélre vonatkozó
sárga riadó lesz érvényben a Bánság, a Körösök vidéke, Erdély és Má-
ramaros hegyvidéki térségére, ahol 65-75 km/órás, a magas hegyekben
90 km/órás széllökések várhatók. Máramarosban és Erdély északkeleti
részén a hegyekben előbb havas esőre, majd havazásra kell számítani.
Kedden 20 órától szerdán 20 óráig szintén erős szélre figyelmeztető
sárga riadó lesz érvényben többek közt Máramaros, Suceava, Besz-
terce-Naszód, Maros, Hargita, Brassó, Vrancea, Szeben, Fehér, Kolozs
megye hegyvidéki térségeiben, ahol 80-100 km/órás sebességgel fújhat
a szél, felkavarva a havat. (Agerpres)

22 éves férfi vesztette életét
egy balesetben, a vétkes

sofőr elmenekült
Életét vesztette egy 22 éves férfi egy balesetben, ami vasárnap este

történt Kolozsvár egyik utcáján. Két autó ütközött. A balesetet okozó
sofőr elhagyta a helyszínt. A rendőrök elkapták, kiderült, ittasan ült vo-
lánhoz. A Kolozs Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása szerint a
21 éves sofőr autójával áthatolt a szemközti sávba, ahol egy szabályo-
san közlekedő személygépkocsival ütközött. Ezt követően a balesetet
okozó sofőr utasával együtt elhagyta a helyszínt. A rendőrök néhány
utcányira találtak rájuk. A sofőr szondáztatása nyomán kiderült, hogy
0,35 milligramm/liter tiszta alkohol volt az általa kilélegzett levegőben.
A baleset helyszínére érkezett a SMURD rohammentő szolgálat és a
megyei mentőszolgálat több egysége, mint ahogy egy műszaki mentő
is. A tűzoltók a roncsok közé beszorulva találtak rá egy 22 éves férfira
és egy körülbelül 40 éves nőre. A férfi nem volt tudatánál. Előbb egy
arra járó orvos próbálta újraéleszteni, majd a SMURD rohammentő
szolgálat és a megyei mentőszolgálat egységei még körülbelül egy órát
próbálkoztak, de hiába. A férfi utasként utazott a szabályosan közlekedő
autóban. A nőt kórházba szállították. A rendőrség vizsgálatot indított a
baleset pontos körülményeinek felderítése érdekében. (Mediafax)

Elektromos töltőállomások
lesznek az A1-es és az A2-es

autópályákon
Az Országos Közútkezelő Társaság (CNAIR) húsz elektromos jár-

művek töltésére alkalmas állomást akar telepíteni az A1-es és az A2-es
autópályára. A beruházást teljes egészében magánforrásokból finanszí-
rozzák. Az állomásokat az A1-es autópályán a Nagylak–Temesvár–
Nagyszeben, illetve a Piteşti–Bukarest szakaszra telepítik, az A2-esen
pedig Bukarest és Konstanca között. Az A1-esen az állomásokat Szász-
városon, Pécskán, Temesrékáson, valamint a Hunyad megyei Ma-
rosillyén és az Argeş megyei Cristianban állítják majd fel. Az A1-es
Bukarest és Piteşti közötti szakaszán két töltőállomást állítanak fel Pi-
teşti-en. Az A2-es Bukarest és Konstanca közötti szakaszán két állomást
Feteşti-en, további kettőt Murfatlaron, újabb kettőt a Călăraşi megyei
Vâlcelén, szintén kettőt pedig az Ilfov megyei Cernicán állítanak fel.
A projekteket teljes egészében magánforrásokból finanszírozzák, ki-
lencéves koncesszióval. (Mediafax) 

Repülőjáratokat töröltek 
a Ciara vihar miatt 

A Nagyszeben–München és a München–Nagyszeben járatot is tö-
rölték hétfőn a Nyugat-Európában tomboló Ciara/Sabine névre keresz-
telt vihar miatt. A szebeni légikikötő illetékeseinek tájékoztatása szerint
a vihar vasárnap felforgatta a németországi légi közlekedést, ennek nyo-
mán törölték az LH1667 Szeben–München járatot, amelynek hétfőn
6.05 órakor kellett volna felszállnia, mint ahogy az LH1664 München–
Szeben járatot is, amelynek hétfőn 18.15 órakor kellene indulnia a né-
metországi városból. Az utasokat más járatokkal szállítják. A
légitársaságok már több mint 200 járatot töröltek Észak- és Nyugat-Eu-
rópában olyan körülmények között, hogy a Ciara/Sabine névre keresz-
telt vihar 100 kilométer/órát meghaladó széllel sújtott le, és a repülésre
veszélyes jelenségeket okozott. (Mediafax)



ADÁSVÉTEL

ELADÓK: malacok, süldők, 250 kg-
os disznó. Házhoz szállítjuk. Tel.
0728-971-777. (6517-I)

ELADÓ 7,20 ár telek főúton, a Dózsa
György utcában (üzleti tevékeny-
ségre). Tel. 0737-797-975. (6533-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(6533-I)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás, azonnal beköltözhető. Tel.
0737-797-975. (6533-I)

MINDENFÉLE

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

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

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló le-
rakását, lépcsőházfestést garanciá-
val. Tel. 0746-552-473. (6394-I)

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

ASZTALOST alkalmazok a Dicső-
szentmárton melletti magyarsárosi
műhelyembe. Tel. 0740-310-262.
(6475-I) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

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

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

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
február 11-én a szeretett férjre,
apára, nagyapára, apósra,
KOLLÁR ISTVÁNRA (Potyi),
halálának 6. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei. (sz.-I)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek.” Üres és
rideg nélküled otthonunk,
nincs kivel megosszuk
örömünk, bánatunk. Akartunk
annyi jót és szépet, de a sors
életünkben mindent
összetépett. Veled együtt volt
teljes a családi életünk, hogy
elmentél, magaddal vitted
örömünk. Ha egy könnycsepp
gördül végig az arcunkon, az
azért van, mert szerettünk és
hiányzol nagyon. Még fáj, s
talán örökké így marad, de te
mindig velünk leszel, az idő
bárhogy telik.
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
február 11-ére, amikor
elveszítettük a legdrágább
édesapát, nagytatát, apóst,
ILYÉS SÁNDORT. Áldott, szép
emlékét egy életen át
szívünkben őrizzük. Lánya,
Iza, unokája, Krisztina, veje,
Zsolt. (6479-I)

Szívünk mély fájdalmával,
könnyezve emlékezünk drága
jó szüleinkre február 10-én és
11-én, a szeretett édesanyára
és édesapára, özv. SZÉKELY
GYÖRGYNÉRE szül. Borbély
Ilonka és SZÉKELY
GYÖRGYRE, akik 21, illetve 48
éve, hogy eltávoztak kö-
zülünk. Jóságukat, szere-
tetüket soha nem felejtjük el.
Isten őrködjön pihenésetek
felett! Szerető gyermekeik:
Magdus, Ági és Jóska,
családjukkal együtt. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
rokon, apatárs, barát, szomszéd, 

VICSAI DEZSŐ 
a Metalotechnika volt dolgozója 
türelemmel viselt betegség után,
életének 72. évében 2020. feb-
ruár 8-án csendesen megpihent.
Temetése február 12-én, szerdán
13 órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (6514-I)

„Fojtogató csend, porrá zúzott 
önnycsepp,
Telő hold fényénél üvöltő emlé-
kek,
Kérlek, édesapám, nyújtsd felém
a kezed,
Csak még egyszer halljam do-
bogó szíved…”
Összetört szívvel tudatom, hogy
drága édesapám, 

VICSAI DEZSŐ 
életének 72. évében csendesen
megpihent. Emléked örökké élni
fog bennünk. 
Búcsúzik szerető leányod, Anci,

vejed, Lóri és két unokád, Roli
és Huni. (6514-I)

Számunkra te sosem leszel ha-
lott, 
Örökké élni fogsz, mint a csilla-
gok.
Mély fájdalommal tudatom, hogy
drága édesapám, 

VICSAI DEZSŐ 
csendesen megpihent. 
Búcsúzik fiad, Levi, menyed, Ani
és unokád, Szili. Nyugodj béké-
ben, édesapám! (6514-I)

„Amikor az Isten látta,
hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett,
átölelt, és mondta: gyere haza.”
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
özvegy VAKARCS ANNA MÁRIA 

szül. Kibédi 
életének 91. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése 2020. február 12-én déli
12 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, római ka-
tolikus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Gyászoló szerettei. (69528-I)

Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzom szeretett testvéremtől, 

özv. VAKARCS MÁRIÁTÓL 
szül. Kibédi.

Lelked, mint fehér galamb, csen-
desen messzire szállt, 
könnyes szemem többé nem
talál. 
Emlékét örökre szívembe zárom.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Bánatos testvére, Miska. (6511-I)

Mély fájdalommal búcsúzom sze-
retett keresztanyámtól, 

özv. VAKARCS MÁRIÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Kibédi Zoltán és Virág. (6511-I)

„…akár élünk, akár halunk, az
Úréi vagyunk.” (Róma 14,8)
Fájdalommal tudatjuk, hogy sze-
rettünk, 

id. FEKETE MÁRTON 
2020. február 9-én, életének 88.
évében elhunyt. Temetésére
2020. február 12-én, szerdán 13
órakor kerül sor Mezősámson-
don.
Kérjük, hogy koszorúmegváltás
címén adományaikat helyezzék a
templom perselyébe a gyászis-
tentiszteleten, a mezősámsondi
gyülekezet javára.

A gyászoló család. (6513-I)

Fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy 

dr. SOMAY GERGELY 
volt marosvásárhelyi lakos éle-
tének 73. évében hosszan tartó
szenvedés után megpihent.
Búcsúztatására a paksi reformá-
tus templomban február 15-én 11
órakor kerül sor.
Búcsúztatását követően hamvait
– végakaratának megfelelően – a
Dunába szórjuk. Emléke legyen
áldott! 

A gyászoló család. (6520-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, jó szomszéd, a
havadi születésű 

ADORJÁNI LÁSZLÓ 
hosszú szenvedés után, 77 éves
korában elhunyt.
Drága halottunk temetése feb-
ruár 12-én, szerdán 13 órakor
lesz a havadi temetőben. Emlé-
két mindörökké őrizzük. 

A gyászoló család. (6532-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket, együtt-
érzésünket fejezzük ki kollé-
ganőnknek, Gyepesi Bíborká-
nak és családjának ÉDESAPJA
elvesztése miatt. Nyugodjon
békében! Az OrtoProfil munka-
közössége. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
BIRTALAN BÉLÁTÓL. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. Az Unirea–Egyesülés
Líceum 1961-ben végzett XI. A
osztálya. (6516)

Szomorú szívvel búcsúzunk dr.
SOMAY GERGELY barátunktól.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Nyugodj békében!
Gerő és családja. (6520)

A marosszentgyörgyi Soli Deo
Gloria vegyes kar szomorú
szívvel búcsúzik szeretett
kórustársától, HAJDÓ MÁRIA
MAGDOLNA nyugdíjas zene-
tanárnőtől. Áldott emléke szí-
vünkben örökre megmarad!
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Hajdó Károly tanár úrnak a
veszteség okozta nagy fájdal-
mában. (6518-I)

„Csak Istenben nyugodjál meg,
lelkem, mert tőle van
reménységem. Csak ő az én
kősziklám… és oltalmam, azért
nem rendülök meg.” (62. Zsolt.
6-7)
„…mert, aki hazatért az Úrhoz,
közösségben marad az Isten
családjával, és csak előre
ment.” (Hieronymus)
Megrendülten értesültünk
Fekete Márton, szeretett
lelkipásztorunk ÉDESAPJÁ-
NAK haláláról. Együttérzésünk,
őszinte részvétünk lelkipászto-
runknak és a gyászoló csa-
ládnak, fájdalmukban oszto-
zunk. Imádságos lélekkel: 
az Alfa bibliaórás csoport.
(6535-I)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉSVÁLLALKOZÁSOKNAK– adózás
céljából. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofo-
servsrl/. (64423)
PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK JAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)
ATHEREZIATEJGYÁRKÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát,
kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64514-I)
HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64515-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)
ÉPÍTKEZÉSICÉGGÉPKEZELŐT alkalmaz teleszkópos targon-
cára. Tel. 0744-511-215. (21913-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok  tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Tudta? A téli időszak végére a lakosság 90 százaléka 
D-vitamin-hiányossá válik. Ennek veszélyei a csontritkulás

és számos egyéb betegség kialakulása.

EZÉRT AJÁNLJUK A D-VITAMIN-
MEGHATÁROZÁST, és ha szükséges,
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOT

MOST  30%-os
ÁRCSÖKKENTÉSSEL!

Kérjen időpontot! – DORA MEDICALS
Marosvásárhelyen: 0733-553-970 

vagy Szászrégenben: 0733-553-971. (sz.-I)
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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!
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