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Intelligens világítórendszerek

A gyalogosok biztonsága érdekében

Március 2-től lehet
igényelni az APIAtámogatást
A gazdáknak egyetlen kérvényt kell
benyújtaniuk, akkor is, ha több helységben vagy megyében birtokolnak
területet. A romániai gazdák területalapú, redisztributív, környezetkímélő
(zöldítéses), fiatal gazdáknak szóló,
valamint az állattenyésztésre és növénytermesztésre vonatkozó teljesítményhez csatolt finanszírozásra
pályázhatnak.

A gyalogosbiztonság növelése a célja
annak a határozatnak, amit legutóbbi
ülésén fogadott el a marosvásárhelyi tanács, és amelynek eredményeképpen
többletkivilágítással látnak el a megyeközpontban harminc gyalogátjárót.

Menyhárt Borbála

A zsúfolt forgalom, a sietség, gyorshajtás,
figyelmetlenség miatt egyre több gyalogost
ütnek el az átjárókon. Az utóbbi néhány hét
során Marosvásárhelyen több gyalogosgázolás történt, köztük sajnos halálos kimenetelű is, két hete a 2-es járóbeteg-rendelő
közelében lévő zebrán gázoltak halálra egy
nőt.

Fotó: Nagy Tibor

A marosvásárhelyi tanács januári ülésén került napirendre a Szabad Emberek Pártjának a
képviselője, Tatár Lehel által kezdeményezett
határozattervezet, amelynek értelmében városszerte harminc gyalogátjárót többletkivilágítással látnának el intelligens világítórendszerek
felszerelése
által,
LED-fényforrásokkal
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________6.
Gépek és könyvek
bűvöletében

Már gyerekként traktorral dolgozott,
számos újítást eszközölt, idősebb korában műszaki könyvet is írt. Ennek
ellenére mindennapi embernek tartotta
magát egész életében, ekként is élt.
Nyugdíjasként a múlt és szülőfaluja
felé fordult.

____________9.

Hurrá, utazunk!

A szabadságok idejének közeledtével az interneten navigálva találtam rá egy érdekes cikkre. Egy marsi városállam megtervezésére hirdetett versenyt az amerikai Mars Társaság. Célja egy
egymillió lakosú városállam megterveztetése a Mars bolygóra, olvashattuk a Világgazdaságban, amely az IFLScience című tudományos ismeretterjesztő honlapra hivatkozott. Az első öt helyezett
pénzdíjat kap. Elon Musk, a SpaceX amerikai űrhajógyártó és űrszállítási cég vezetője 2050-ig egymillió embert juttatna el a vörös
bolygóra.
Ötven évvel azután, hogy Neil Armstrong amerikai űrhajós a
Holdra lépett, az Amerikai Egyesült Államok azon dolgozik, hogy
visszatérjen oda. De, mint kiderült, az emberek fantáziáját jobban
izgatja a Mars bolygó, amelyről évszázadokig úgy gondolták, hogy
a Földhöz hasonlóan ott is laknak emberszerű lények.
Egy független tanulmány megállapítása szerint azonban a NASAnak esélye sincs arra, hogy 2033-ban embereket indítson a Marsra.
Legjobb esetben ez a 30-as évek végén történhet meg.
A tanulmányt a Védelmi Elemző Intézet (IDA, Institute for Defense
Analyses) Tudomány- és Technológiapolitikai Intézete (STPI, Science
and Technology Policy Institute) készítette a NASA-nak. A tanulmány
elkészíttetését a NASA működését szabályozó 2017. évi törvény írta
elő az űrügynökség számára. Az elemzés célja a Marsra 2033-ban
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2020. február 19., szerda
19., szerda

A Nap kel
7 óra 20 perckor,
lenyugszik
17 óra 53 perckor.
Az év 50. napja,
hátravan 316 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ZSUZSANNA,
holnap ALADÁR és ÁLMOS
napja.
ALADÁR: germán eredetű
férfinév, valószínűleg az Aldarik vagy az Aldemar név megmagyarosodott alakja.
Elemeinek eredeti jelentése:
öreg, tapasztalt és híres vagy
hatalmas.

Borús idő
Hőmérséklet:
max. 90C
min. 20C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. február 18.
1 EUR
4,7800
1 USD
4,4131
100 HUF
1,4288
1 g ARANY
225,2035

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Helyi termékek vására a Petrynél

Február 21-én, pénteken 8 és 19 óra között a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán újra megszervezik a helyi
kézművesek és termelők vásárát.

Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órától jogi tanácsadást tart előfizetőinknek
Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Úti beszámoló Korzikáról

Ma 17 órától a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében a Livornói örmények: kis nemzet – kiterjedt kapcsolatokkal – Korzika: kis sziget – nagy nemzet
címmel tart képes úti beszámolót dr. Puskás Attila és dr.
Kálmán Attila a 2018-ban szervezett korzikai út során szerzett ismeretekről, tapasztalatokról.

Könyvbemutató a G kávézóban

Február 20-án, csütörtökön este 8 órától a marosvásárhelyi
G kávézóban bemutatják Purosz Leonidasz Egy férfi
sosem hagyja félbe című kötetét. Moderátor: Szilvay Máté,
zenei aláfestés: Cseke Tamás. A kötet a Magvető Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A szerző 1996-ban született Szegeden, Szentes és Budapest után jelenleg
Marosvásárhelyen tanul. Verseket ír, ez a második kötete.
A bemutató után a Marosvásárhelyen a könyv a Gutenberg
könyvesboltban vásárolható meg.

Elmarad a Patkányok
februári előadása

Egészségi okok miatt elmarad a Tompa Miklós Társulat
február 28-ra meghirdetett A patkányok című előadása. A
megvásárolt jegyek március 20-ig visszaválthatók a színház jegypénztárában (kedd-péntek 9-15 óra között, tel.
0365/806-865), a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (kedd-péntek 12-17.30 óra között, tel.
0372/951-251). Az online kiváltott jegyek árát a Biletmaster
cég visszautalja a vásárlók számlájára.

Hitvallás Szabó Magda műveiből

Február 23-án 19 órától a marosvásárhelyi vár Mészárosok
bástyájában a Yorick Stúdió szervezésében Gajdó Delinke
színművész Szabó Magda – Szelíden és szilárdan című
egyéni előadására kerül sor. A 20. századi magyar irodalom nagyasszonya 103 évvel ezelőtt született, és 13 évvel
ezelőtt hunyt el. A Szelíden és szilárdan című előadás
elénk tárja Szabó Magda életét, felidézi az írónő kivételes
pályaívét, gyermekkorát, szüleihez fűződő kapcsolatát, házasságát, íróvá érését. Az előadás Daragics Éva közreműködésével jött létre. Az írónő szerepében: Gajdó Delinke.
Helyfoglalás SMS-ben a 0741-469-530-as telefonszámon.
A jegyeket a helyszínen lehet átvenni.
Hírszerkesztő: Vajda György

Diákköri konferenciák középiskolásoknak is

A tehetséggondozás és a tudományos tevékenység fontos része a tanulásnak, legyen szó egyetemistákról vagy akár
középiskolásokról. A Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem már több éve
arra biztatja hallgatóit (2018 óta pedig
Románia minden egyetemistáját), hogy
kutatásukkal, alkotásukkal nevezzenek
be a tudományos megmérettetésre, idén
pedig a középiskolások számára is megnyitja ezt a lehetőséget Marosvásárhelyen és Kolozsváron.

A Sapientia EMTE kari tehetséggondozó bizottságai és hallgatói önkormányzatai a
2019/2020-as tanév tavaszi félévére hirdetik meg
a kari tudományos diákköri konferenciákat
(TDK). A TDK célja, hogy ösztönözze a tudományos diákköri tevékenységet, és teret biztosítson a hallgatók pályamunkáinak ismertetésére. A
kari TDK-k az összes romániai felsőoktatási intézmény diákjai számára nyitottak, ráadásul ettől
a tanévtől kezdődően a marosvásárhelyi és kolozsvári kari TDK-n részt vehetnek olyan középiskolások is, akik ezen a fórumon szeretnék
megmutatni munkájukat. A középiskolások poszterrel vagy bemutatóval nevezhetnek be az adott
kari TDK-n meghirdetett tudományterületekre,
külön szekció keretében, és munkáikat külön értékelik, díjazzák. A versenyek helyezettjei különdíjként egy egyhetes tehetségtáborban vehetnek
részt Balatonfenyvesen 2020 nyarán.
A XXIII. Agrártudományi ETDK-nak a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara ad otthont, míg
a XXI. Műszaki ETDK-t a korábbi évekhez haA kari TDK követelményeit a TDK-szabályzat tartalsonlóan a Sapientia EMTE és a Temesvári Műszaki Egye- mazza, amely az egyetem központi honlapján a Tehetségtem közösen szervezik. A kari TDK-k a humán- és
gondozáson belüli TDK fül alatt érhető el.
reáltudományi szakterületeken, valamint az ETDK-k egyAz egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az
ben jelölő fórumok a 2021-es magyarországi XXXV. OrOTDT
honlapján találhatók.
szágos Tudományos Diákköri Konferenciára.

Könnyűzenei konferencia

Március 6-án, pénteken a marosvásárhelyi Apolló-palotában a Marosvásárhelyi Rocksuli, a budapesti Könnyűzenei Szolgáltató Iroda és a Hangőr Egyesület szervezésében,
az NKA Hangfoglaló program magyar könnyűzenei oktatás
támogató alprogramja támogatásával konferenciát szerveznek a könnyűzene-oktatásról. A megnyitó 10 órától lesz,
majd ezt követően szakmai előadást tartanak: Bajnai Zsolt,
a budapesti Könnyűzenei Szolgáltató Iroda igazgatója,
Hints Zoltán, a Marosvásárhelyi Rocksuli igazgatója,
Hudák Tibor, a Peron Music Alapítvány titkára, Horváth
Gergely, az NKA Hangfoglaló könnyűzene-támogató program kollégiumának tagja, a Klasszik Rádió Klasszik Reg-

RENDEZVÉNYEK

Újra műsoron az Eltűntek

Február 20-án és 21-én 19 órától a Mészárosok bástyájában újra műsoron szerepel a Yorick Stúdió produkciója,
Elise Wilk Eltűntek c. darabja. Rendezte: Sebestyén Aba.
A szöveget fordította Albert Mária. Az előadás egy erdélyi
szász család életét dolgozza fel, történelmük három korszakát felidézve: 1944-45, 1989-90, 2007. Az előadásról
bővebb információk a Yorick Stúdió Facebook-oldalán találhatók, helyfoglalás SMS-ben a 0741-469-530-as telefonszámon.

Villanások

Február 20-án, csütörtökön 18 órakor a Bernády Ház
emeleti galériájában a Homoród Fotóklub alkotói mutatkoznak be a marosvásárhelyi közönségnek. Kiállításuk
címe: Villanások, amelyen hét hazai, illetve magyaror-

geli műsorvezetője, Cserteg István, a Peron Music Alapítvány alapítója, a Peron Music Tehetségkutatók elindítója,
Korpos Szabolcs, a Salamon Ernő Elméleti Gimnázium zenetanára. Szó lesz még a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Kolozsvári
Karán
zajló
hangmesterképzésről. Előadó: dr. Fazekas Áron hangmesterképzés-vezető, Lénárd József, Szőcs Levente oktatók.
Kiegészítő programként Boros Zoltán televíziós szerkesztő,
zeneszerző előadást tart az 1970-es évek erdélyi magyar
könnyűzenéjéről, majd fórumot tartanak a Nemzeti Kulturális Alap és a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda által kínált
lehetőségekről.
szági fotós felvételeiből mutatnak be válogatást, kiemelve
a Homoród mente szépségeit, értékeit, amelyeket több
nemzetközi táborozás során rögzítettek a homoródszentpáli táborok vendégei.

Jazzkoncert az András Lóránt
Társulatnál

Február 23-án, vasárnap 19 órától a Dénes & Vitályos
jazzduó tart koncertet az András Lóránt Társulatnál.
Dénes József javarészt a dzsessz műfaja által diktált stílusok nyomában üget, olykor érintve a blues-, a pop- és a
rockzene világát is. Néhány éve színházi hangtechnikusként is tevékenykedik, így a városi zajok és hangeffektusok is egyre inkább megérintették. Vitályos Lehel
sepsiszentgyörgyi születésű alkotó, több zenei műfaj hódolója és művelője. Együttműködött olyan neves alkotókkal, mint: Nicolas Simion, Luiza Zan, Juhász Gábor, Hána
László, Mezei Szilárd, Ségercz Ferenc, Szokolay Dongó
Balázs, Kovács Ferenc, Földes Hobó László.
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Előzmény nélküli politikai
nyomásgyakorlásra panaszkodik a Versenytanács

Bogdan Chiriţoiu, a Versenytanács elnöke szerint az
általa vezetett hivatalra tavaly a politikum és a magáncégek is próbáltak nyomást gyakorolni. Véleménye szerint a politikai nyomásgyakorlás egyedi és
előzmény nélküli volt európai uniós viszonylatban,
mint ahogy a magáncégek agresszivitása is.

„Ami 2019-ben más volt, mint a korábbi években, az az agresszivitás, amivel találkoztunk. Nem mondom, hogy nem
fordult elő más években is, de úgy tűnik, hogy tavaly nagyobb
volt a nyomásgyakorlás. A nyomás több forrásból érkezik: politikai nyomásgyakorlás, ami egyértelműen intenzívebb volt,
mint más években, nem éppen meglepő módon. Szomorúsággal tölt el bennünket, ám nem lep meg. Viszont el kell mondanom, hogy kitűnünk az Európai Unió tagállamai közül,
vagyis azok a dolgok, amik tavaly Romániában történtek, precedens nélküliek a 27 tagállamban. Olyan dolog, amivel
Brüsszel mostanáig nem szembesült. Olyan helyzetek, amikor
romániai intézmények úgy gondolják, a bíróság helyett értelmezhetik a bizonyítékokat. Ez meglepett” – magyarázta Chiriţoiu.
Hozzátette: tavaly egy multinacionális vállalat nyílt fenyegetést intézhetett a Versenytanács ellen.
„Az üzleti szféra részéről is agresszivitást látunk. Tavaly
olyasmiben csúcsosodott, ami nem mehet tovább, egy multi
előállt, és nyilvánosan megfenyegette a tanácsot. Kétlem,
hogy ez a fajta magatartás megengedett azokban az országokban, ahonnan ezek a vállalatok jönnek” – mondta a Versenytanács elnöke.

Az állami támogatást élvező vállalatok 2 milliárd euróval károsították meg a büdzsét
A Versenytanács elnöke kedden bejelentette, 2019-ben 2
milliárd euróval károsították meg az ország költségvetését az
állami támogatást élvező vállalatok.
„Ezek a vállalatok tavaly 2 milliárd euróval károsították
meg a büdzsét és a társadalmat, mivel az állam költségvetése
önöktől származik. Már folyik az átszervezés Vajdahunyadon,
idén megkezdődik az Olténia energetikai komplexum átszervezése is, majdnem készen állunk, reméljük, hogy idén végzünk az Országos Urántársasággal, és idén megkezdjük az
átszervezést a közlekedési vállalatoknál, a Taromnál, a CFR
áruszállító ágazatánál. Ezek az állami gazdaság utolsó bástyái,
és fontos, hogy segítsük, hogy egyensúlyban működjenek.
Úgy hiszem, az elmúlt években ez sikerült az Oltchimnél, és
most az Oltchim működik” – mondta a versenyhivatal vezetője.
Az állami költségvetést megkárosító állami vállalatok: a
Tarom, a CFR Marfă, az Olténia energetikai komplexum, a
vajdahunyadi energetikai komplexum és az Országos Urántársaság.
Az Orban-kabinet február 4-én sürgősségi kormányrendeletet adott ki olyan megmentési segélyekre, amelyekhez szükség van az Európai Bizottság jóváhagyására.
Florin Cîţu pénzügyminiszter hétfőn, a parlamenti bizottsági meghallgatás során bejelentette, a Versenytanács ezeket
jóváhagyta, most a brüsszeli jóváhagyásra várnak.
(Hírösszefoglaló)

Sértett félként lépett be az 1989-es forradalom perébe
Valentin Ceauşescu

Sértett félként lépett be az 1989es forradalom perébe Valentin
Ceauşescu, az egykori kommunista diktátor fia – írta keddi számában az Adevărul című lap.

A 72 éves Valentin az 1989 karácsonyán kivégzett Nicolae és Elena
Ceauşescu elsőszülött fia, a Ceauşescu
család utolsó, még életben lévő tagja. A
diktátor házaspár fia abba a büntetőperbe lépett be sértett félként, amelyet
Ion Iliescu volt román államfő és másik
két vádlott ellen tavaly indított a katonai
ügyészség az 1989-es decemberi forradalomként emlegetett, több mint ezer
emberéletet követelő véres események
ügyében.
A 90. életévében lévő volt elnököt és
két, még életben lévő feltételezett bűntársát emberiesség elleni bűncselekményekkel, 862 ember halálát és 2150
ember sebesülését okozó katonai diverzió megszervezésével vádolják. Az

ügyészek szerint 1989 decemberében,
Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor
elűzése után az állam politikai és katonai
vezetését a Ion Iliescu vezette Nemzeti
Megmentési Front Tanácsa (CFSN) ragadta magához, amely hatalmának legitimálása érdekében rémhírkeltéssel
provokált ki fegyveres összetűzéseket.
Az Adevărul ügyészségi forrásoktól
arról értesült, hogy a diktátor házaspár
fia egy sor dokumentumot csatolt keresetéhez, azt bizonyítandó, hogy az ő szülei erőszakos haláláért is a vádlottakat
terheli a felelősség.
Nicolae Ceauşescu és felesége 1989.
december 22-én helikopterrel menekült el
a Román Kommunista Párt központi bizottságának székházából az ellenük tüntető sok százezres tömeg elől, de csak a
fővárostól 80 kilométernyire lévő Târgovistéig jutottak, ahol a CFSN irányítása
alá került katonaság elfogta és egy kaszárnyába zárta őket. A házaspárt a CFSN

Változott az Ecofin
adóügyi jegyzéke

Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa (Ecofin) kedden felülvizsgálta az adózási szempontból
nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékét, amelybe az eddig szereplő nyolc mellé újabb
négy országot, illetve területet vett fel, mivel nem
hajtották végre azokat az adóreformokat, amelyekre
kötelezettséget vállaltak. A jegyzékből 16 országot
töröltek.

A listára Vanuatu, Szamoa, az Egyesült Államok fennhatósága
alatt álló Amerikai Szamoa, Trinidad és Tobago, Omán, Guam,
Fidzsi, és a Virgin-szigetek mellé felkerült a Kajmán-szigetek,
Palau, Panama és a Seychelle-szigetek is.
A jegyzék azokat az országokat, illetve területeket tartalmazza,
amelyek vagy nem folytatnak konstruktív párbeszédet az EU-val
az adóügyi irányításról, vagy pedig nem teljesítették határidőre az
uniós kritériumoknak való megfeleléshez szükséges reformok
végrehajtására tett kötelezettségvállalásaikat. Azok az országok,
illetve területek, amelyek még nem felelnek meg az összes nemzetközi adóügyi standardnak, de kötelezettséget vállaltak reformok
végrehajtására, együttműködőnek minősülnek.
Az uniós tanács 16 országot, illetve területet törölt a listáról.
Antigua és Barbuda, a Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Bermuda, a Brit Virgin-szigetek, a Cook-szigetek, Curacao, a
Marshall-szigetek, Montenegró, Nauru, Niue, Örményország,
Saint Kitts és Nevis, Vietnám, a Zöld-foki Köztársaság ugyanis
már a közösen kitűzött határidő előtt sikeresen végrehajtotta mindazokat a reformokat, amelyek szükségesek a jó adóügyi kormányzás uniós elveinek való megfeleléshez – közölték. (MTI)

által kijelölt rögtönítélő katonai bíróság
1989. december 25-én népirtás, az államhatalom aláásása és a nemzetgazdaság lerombolása vádjával egy szabálytalan
koncepciós tárgyaláson halálra ítélte, az
ítéletet pedig azonnal végrehajtották.
A katonai ügyészek három éve porolták le az 1989-es aktákat, miután az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB)
elmarasztalta Romániát, amiért nem
szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek, valamint a halálos áldozatok hozzátartozóinak.
Az 1989-es forradalom pere még előzetes szakaszában van, amelynek során
a legfelsőbb bíróságnak – a vádirat formai ellenőrzése mellett – a per több mint
ötezer sértettje számára lehetőséget kell
teremtenie arra, hogy polgári jogi (kártérítési) igényt jelenthessen be. Az Adevărul úgy tudja, hogy Valentin
Ceauşescu még nem élt ezzel a jogával.
(MTI)

Ukrán válság

Kiújultak a harcok
a Donyec-medencében

Ismét súlyosbodott a helyzet a Donyec-medencében: a
szakadár erők támadását követően tűzharc alakult ki a
szemben álló felek között kedden a Luhanszk megyei Zolote település közelében, aminek következtében egy
ukrán katona életét vesztette, és négy megsebesült – közölte az ukrán erők parancsnoksága. A kijevi parancsnokság tudomása szerint a szakadárok közül is meghalt egy
ember, és öt megsebesült. A beszámoló szerint a szakadárok megpróbáltak áttörni a frontvonalon, tüzet nyitottak az ukrán katonák állásaira, utóbbiak pedig viszonozták
a tüzet. A szakadár erők a minszki egyezményekben tiltott
120 milliméteres aknavetőkkel, valamint gránátvetőkkel
és nagy kaliberű golyószórókkal megtámogatva indították
meg az előrenyomulást, és így próbáltak áttörni a frontvonalon. A több mint egy órán át tartó tűzharc után fegyvernyugvást kértek. Zolote egyike annak a három
településnek a frontvonal mentén, ahol tavaly a minszki
megállapodásoknak megfelelően csapatszétválasztást
hajtottak végre a felek, azaz egy-egy kilométerre hátrébb
vonták minden fegyverüket és állásaikat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Facebook-bejegyzésében a szakadárok áttörési kísérletét a frontvonalon a
minszki folyamat aláaknázásának és cinikus provokációnak minősítette. Közölte, hogy a történtek értékelésére
és a további intézkedések meghozatalára még keddre öszszehívja a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsot
(RNBO). Fél éve nem történt hasonló súlyos támadás a
Donyec-medencei fegyveres konfliktusban. A mostanit
megelőző legsúlyosabb eset tavaly augusztus elején történt, amikor egy ellenséges tüzérségi támadás következtében négy ukrán katona vesztette életét. (MTI)

Ország – világ
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400 ezer euró tehénfejő robotokra

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség
(AFIR) 400.000 eurós vissza nem térítendő támogatást ítélt meg egy óvárhelyi (Beszterce-Naszód
megye) farmnak, ahol robotok fejik a teheneket. A
farmon 120 tehenet tenyésztenek. A tulajdonosnak
összesen 732.277 euróba került a farm korszerűsítése. A telken, ahol az istálló állt, külön fejőcsarnokot
építettek, valamint egy tejfeldolgozót. A beruházás
azért számít újdonságnak, mert nagyfokú robotizálásról szól. Olyan rendszert építettek ki, amelyben
az állatok gondozását és fejését robotok végzik. Az
állatok számára pihenőfülkéket szereztek be, emellett tejhűtő tartályt, a tej feldolgozásánál használatos
eszközöket, gépesített sajtkészítő gyártósort, automata takarmányadagolót, az istállót takarító rendszert és egyéb eszközöket. Az AFIR-tól 2,2 milliárd
euró értékben igényeltek a farmok fejlesztését szolgáló finanszírozást, ebből 912,47 millió euró értékben finanszírozott projekteket. A 2020-as
vidékfejlesztési program keretében az AFIR 493,35
millió eurót fizetett ki eddig a gazdáknak.

Az USR tovább harcol a különleges
nyugdíjak eltörléséért

Florina Presadă, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora arra kéri az ombudsmant,
támadja meg az alkotmánybíróságon a polgármestereknek nyújtott különleges nyugdíjakat. „Az emberek nem akarnak új különleges kategóriákat” –
mondja. „Az ombudsman az őt támogató pártok választási ügynökévé vált, azért nem támadta meg az
alkotmánybíróságon a polgármesterek különleges
nyugdíját a közigazgatási törvénykönyv kapcsán
megfogalmazott bejelentésben. Cristian Seidlerrel
újból kértük az ombudsmant, hogy forduljon újfent
az alkotmánybírósághoz a polgármesterek különleges nyugdíja kapcsán. Azt a taláros testület a múltban egyhangúlag diszkriminatívnak minősítette” –
írta Facebook-bejegyzésében az USR szenátora.
Leszögezte egyúttal: az emberek nem akarnak különleges nyugdíjakat vagy jövedelmeket, egyenlő
bánásmódot és igazságot akarnak. „Az USR tovább
harcol a különleges nyugdíjak eltörléséért” – emlékeztetett Florina Presadă.

Sertéspestisgóc huszonnégy
megyében

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) nyilvántartása szerint a
múlt héten huszonnégy megye 243 településén 530
afrikaisertéspestis-góc volt. A legtöbb fertőzési gócot
Teleorman (201), Giurgiu (74) és Olt megyében (69)
jegyzik. 11 megyében csak vaddisznóknál mutatták
ki a vírust. Öt alkalommal Maros megyében vaddisznókban mutatták ki, újabbakat nem regisztráltak. Az
intézmény tájékoztatása szerint az afrikai sertéspestis 2017. július 31-i első megjelenése óta 577.307
sertést pusztítottak el. A fertőzést ugyanakkor 3011
vaddisznónál is kimutatták. Országszerte eddig
14.803 sertéstulajdonost kártalanítottak, összesen
403.380.850 lej kártérítést utaltak át nekik. Az ANSVSA felhívja a figyelmet, hogy a sertéspestissel való
fertőzés gyanúját azonnal jelenteni kell, az állatokat
pedig meg kell semmisíteni. Az év eleje óta Románia
mellett Bulgáriában, Ukrajnában, Belgiumban, Észtországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban,
Litvániában,
Lengyelországban,
Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában, február 5én pedig Görögországban is azonosítottak afrikaisertéspestis-gócokat. (Agerpres)

Hurrá, utazunk!

(Folytatás az 1. oldalról)
indítandó, embereket is magába foglaló küldetés műszaki és pénzügyi értékelése.
Az STPI jelentésének konklúziója szerint, ha minden
jól megy, reálisan akkor is csak 2037-es indítással számolhatunk. Az STPI felbecsülte a 2037-es indítási ablakra reálisnak tartott, első Mars körüli „emberes”
küldetés költségeit. Eszerint a Mars-küldetéshez szükséges összes fejlesztés (beleértve az SLS-t, az Oriont, a
Gatewayt és a DST-t is) 120,6 milliárd dollárt tenne ki
a 2037-es pénzügyi évig. A Deep Space Transport űrhajó szállítaná az embereket a Marsra és vissza.
A Space News ismertetésében nem tér ki rá, de az eredeti tanulmányban részletesen tárgyalják a sugárvédelem és általánosságban az egészségügyi kockázatok
problémáját, pontosabban annak megoldatlanságát. A
szerzők megállapítják, hogy részletes szakirodalom áll
rendelkezésre az eddigi kutatásokról, azonban a hosszú
távú, Mars körüli űrrepülés egészségi kockázataira vonatkozó ismereteink korlátozottak.
Jut eszembe a vicc, amikor valaki azzal dicsekszik,
hogy a fizetéséből akár egy elefántot is megvehetne.
– De minek nekem elefánt? Hozzáteszek még 10 lejt, és
veszek egy csirkét! (Ide most egy szmájli kellene.)
Remek hír, ugye? Belátható időn belül akár a Marsra
is utazhatunk. De minek mennénk olyan messzire? –
mondják a romániai kisnyugdíjasok. Az űrkirándulás
árához hozzáteszünk egy minimálbért, és elmegyünk inkább Szovátára.
Addig még természetesen kétszer is megbuktatjuk a
kormányt, lebonyolítunk két választást...
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Intelligens világítórendszerek

(Folytatás az 1. oldalról)
és távvezérléssel, a gyalogosok biztonságának a növelése érdekében. A
rendszer részeként szenzorok érzékelnék, ha a gyalogos közeledik az
átjáróhoz, és erősödő fényjelzésekkel figyelmeztetnék erre a gépkocsivezetőket.
Marosvásárhelyen számos, veszélyesnek számító gyalogátjáró
van, ahol az utóbbi évek során több
gázolás is történt, többek között a
November 7. negyedbeli piacnál,
vagy a Dózsa György utcában a
Mocca környékén lévő. Az utóbbi
két hét leforgása alatt is számos
gyalogosgázolás volt a város különböző pontjain, a 2-es járóbeteg-rendelő közelében lévő zebránál történt
szerencsétlenségben életét vesztette
a gyalogos, majd a Szabadság utcában egy hetvenes éveiben járó férfit
gázoltak el. Este, éjszaka, szürkületben, pirkadatkor vagy ködös, borongós, esős időben jól jöhet a
fokozott kivilágítás és egy figyelmeztető, villogó fényjelzés az autóvezetők
számára
olyan
körülmények között, amikor egyegy zebra környékére nem jut el az
utcai lámpák fénye, vagy éppen hiányoznak a fényforrások.

bocsátják a városbeli legveszélyesebb átkelőhelyek jegyzékét, hogy
ennek alapján állítsák össze a listát,
Pápai László Zsolt tanácsos, a rendőrség képviselői támogatták a hogy mely gyalogátjárók lesznek
Szabad Emberek Pártjának a Face- gyalogátkelők jobb kivilágítását, és majd fokozottabban kivilágítva a
book-oldalán közzétett bejegyzése ígéretet tettek, hogy rendelkezésre performáns rendszerrel. A közlekeszerint, bár a városban már léteznek
többletvilágítással ellátott gyalogátjárók, ezek csak sima világítótestek,
és nem intelligens megoldások. Az
a legfőbb gond velük, hogy az utcai
világítással egy időben kapcsolják
le meg fel őket, emiatt szürkületkor
még ki vannak kapcsolva, ugyanakkor a széles utak esetében nem képesek megfelelően megvilágítani a
belső sávokat is.
A tanácsülésen Sergiu Papuc alpolgármester más műszaki megoldást javasolt, mint ami a
határozattervezetben szerepelt, a
Nagyváradon is használatban lévő
LED-függönyt, de végül a képviselő-testület elfogadta Pápai László
Zsolt módosító javaslatát, miszerint mindkét műszaki megoldás
használható, és minden egyes gyalogátjáró esetében a körülményeket
figyelembe véve lesz kiválasztva a
megfelelőbb módszer.
Pápai László Zsolt bejegyzéséből
ugyanakkor az is kiderül, hogy a tanácsülést követően, a közlekedési
bizottság február 4-i ülésén szóba
került a téma, és a közlekedési

Bojkottra szólít Soós Zoltán

Költségvetés nélkül maradhat Marosvásárhely

Soós Zoltán, a Változás Szövetsége polgármesterjelöltje közleményben szólította fel a
marosvásárhelyi tanács képviselőit, hogy a
holnapi gyűlésen ne szavazzák meg a város
2020-as költségvetését.

„Marosvásárhely adóssága évről évre nő. A tavalyi
évet 163 millió lejes tartozással zárta. Vagyis ma
minden marosvásárhelyi lakosra 2700 lej adósság
jut. Ha megszavaznák a jelenlegi előterjesztést, ez az
összeg 3500 lejre emelkedne fejenként – olvasható a
közleményben. Majd így folytatódik: – Nemcsak az
adósság növekszik, de a zűrzavar is. Teljesen átláthatatlan, hogy Florea és társai mire költik a közpénzt. A tavalyi adatokat nézve azt látjuk, hogy
például a közszállításra, hulladékkezelésre és az iskolák fejlesztésére nagyságrendekkel kevesebb pénzt
költöttek, mint amennyit a helyi tanács megszavazott. Vagyis másra költik a pénzünket, mint amire

felhatalmazást kaptak. Így az oktatási intézmények
működtetésére és fejlesztésére megszavazott 39 millió lejből csupán 24 millió lej jutott el az intézményekhez. Kérdés, hogy hol van, mire ment el a
maradék 15 millió lej?
Átláthatóságot és a közpénzek hatékony és helyes
felhasználását kérem. Florea és csatlósai ne halmozzák tovább az adósságot, hiszen a hitelek nem a
város fejlődését, hanem saját önös céljaikat szolgálják. Ezért felkérem a marosvásárhelyi tanácsosokat,
hogy az idei évre beterjesztett költségvetési tervet ne
szavazzák meg! Állítsuk meg az adósság halmozását!
A város működését biztosító tételeket is csak
abban az esetben lehet nyugodt szívvel megszavazni,
ha a jelenleg októberig számoló tételsorok helyett a
teljes 2020-as év minden ilyen jellegű költsége megjelenik az előterjesztett költségvetésben.”

Fotó: Bereczky Sándor

dési bizottság ülésén állítólag az is
elhangzott, hogy Szászrégenben
már két évvel ezelőtt többletvilágítással látták el a gyalogátkelőket,
amelyeken azóta nem történt halálos baleset.

Erről jut eszembe

Azt írja a Wikipédia, hogy február 19. nemzetközi férfinap. Nocsak! Máshol azt olvasom, hogy november 19-ét ruházták föl ezzel a
megtisztelő címmel. Ismét másutt azt jelzik, hogy Magyarországon
május 19-én van a férfiak napja. Amiből sejthető némi zavar az ügy
körül. Az ellenben világos, hogy ha a hónap bizonytalan is, a nap,
19. nem kétséges. Csak nem arról van szó, hogy „így kell ezekhez
viszonyulni, elvégre minden férfi egyforma: egyik tizenkilenc, a
másik egy híján húsz”?! Tényleg, mit kezdjünk ezzel a nappal,
pláne a bizonyára tévesen bejelzett mostanival, amikor köztudomásúlag Zsuzsanna napja van, és mindenki arra vár, hogy a tavasz
közeledtét jelezve megszólaljon a pacsirta? Hát ünnepeljünk! Mi,
férfiak, vagy a nők minket? Erre csak azt tudom mondani, amit általában az interjúalanyok, amikor hirtelen nem tudják, mit válaszoljanak a kérdező faggatására: jó kérdés. Kik és mit ünnepelnek,
és miért? Minket ma semmiképp, ez a nap a Zsuzsannáé, akihez
messzi évszázadokba visszanyúló népi játékok is kapcsolódnak.
Pláne, hogy ezekben az ifjú hölgyet megleső és hazug módon megvádoló férfiakról van szó. Nem olyanokról, akiket tisztelni kellene.
Jól ismert a népszokást ihlető bibliai történet, a múlt köde nem halványította el, amit az is elősegített, hogy a letűnt idők során sok kitűnő festmény készült róla. Ilyen jellegű vádaskodásokról azóta is
gyakorta hallani, pár éve viszont fordult a kocka. Gondoljunk csak
a sok kétes alakot lebuktató #metoo mozgalomra. Ma már a nőkkel
sokkal kockázatosabb macsóskodni, mint korábbi korokban. És nem
csak a Margaret Thatcher- vagy Angela Merkel-szerű, nagy hatalmú vasladyk miatt. El is bizonytalanodott valamennyire a férfitársadalom. Sokszor nem is tudja, hova tegye magát, és egyáltalán,
kell-e neki külön nap. Ha éppen ünnepelni akar, azt a nők napján
lelkifurdalás nélkül megteheti. Március 8. itt is van nemsokára. Persze a világ változik, benne a férfiak, nők helyzete, státusa nemkülönben. A gyengébb nemről, amely, valljuk be, alapjában véve nem
is annyira gyenge, rengeteg verset írtak. Egyik szebb, szívhez szólóbb, mint a másik, csodálatosak a világirodalom, a költészet ilyen
fogantatású gyöngyszemei. Sokkal kevesebb olyan közismert, közkedvelt költemény van, amely a férfiakat emeli eszményi magasságokba. Ami van, az is inkább a korra vall, amiben született. És a
költőre is nyilván. Könnyű volt Petőfinek. Nem voltak kétségei. „Ha
férfi vagy, légy férfi,/S ne hitvány gyönge báb!” Arany János már
megfontoltabb,
visszafogottabb:
„Nézz
szelíden,
nézz
mosolygva:/Férfié az élet gondja.” József Attila is kissé másképp
látja: „Légy, ami lennél, férfi!/A fű kinő utánad.” Hagyjuk az idézeteket, jelezzük prózaian, hogy jelentősen változott napjainkig a férfi
fogalma. Nem előnyünkre. A minap a népszerű Grecsó Krisztián frissen megjelent verskötetében ezt olvastam: „Gyönge férfi – Lyukas,
mint egy szelence.” Ma itt tartunk. Itt tartunk? Van ebben némi költői
túlzás. De igaz is. Magam inkább Karinthy Frigyesre hallgatok. Ő
így vélekedett: „Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi,
amennyire nő az, aki bejött a szobába.” Ezt jó tudni mindenkinek.
Akár férfinap van, akár más. (N.M.K.)
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Koncertsorozattól az összművészeti dzsesszfesztiválig

Tavaszi Dzsessz-kínálat

Második felébe lépett az évad,
a kulturális intézmények nyárig jelentkeznek különböző
eseményekkel. Nincs ez másként
a
marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club esetében
sem, amely – noha nem a tradicionális formátumban, de
hosszú évek munkájának
árán – immár a város jelentős
kultúrközpontjai közé tartozik. A számos művészeti jellegű eseményt szervező és
lebonyolító klub társtulajdonosával, Demeter Józseffel, azaz
Dömével a tavaszi kínálatról
beszélgettünk hétfőn délelőtt
a klubhoz tartozó Ursus
Sörház teraszán, verőfényes
napsütésben.

Kaáli Nagy Botond

– Kezdjük a dzsesszfesztivállal,
hiszen az a tavaszi szezon talán legnagyobb eseménye a klubban.
– Az április elseje és negyedike
között zajló fesztivál idei nagy újdonsága az, hogy a versenyprogramot megszüntettem. Most már
tizenegyedik éve működik, és az
utóbbi években úgy láttam, hogy
lankadt a diákok érdeklődése. Az
idén 4000 euróra emeltem meg a díjakat, ennyi pénzt lehet elvinni legjobb zenészként, énekesként,
előadóművészként, és mégsem jelentkeztek. Nem értem, mi a probléma. Elmentem Bukarestbe és
Budapestre is, beszéltem tanárokkal, Sárik Péterrel például, és úgy
döntöttünk, hogy egyelőre korlátlan, meghatározatlan ideig felfüggesztjük a versenyprogramot. De
megyünk tovább mint fesztivál, és
egy új koncepcióval, művészetekkel is bővítettük, az lesz a neve,
hogy Maros Jazz & Art Festival. Sikeresen vettük fel a kapcsolatot nagyon sok érdekes és neves
művésszel, legyen szó grafikáról,
szobrászatról, festészetről, fotóról.
Kiállításokat, workshopokat fogunk
szervezni, és azok a zsűritagok,
akik úgymond nagyágyúként eddig
is jelen voltak – Moşu, Florian
Lungu, Mike Godoroja, Alex Man,
Sárik Péter és a többiek –, idén is el-
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jönnek, a jászvásári mesterünk,
Romeo Cozma is itt lesz, és összehozunk egy sajtóreggelit, amelyen
a sajtóval fogunk beszélgetni mondjuk Hova tovább, dzsessz? címmel
szendvicsezés, kávézás közben.
Persze, ahogy kihirdettük, hogy
megszűnik a verseny, rögtön kezdtek jelentkezni a diákok, de az idén
már hiába. Eszméletlen munka van
egy ilyen fesztivál mögött, szállás,
kaja, háttérmunka stb., és sajnos a
mai fiatalság kicsit lazán vesz mindent, hogy á, úgyis van még idő,
majd jelentkezünk holnap vagy holnapután. De ez nekünk nem jó. Lesz
egy négynapos fesztiválunk számos
jó zenekarral. A szerdai nyitónapon
a vásárhelyi Rocksuli, amely a szívünk csücske, dzsesszprogrammal
jelentkezik, ők mindig telt házat
hoznak. A vásárhelyi fiatal tehetségeket nyomjuk előre, jönnek a szülők, a barátok, közben már gyűlnek
a tanárok, a zenekarok. Csütörtökön, az első koncerten ismét a gyerekeké a program: Cartoon Jazz
címmel a legismertebb magyar és
külföldi rajzfilmek zenéjét Gyárfás
István magyarországi dzsesszgitáros barátunk és triója fogja előadni
gyerekeknek, közben pedig rajzfilmeket vetítünk.
– Gondolom, a Macskafogóból
is hallhatjuk Lusta Dick őrmester
dzsesszbetétjét…
– Persze, a Macskafogóból, a

12 éves Bodoni István saját focilabdáról, 13 éves bátyja kapuskesztyűről álmodik. De csak ritkán és
titokban álmodoznak, a backamadarasi testvérpárnak ugyanis egészen más, a mindennapokhoz elengedhetetlen dolgokra lenne
elsősorban szüksége. István internetes segélykérésében élelmiszercsomagot és tűzifát
emleget a legfőbb hiánycikként, és így zárja
egymás után számtalanszor közzétett levelét:
„nem kötelező senkinek, csak aki szeretne,
bármit elfogadunk, köszönjük megértésüket”.
A kiskamasz S.O.S.-ére ugyanazon a marosvásárhelyieknek szóló Facebook-oldalon
találtam rá, ahol több mint egy éve Gábor
Antal kért ennivalót. (Tavalyi történeteim
szereplői közül számomra ő volt az egyik legemlékezetesebb.) Jó volt látni, hogy – akárcsak akkor, most is – csapatnyi „netezőt”
érintettek meg a rászoruló sorai, mi több –
gyerekről lévén szó –, talán most még inkább
teret nyert a virtuálisban a jóakarat. Onnan
pedig egy lépés a valóság. Voltak, akik gyűjtést szerveztek, és személyesen vitték el a fiú
családjához a felajánlásokat, de persze kritizáló, kételkedő megjegyzésekben sem volt
hiány. Az is előfordult, hogy éppen az adakozó bírálta felül a helyzetet, és számolt be
arról, hogy pártfogoltjánál mégsem akkora
a nyomor, hiszen van villany, wifi. Nem jártam a családnál, de ha el is mentem volna,

Fotó: Sólyom Sándor

Tom és Jerryből is játszunk. És arra
gondoltam, ha már itt van Gyárfás,
akkor ne maradjon el a nagykoncert
sem, ezért felhívtam Alex Mant,
avagy Gilisztát, ahogy a vásárhelyiek ismerik – este nyolctól együtt
lépnek fel a klubban. Pénteken a
nagyágyúké a színpad: a Budapest
Jazz Orchestra jön újra hozzánk,
amely ezúttal Real Queen Jazz címmel a Queen együttes dzsesszre átírt
dalait fogja előadni három énekessel és tizennyolc zenésszel. Igazi
Big Band lesz. Az aznapi, sorrendben első koncerten – a Queen előtt
– a jelenleg Svédországban élő Ion
Baciu Jr. lép fel Swedish Trio nevű
formációjával. Ő is évek óta jár
hozzánk, nagyon szeretjük, most elhozza Steinway zongoráját Jászvásárról kamionnal, hogy azon
játszhasson a koncerten. A Piano teremben lesz a Baciu-koncert, a
nagyteremben pedig a Big Band.
Közben kiállítások, workshopok is
lesznek, délelőtt Moşu tart műhelymunkát Godorojával, szombaton
pedig ismét sorra kerül egy nagyon
fontos programpont: egy elszármazott román-magyar zongoraművész,
Ramona Horvath egy francia bőgőssel, Nicolas Rageau-val lép fel
az Ellington Reflexions című koncerten. Őket Gájer Bálint követi, aki
Michael Bubble és Frank Sinatraféle swingdalokat fog előadni, ez
bulisabb lesz: ő énekel, és egy

nyolctagú zenekar – ugyancsak fúvósokkal – kíséri majd. Utána buli
és jam session. Ismét hangsúlyozom, hogy más művészeti ágakat is
behozunk, a művészeti líceummal
és a népi egyetemmel is felvettem a
kapcsolatot, fotókiállítások, képkiállítások lesznek, és hívtunk karikaturistákat is, akik helyben is
megrajzolják, eladják az igényelt
portrékat, valamint továbbra is helyet adunk a megszokott bakelitlemez-vásárnak. Négy hangulatos
nap lesz, kicsit korábbra hoztuk, április 1-4-re, mert utána jönnek a
húsvéti ünnepek, majd a vizsgaidőszakok.
– Hogy állítottátok össze a fellépőlistát?
– Ez mindig egy jó féléves meló,
ahogy vége van a fesztiválnak, már
gyűjtöm is az anyagot. Nincs olyan
nap, hogy ne jelentkezne egy előadó, hogy jönne a Dzsesszbe, legyen szó együttesről, stand up
comedyről stb. Még bűvészek is
vannak, a múltkor hívott valaki,
hogy jönne a kígyójával… Lejegyzek vagy 10-15 zenekart, és mindig
találkozom Godorojával, Sárik Péterrel, akikkel együtt kialakítjuk a
repertoárt. Ez persze árfüggő is,
sokat pályázok, nyílt titok, hogy a
magyar állam is támogat, Vásárhelyen pedig a megyei tanács mindig
kitett magáért, remélem, az idén is
így lesz. Egy-két együttest szoktunk
a támogatásukból kifizetni, ez sokat
számít. A többi az önzetlen segítsége a haveri körnek, helyi cégeknek, a vásárhelyi sajtónak.
– A fesztiválig milyen koncerteket szerveztek? Az interjú előtt említettél pár nagy nevet…
– Egy percet sem pihenünk, januárban is nagyon jó zenekarok jöttek, és ez ezután is így lesz. Sikerült
elhoznom egy tavaszi, április 25-én
esedékes koncertre a Phoenixet, itt
volt a Cargo, a Celelalte Cuvinte,
február 20-án érkezik a Bohemian
Betyars, március 12-én András Vargas tart flamenco-gitár estet, március 14-én ismét jön a Kiscsillag, és
február 22-én itt lesz egy régi, érdekes zenekar, a magyarországi Rózsaszín Pitbull, amely kicsit
vulgárisabb, kemény, rapes rockot
nyom, mi még a régi Dzsesszben
hallgattuk, hülyültünk velük. Március elsején koncertezik a Compact,
lesz Motörhead-tribute, itt lesz már-

Egy kamasz vágyai: étel, tűzifa

sem lenne tisztem ítélkezni. Interneten szólítottam meg a backamadarasi fiút, aki már
csak azért is figyelemre méltó, mert a család
legfiatalabb tagjaként próbálja megoldani
az otthoniak helyzetét. Kortársaitól eltérően
nem egy virtuális játék főhőseként küzd
azért, hogy magasabb szintre lépjen, az ő
harca valóban a túlélésről szól. Legalábbis
minden jel erre mutat.
– Anyukámmal, a testvéremmel és nagytatámmal élünk egy házban –
fogott történetébe, miután megkapta az üzenetemet. Legalább tíz percen át írta az életét
összefoglaló sorokat, amelyeket igyekszem
minél hitelesebben, csupán a fogalmazási és
helyesírási hibákat korrigálva továbbítani. –
Apukámtól három éve váltunk külön. Ő alkoholista, állandóan vert minket. Ötéves koromban úgy megütötte az arcom, hogy nyolc
napnál tovább tartott a gyógyulás. Volt, hogy
a kezemet égette meg vagy kitett a hidegbe.
Anyukám félt tőle, ezért nem jelentette fel.
2016-ban döntött úgy, hogy elválik tőle. Anyukámat a nagyszülei nevelték fel. Három éve
meghalt a nagymamája, amit máig nem tudott
feldolgozni, súlyos depresszióba esett. Ezért
nem tud dolgozni menni, egy-egy takarítást,

napszámosmunkát bevállal, de állandó keresete nincs. A szociális segélyből és a gyerekpénzből élünk, meg tatám kevés nyugdíjából.
De ő már 80 éves, és neki is szüksége van a
pénzre. Anyunak pedig sokba kerülnek a
gyógyszerei. Ezért szerettem volna a Facebookon segítséget kérni, és sokan válaszoltak
is a kérésemre. De még
mindig nehéz a helyzetünk, nem jut mindenre.
– Iskolába jártok? –
kérdeztem a beszámoló
végén.
– Igen, Koronkába. Én hatodikos vagyok,
a testvérem hetedikes.
– Busszal jársz be?
– Egy gálfalvi tanárnő szokott bevinni kocsival.
– Szívesen mész?
– Igen, nagyon szeretem az iskolát. A
torna- és a rajzóra a kedvencem.
Megegyeztünk, hogy később telefonon
folytatjuk a beszélgetést. Hívásomra az édesanya válaszolt – Istvántól már tudtam, hogy
az ő telefonjáról internetezik –, és kérésemre
azonnal átadta a fiának a készüléket.
– Említetted, hogy több csomagot is kaptatok. Mit vittek az adakozók, és mire lenne
még szükségetek?
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cius 20-án a magyarországi X-Faktor-meghallgatás, és nagyon fontos
a Peron Music Tehetségkutató is
március 7-én. Március 6-án jön A
Csajod együttes, március 5-én érkezik Falusi Mariann a Királyok és királynők című lemezbemutató
koncertjével, március 21-én pedig
az Ordog és a Treasondom lép fel.
Április 10-én Andrei Cerbu és
bluesbandája
koncertezik. A
Dzsesszklub folyamatosan támogatja a gyerekkoncerteket, március
4-én kerül sor A medve nem játék
című interaktív, gyerekeknek és felnőtteknek szóló előadásra, amely
moldvai csángó alapokon nyugszik.
Támogatjuk az alternatív zenéket,
február 28-án jön a Dirty Shirt, március 13-án az Alternosfera, és bejelentkezett a hazai bluesmuzsika
egyik nagyágyúja, A. G. Weinberger is – a koncertjére március 22-én
kerül sor. Egy különleges est is következik, egy érdekes, zenés, slam
poetrys előadás készül francia költők régi, erotikus verseiből. Hamarosan
érkezik
az
AC/DC
tribute-csapat, a The R.O.C.K.,
nekik vannak új dalaik, de a koncert
napján AC/DC-est is lesz. Mindez
egészen májusig, a koncertek, események listája a klub honlapján és
Facebook-oldalán megtekinthető.
Május végéig szervezünk koncerteket, eseményeket, mert utána kezdődik a fesztiválszezon. Májustól
szeptember végéig inkább csak
bulik lesznek. Május 15-én a Trooper zenekar fogja zárni a klubbeli
koncertek listáját. Ám ami nagyon
fontos: április közepétől minden hónapban egyszer lezárjuk az udvart
és egy sörudvaros, sörkertes megmozdulást szervezünk csütörtöktől
vasárnapig. Kicsi koncertekkel és
sok-sok sörrel.
– Amilyen volt legutóbb a Forgatagon?
– Pontosan. Akkor is nagyon jó
volt a hangulat, egy kicsit átalakítjuk a teret, hogy kellemesen lehessen esténként kiülni, és reggelig
sörözgetni. Szeretném, ha a nagyközönség továbbra is igénybe venné
a Sörházat, házi kajáink vannak,
lehet használni találkozókra, eseményekre, születésnapokra, 100 személyig tudunk vendégeket fogadni.
Jönnek a ballagási bulik, konfirmációs ebédek, szeretnénk, ha kihasználnák.

– Főleg Koronkáról jöttek az adományok,
páran pedig Marosvásárhelyről hoztak segítséget. Ízet, olajat, cukrot, pátét, ilyesmit
kaptunk. Persze, ez fogyó cikk, jó lenne több.
Meg ruhaneműre, lábbelire és tűzifára is
szükségünk lenne. Esetleg pár bútordarabra,
a mi szekrényeink ugyanis nagyon régiek.
– Az étkezést hogy szoktátok megoldani?
– Anyu főz. Ma ebédre például levest és
pityókapürét ettünk hússal.
– A testvéreddel szoktatok segíteni édesanyátoknak?
– Igen. Sepregetünk, mosogatunk, fát vágunk, meggyújtjuk a tüzet.
– A szabadidőtöket mivel töltitek?
– Legszívesebben kimegyünk focizni a barátokkal. A labdát mindig ők hozzák, nekünk
nincs sajátunk. A tesóm nagyon jól véd, futballkapus szeretne lenni. Nagy álma, hogy
legyen egy kapuskesztyűje. Én leginkább egy
labdára vágyom, meg egy jobb számítógépre, mert az enyém nagyon régi, nehezen
mennek rajta a játékok.
– Mi szeretnél lenni, ha felnősz?
– Programozó.
Beszélgetésünk végén István a pontos lakcímüket is elárulta, de megegyeztünk, hogy
biztonsági okokból azt majd csak az esetleges adományozóknak hozzuk a tudomására.
Addig elég lesz annyi, amennyit a háttérben
maradó édesanyától hallottam: zöld ház,
zöld kapu. A remény színei.
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Március 2-től lehet igényelni
az APIA-támogatást

Szerkeszti: Vajda György

Folytatódik a paradicsomtermesztők programja

Lassan közeledik a tavasz, a
paradicsomtermelő farmerek
a fóliasátrakban, üvegházakban már elvetették a korai
fajták magvait, előbújtak a
palánták. A kormány az idén
is meghirdette a paradicsomtermesztőknek szánt
3000 eurós támogatást,
azonban a tavalyihoz képest
tíz változást iktattak be a
programba.

Silvia Jude, a Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Igazgatóság szakembere szerint
még nem iktatják a kérelmeket, az
alkalmazási útmutatás hiányában.
Az első változás, hogy a paradicsomtermesztőknek csak az első
termési ciklusra hirdették meg a támogatást, ami nem azt jelenti, hogy
a második, őszi ciklusra utólag nem
lesz finanszírozás. Szakemberek
úgy vélik, hogy a második termési
ciklus támogatását az első eredményéhez kötik. Tavaly két ciklusra,
az őszi termésre is folyósították a
szubvenciót. Másik újdonság, hogy
a megtermelt korai paradicsomot
június 15-ig kell értékesíteni. Idén
ezer négyzetméterről három tonna
termést kell értékesíteni, ami ezer
tonnával több, mint a tavaly. A termesztőknek igazolást kell beszerezniük a polgármesteri hivataltól,
amelyből kiderül, hogy fóliasátrakkal, üvegházakkal szerepelnek a
mezőgazdasági nyilvántartásban. A
mezőgazdasági
igazgatóságok
szakértői a termés és a begyűjtés
előtt ellenőrzést tarthatnak, hogy
felmérjék a várható hozamot. Egy
termesztő egy mezőgazdasági évre
legtöbb 3000 eurónak megfelelő
összegre, azaz 14.248,8 lej támogatásra nyújthat be kérvényt.

Az igényléseket április 15-ig kell
benyújtani a mezőgazdasági igazgatóságokhoz, míg a termés eladását
igazoló
elszámolás
benyújtásának határideje június 30.
Az elszámoláskor mellékelni kell
vagy az eladást igazoló nyugtákat
(kasszabon), vagy a számlákat,
vagy a kereskedelmi könyvecske
lapjait. Idéntől a termelőknek be
kell mutatniuk a vegyi kezelésekről
és a használt vegyszerekről szóló
kimutatást, amiből kiderül, hogy
nem használtak a termesztők az
egészségre káros vegyszereket. A
regisztert a növényvédő hatóság
képviselői ellenőrizhetik. Ha valaki
tiltott szereket használ, szigorúan
megbüntetik.
A támogatást igénylők számíthatnak arra, hogy a hatóságok képviselői a terület nagyságát, a
növényvédő szerek használatát is
ellenőrzik. Újdonság, hogy a fóliasátrak egy tömbben kell legyenek,
ha ezeket külön parcellákra telepítik, akkor nem jár a támogatás. A
termelők eddig három év alatt legtöbb 15.000 euró támogatást hívhattak le, idéntől ez az összeg 20.000
euróra nőtt termelőnként. Abban az
esetben, ha a termelő hamis adatokat és dokumentumokat szolgálat, a
támogatást
büntetőkamatokkal
együtt vissza kell fizetnie.
A paradicsomtermesztés ösztönzésére szánt programra országos
szinten 187.500.000 lejt, azaz
39.477.000 eurónak megfelelő öszszeget különített el a szaktárca.
Amennyiben a nyertes pályázatok
összege meghaladja ezt az értéket,
arányosan csökkentik az átutalandó
összeget. Maros megyében tavaly
112 termelő igényelte ezt a támogatást. (mezey)

A fokhagymatermesztést ösztönzik

Május 30-ig lehet jelentkezni a megyei mezőgazdasági igazgatóságokon a fokhagymatermesztőket támogató programra. Egy mezőgazdasági
évben 3000 eurót fizetnek egy hektár után, ezért a mezőgazdászoknak
legkevesebb 3 kg fokhagymát kell termeszteniük 10 négyzetméteren az
illető területen. A területnek szerepelnie kell a gazdasági regiszterben. Az
előző kiíráshoz hasonlóan növényvédelmi naplót kell vezetni, akár a paradicsomtermesztő program esetében, a mezőgazdasági igazgatóságok
szakértői felmérik a várható termésmennyiséget és ellenőrzik a követelmények betartását. Erre a minisztérium saját költségvetéséből összesen
7.500.000 lejt, azaz 1.579.080 eurót különített el.

Március 2-a és május 15-e
között igényelhetik a gazdák
a Mezőgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség
(APIA) megyei és helyi fiókjainál a különböző juttatásokat, köztük a területalapú
támogatást is.

A gazdáknak egyetlen kérvényt
kell benyújtaniuk, akkor is, ha több
helységben vagy megyében birtokolnak területet. A romániai gazdák területalapú, redisztributív,
környezetkímélő (zöldítéses), fiatal
gazdáknak szóló, valamint az állattenyésztésre és növénytermesztésre vonatkozó teljesítményhez
csatolt finanszírozásra pályázhatnak. Az átmeneti támogatásokat az
állattenyésztésben és a növénytermesztésben nyújtják. Azokat a
szerződéseket, amelyek igazolják,
hogy a mezőgazdasági földterület
a mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll, a támogatási kérelem

A Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség összesítése
szerint 97,02%-ban befejezték a
2019-es mezőgazdasági évre szóló

támogatási kérvények elbírálását.
Eddig
819.254
farmernek
1.023.084.600 eurót fizetnek ki. Az
unió a következő pénzalapokat biztosítja a romániai mezőgazdászoknak: 701.396.128 euróra az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapnál
(FEGA), 96.609.292 euróra az Európai Vidékfejlesztési Alapnál lehet
pályázni, az országos költségvetésből
társfinanszírozásként
19.190.870 euró, míg szintén a
hazai költségvetésből különböző
pályázatok révén 205.888.310 euró
juthat a gazdákhoz. Az APIA a tavalyi mezőgazdasági évre 2019. október 16. és 2020. február 6. között
előlegként és a teljes összeg törlesztéseként 2.342.413.975 eurót fizetett ki a gazdáknak, ebből
1.715.992.810 eurót a garanciaalapból,
350.787.257
eurót
a
FEADR-en keresztül, 69.745.596

delkeznie a gazdának, ez esetben
az összterület 0,03 hektáros parcellákból is állhat. A területnek
szerepelnie kell az APIA által adminisztrált mezőgazdasági jegyzékben. A mezőgazdászoknak
igazolniuk kell, hogy aktív farmerek. Ajánlják, hogy helyesen töltsék ki a kérvényt, azaz a terület
pontos behatárolásával, a parcellánkénti kultúrákkal. Ha ökogazdálkodásra igényelnek támogatást,
be kell tartani a környezetvédő
mezőgazdálkodásra vonatkozó
feltételeket, illetve az egyéb kategóriákra vonatkozó szabályokat. A
továbbiakban pedig kötelesek
megengedni az APIA-nak és más
hatóságoknak a helyszíni ellenőrzést. A támogatásokkal kapcsolatos
további
információk
megtalálhatók a mezőgazdasági
minisztérium www.madr.ro és az
APIA www.apia.org.ro. honlapján.

Megjelent az Erdélyi Méhész
idéni első lapszáma

Megjelent a Nyárádmenti Méhészegyesület által kiadott Erdélyi Méhész című lap
idei első száma, amelynek első lapján újévi
köszöntőjében Marosi Károly dálnoki református lelkipásztor kíván Isten igéjével
szerencsés esztendőt és áldást azoknak,
akik „a Gondviselő életet fenntartó munkájában munkatársként vannak jelen”. A köszöntőbe szakmai tapasztalatait is
belefoglalta a tiszteletes úr, nem véletlenül,
mivel ő is méhészkedik. Bemutatkozik
Csomortáni Csongor 22 éves csíkcsomortáni méhész, aki fiatalként osztja meg tapasztalatait
azokkal,
akik
netán
méhészkedni szeretnének, de még nem tudják, miként kezdjék el. Ezután anyanevelési
szaktanácsokat olvashatnak az érdeklődők,
majd Csóka Lajos, a Balaton melletti Tapolcán lakó méhész beszél munkájáról és
ad hasznos tanácsokat nem csak pályakezdőknek. A lap megemlékezik Varga Tóni
bácsiról, „a marosvásárhelyi méhészek ikonikus, meghatározó alakjáról, aki már az
égi méhlegelőkön” gondozza kaptárait. A
szerkesztők folytatják a 2019. júliusi lapszámban a korondi Tófalvi Melinda doktorandusz méhész által elkezdett – az őshonos
méhfajtákról szóló – szakmai cikket. A lap
irodalmi, szórakoztató jellegű írásokkal is
kiegészül, és a reklámfelületen tájékozódni
lehet arról, hogy honnan érdemes beszerezni a méhészethez szükséges gépeket. A
lap főszerkesztője Balde Ernő. Az érdeklődők a baldeerno@gmail.com e-mail-címen
fordulhatnak a szerkesztőséghez, a lap beszerezhető a nyárádszeredai szakboltban.

Mezőgazdasági kifizetések

Nemrég nyilvánosságra hozták a Mezőgazdasági Intervenciós
és
Kifizetési
Ügynökség (APIA) által és az
Országos Vidékfejlesztési Beruházási Alapon (AFIR) keresztül a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési projektek támogatására szánt, országos
szinten kifizetett összegeket.
Folyamatban vannak a megyei összesítések, illetve az
elkövetkezendő
hetekben
meghirdetik az újabb pályázati kiírásokat az APIA-nál.
Tudomásunk szerint a vidékfejlesztési alapok változnak,
erről még tárgyalások folynak
Brüsszelben.

benyújtása előtt kell megkötni, és
a kérelem benyújtásának napján érvényeseknek kell lenniük. A leadott iratok valóságtartalmáért a
gazda és/vagy a dokumentumot kiállító hatóság viseli a felelősséget.
A gazdákat kérik, hogy a torlódás
elkerülése végett az előre megbeszélt időpontban jelenjenek meg az
APIA-nál.
A földalapú támogatást igénylő
növénytermesztők legkevesebb
egyhektáros területre nyújthatnak
be kérvényt. Akkor is elfogadják
a dokumentációt, ha több 0,3 hektáros parcellából áll a terület. Fóliasátras, üvegházas kultúrák,
szőlősök, gyümölcsösök, komló,
görögdinnye, gyümölcscserje termesztése esetén a felület legalább
0,1 hektár kell legyen, illetve
ehhez esetenként minimális állatlétszámot is kell rendelni. Az
üvegházas zöldségtermesztéskor
legkevesebb 0,3 hektárral kell ren-

eurót társfinanszírozásként, és
205.888.310 eurót, vagyis a teljes
összeget az országos költségvetésből.
Maros megyében 24.516 gazda
pályázott APIA-támogatásra, eddig
mintegy 19.500 farmernek utalták
át a teljes támogatást. Ez kb. 23,1
millió euró. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból 19,47 millió eurót, a hazai költségvetésből
résztámogatásként 167.448 eurót
kapnak a megyénkbeli gazdák, a
fennmaradt összeget pedig a garanciaalapból törlesztik. Az átutalás folyamatos.
Az összegeket az Európai Központi Bank által 2019. szeptember
30-án leszögezett valutaárfolyamon, azaz 4,7496-os értéken, míg a
vidékfejlesztési
támogatásokra
szintén az említett bank által 2018.
december 31-én megállapított árfo-

lyamon (vagyis egy euróért 4,7496
lejt) utalnak át a támogatásban részesülőknek.
Az Országos Vidékfejlesztési Beruházási Alapból idén januárban
56,2 millió lejt fizettek ki vidéken
levő mezőgazdasági jellegű beruházásokra a 2014–2020-as országos
vidékfejlesztési program keretében
farmereknek (mezőgazdasági vállalkozóknak), szolgáltatóegységeknek és helyhatóságoknak. Az
említett összegből 48,07 millió euró
az Európai Unió hozzájárulása, a
többit az országos költségvetésből
fedezik a pályázók önrészeként.
Legtöbben a 4.1-es kiírás alapján
farmfejlesztésre pályáztak, az elnyert összérték 13,02 millió euró. A
helyi akciócsoportok (GAL) a helyi
fejlesztési stratégiák kivitelezésére
a 19.2-es kiírás alapján 8,10 millió
euróban részesültek. A helyhatóságok kisebb fejlesztési tervek megvalósítására a 7.2-es kiírás szerint
7,97 millió eurót kaptak, a fiatal far-

merek támogatására (6.1-es intézkedési csomag) 4,75 millió eurót
utaltak át és a 4.3-as intézkedési
csomagra – mezőgazdasági és erdőgazdálkodási infrastruktúra – 4,77
millió eurót szánnak. Jó jel, hogy a
mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékeket feldolgozó egységek létesítésére, illetve a marketingre is
lehetett pályázni (4.2-es intézkedéscsomag), erre csak 3,76 millió eurót
folyósítanak az érdekelteknek.
Gyümölcsösök telepítésére, megújítására pedig az AFIR-on keresztül
(4.1-es csomag) 3,43 millió euró jutott a gazdáknak. A nem mezőgazdasági jellegű szolgáltatásokra
(6.2-es és 6.4-es intézkedéscsomag)
kifizetett összeg értéke 3,07 millió
euró.
Várhatóan az unió 2020–2027-es
finanszírozási időszakára is lesznek
hasonló kiírások. Folyamatban van
az unió költségvetésének kialakítása, illetve a pénzleosztásokról
szóló tárgyalások Brüsszelben.
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A Szeged három góllal legyőzte a PSG-t

A MOL-Pick Szeged házigazdaként 32-29-re
Eredményjelző
legyőzte a francia Paris Saint-Germain csapatát
Férfikézilabda Bajnokok Ligája, 12. fora férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének
12. fordulójában, vasárnap.
duló:
Vincent Gerard kapus bravúros védésekkel
* A csoport: MOL-Pick Szeged – Paris
kezdett a PSG kapujában, a szegediek többször Saint-Germain (francia) 32-29, Aalborg (dán)
rossz megoldást választottak támadásban és vé- – Celje (szlovén) 28-24, Barcelona (spanyol)
dekezésben is, de átvészelték ezt az időszakot. A – PPD Zágráb (horvát) 32-23, Elverum (normeccs negyedénél még döntetlen volt az állás, vég) – Flensburg-Handewitt (német) 28-34.
utána viszont a gyorsan és pontosan kézilabdázó
A csoport állása: 1. Barcelona 22 pont, 2.
franciák egy 4-1-es sorozattal ismét elléptek. A
vendégek minden posztról eredményesek voltak, MOL-Pick Szeged 20, 3. Paris Saint-Germain
távoli átlövéseik rendre látványos gólokat ered- 18, 4. Aalborg HB 13, 5. Flensburg-Handewitt
ményeztek, és a szünetben magabiztosan vezet- 11, 6. RK Celje PL 6, 7. Elverum HB 3 (312358), 8. PPD Zágráb 3 (286-352).
tek három találattal.
A második félidő elején a házigazdák szerb
* B csoport: THW Kiel (német) – Telekom
jobbszélsője, Bogdan Radivojevic piros lapot ka- Veszprém 29-28 (szerdán játszották), Vardar
pott, mert a büntetőnél fejbe dobta Gerard-t. A Szkopje (északmacedón) – Motor Zaporizzsja
PSG egy újabb hármas gólsorozattal kezdett (16- (ukrán) 38-28, Montpellier HB (francia) –
22), ám a Szeged egy 5-0-s szériával öt percen Meskov Brest (fehérorosz) 30-26, Vive Kielce
belül felzárkózott. Amikor a házigazdák a 43. (lengyel) – FC Porto Sofarma (portugál) 30percben egyenlítettek, Raúl González párizsi vezetőedző felhasználta harmadik időkérési lehe- 25.
Az állás: 1. THW Kiel 20 pont, 2. Telekom
tőségét is.
Veszprém
16, 3. Montpellier HB 15, 4. PGE
Lendületben maradtak a csongrádiak, a 47.
percben – 1-0 után ismét – vezettek, és mivel a Vive Kielce 14, 5. Vardar Szkopje 11, 6. FC
védekezésük a folytatásban is rendkívül haté- Porto Sofarma 10, 7. Meskov Breszt 6, 8.
kony volt, az utolsó két percet egygólos előnyről Motor Zaporizzsja 4.
kezdhették. A hajrában Mikler Roland
kétszer is védett,
Joan Canellas kétszer betalált, így a
Szeged nagy bravúrral 32-29-re győzött.
A Paris SaintGermain harmadszor
veszített
tétmérkőzést a mostani idényben, eddig
csak a Barcelona
tudta legyőzni.
A mezőny legeredményesebb játékosa
Joan
Canellas volt, aki
12 kísérletből tíz
gólt dobott. A vendégeknél a dán
Mikkel Hansen hétszer volt eredményes.
A MOL-Pick Szeged játékosai győzelmüket ünneplik. Fotó: MTI/Ujvári Sándor
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Nem tudtak választani Hamilton
és Messi között

A férfiaknál Lewis Hamilton és Lionel Messi megosztva, míg a nőknél Simone
Biles lett 2019 legjobb sportolójaként a Laureus-díj kitüntetettje.
Először hozott holtversenyt a szavazás: a férfiaknál első brit Forma–1-es pilóta
hatodszor lett világbajnok az autósport elitkategóriájában. Az argentin labdarúgó
spanyol bajnok lett klubjával, az FC Barcelonával, míg a válogatottal harmadik
helyen végzett a Copa Americán, így kiérdemelte hatodik Aranylabdáját, illetve
a nemzetközi szövetségtől (FIFA) megkapta az év játékosa címet is.
A női sportolók között győztes, négyszeres olimpiai bajnok amerikai Simone
Biles – akit tavaly is a legjobbnak választottak – öt aranyérmet nyert a stuttgarti
vb-n, így immár 19-szeres világbajnoknak mondhatja magát.
Az év csapata a Dél-afrikai Köztársaság világbajnoki címet nyert rögbiválogatottja lett.
A sportakadémia több mint 60 tagjának szavazatai alapján Dirk Nowitzki korábbi klasszis német kosárlabdázó életműdíjat vehetett át.
Az előző év legjobbjait 2000 óta díjazzák.

Laureus-díj: 2019

* az év férfi sportolója: Lewis Hamilton (brit, Forma–1) és Lionel Messi
(argentin, labdarúgás)
* az év női sportolója: Simone Biles (amerikai, torna)
* az év csapata: Dél-afrikai Köztársaság férfi-rögbiválogatottja
* az év áttörése: Egan Bernal (kolumbiai, kerékpár)
* az év visszatérése: Sophia Flörsch (német, Forma–3)
* az év fogyatékos sportolója: Oksana Masters (amerikai, sífutás)
* az év extrémsportolója: Chloe Kim (amerikai, hódeszka)

Nem játsszák le a Románia–Kína
Davis-kupa-mérkőzést

Románia játék nélkül
kvalifikált a férfiteniszDavis-kupa 1. világcsoportjába,
miután
Kína
visszalépett az osztályozó
párharctól. A találkozót Karácsonkőn rendezték volna
március 6-7-én, azonban a
kínai csapat nem utazhat el
otthonról, a koronavírus-járvány miatt. Ilyen körülmények között Románia
legközelebb szeptemberben
lép pályára, az ellenfél kiléte
pedig csak azután derül ki,
hogy lejátszották a selejtezős és az osztályozó mérkőzéseket.

Ellenfél híján üresek maradnak a lelátók. Fotó: Romania Tenis

Man. City: Sterling, De Bruyne, Guardiola – sztárok távoznak?

A Bajnokok Ligájából való kizárást követően a nyáron jelentősen
átalakulhat az angol élvonalbeli
Manchester City labdarúgócsapata
– írja egybehangzóan a szigetországi sportsajtó. Az NSO idézte a
The Guardian értesülését, miszerint
Raheem Sterling lehet az első távozó, a válogatott szélsőt a Real
Madrid csábítja, míg Pep Guardiolát a Juventusszal hozták hírbe.
Mint beszámoltunk róla, az
UEFA két évre kizárta a Bajnokok
Ligájából a Manchester Cityt. Az
angol lapok hétfőn már további fejleményekről számoltak be, a hírek
szerint a nyáron széteshet a csapat
– már amennyiben a Nemzetközi
Sportdöntőbíróság (CAS) nem a
Citynek ad igazat a fellebbezés
során, ahogy korábban a Paris
Saint-Germain esetében is.
Az első fecske Raheem Sterling
lehet: az angol válogatott szélsőt

már többször hírbe hozták a Real
Madriddal, a Manchester Evening
News pedig úgy tudja, a spanyol gigász a nyáron 180 millió font körüli
ajánlattal kopogtat Manchesterben
– ez pont annyi lenne, amennyi
veszteség éri a Cityt a BBC számítása szerint a Bajnokok Ligájából
való kizárás miatt. Ezzel szemben a
manchesteriek hosszabbítani akarnak Sterlinggel, akit heti 450 ezer
fontos fizetéssel győznének meg a
maradásról – a játékos ügynöke a
The Guardiannek egyelőre csak
annyit árult el, hogy kliense hűséges a klubhoz, de a hosszabbításról
nem ejtett szót.
A másik kulcsjátékos, aki távozhat: Kevin De Bruyne. A The Guardian úgy tudja, a belga válogatott
középpályás mindenképpen olyan
klubban szeretne futballozni, amelyik a Bajnokok Ligájában szerepel.
A The Telegraph szerint a klub ve-

Sterling és De Bruyne is távozhat a nyáron a Citytől. Fotó: AFP

zetősége tisztában van vele, hogy
néhány játékos távozni fog, ha nem
jár sikerrel a fellebbezés, ugyanakkor szeretné a lehetőségekhez mérten együtt tartani a keretet. Az már
más kérdés, hogy a Bajnokok Ligájától való távolmaradás miatti pénzkiesést hogyan tudják megoldani…
A harmadik fontos láncszem az
NSO szerint, aki elhagyhatja a
Manchester Cityt: Pep Guardiola. A
spanyol menedzser – akinek távozása már korábban is téma volt –
nevét az olasz Juventusszal kapcsolatban emlegetik. A torinóiak korábbi játékosa, Alessandro del Piero
szerint Guardiola „tökéletesen illeszkedne a Juventus filozófiájához”, s a találgatások már be is
indultak az edzőváltással kapcsolatban. Ami biztos: jelenleg Maurizio
Sarri irányítja a Juvét. A kevésbé
mértékadó Mirror úgy fogalmazott
hétfői számában, bármi történik,
Guardiola marad a Citynél.
A nyáron biztosan távozó David
Silva mellett a The Athletic további
neveket említ a klubot potenciálisan
elhagyók között: a gólrekorder Sergio Agüerót, aki a kétéves kizárás
végén már 34 éves lenne, valamint
Bernardo Silvát. A Bayern Münchennel már többször hírbe hozott
Leroy Sané számára is a nyáron
véget érhet a manchesteri kaland.
„A játékosok könyörtelenek lesznek, csak a saját érdekeiket fogják
nézni. Még azok is, akikről azt gondolnánk, hogy egyébként rendes
fickók” – mondta az egyik City-játékos ügynöke a The Athleticnek.
Mindezt azt követően, hogy pénteken a The Athletic beszámolója
szerint a Manchester City délutáni
edzésén a futballisták „sokkos álla-

potban” voltak a hír megjelenését
követően. A klub elöljárói – köztük
a négynapos síelését azonnal megszakító Ferran Soriano ügyvezető
igazgató – nem tétlenkedtek sokáig,
már péntek este körbetelefonálták a
játékosok ügynökeit, hogy megnyugtassák őket: a klub fellebbez a
kizárás ellen, és a helyzet rendeződni fog, senkinek sem kell a klubváltáson gondolkodnia.
Guardiola a hírek szerint a nyugalom szobrává vált: a szombati edzésen hangsúlyozta a játékosoknak,
hogy a valaha volt legfontosabb időszak vár rájuk, és most kell megmutatniuk, hogy összetartanak és
csapatot alkotnak. A Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt
az idény legfontosabb mérkőzései-

ként írta le a spanyol menedzser, aki
a The Athletic információi szerint
hétfőn már nyugodt körülmények
között vezényelt gyakorlást.
A The Athleticnek nyilatkozó, a
Bajnokok Ligájában szereplő játékosokat képviselő játékosügynök
szerint nemzetközi kupa nélkül nehezebb lesz új futballistákat igazolnia a Manchester Citynek, ugyanis
sokaknak a szerződésébe van foglalva olyan bónusz, ami a nemzetközi szereplésre vonatkozik, nem
beszélve a Bajnokok Ligájához
kapcsolódó marketingtevékenységekről. A portugál sztármenedzser,
Jorge Mendes viszont már felajánlotta segítségét a klubnak.
Izgalmas hónapok elé néz a Manchester City…

Bajnokok Ligája: A mai program
A keddi két mérkőzés után ma újabb két nyolcaddöntős párharc első
felvonásával folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája: az Atalanta a
Valenciát fogadja Milánóban, míg Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a Lipcse Londonban lép pályára a Tottenham Hotspur vendégeként.
A televíziós közvetítések programja:
* Tottenham Hotspur (angol) – Lipcse (német): M4 Sport, DigiSport
1, Telekom Sport 1
* Atalanta (olasz) – Valencia (spanyol): DigiSport 2, Telekom Sport 2
Mindkét mérkőzés 22 órakor kezdődik.

Megvan a következő BL-idény első résztvevője
A címvédő Liverpool első csapatként már biztosította helyét a labdarúgó Bajnokok Ligája 2020–2021-es idényében. Jürgen Klopp vezetőedző együttese azzal vált biztos résztvevővé, hogy hétfőn este a
Manchester United 2-0-ra legyőzte – idegenben – a Chelsea-t.
A Liverpool, amely 76 ponttal veretlenül vezeti a bajnokságot, biztosan az első négyben végez a Premier League-ben, 36 pont az előnye
az ötödik Tottenhammel szemben, és még 12 forduló van hátra. A következő fordulóban a negyedik Chelsea az ötödik Tottenhammel találkozik, azaz a két csapat közül legfeljebb az egyik előzheti meg a
Liverpoolt.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A Telefonos Szeretetszolgálat Kiskalapács programja

Szeretet kétkezi munkával

Tavaly virágvasárnapján leégett egy családi ház Marosvásárhelyen, a meggyesfalvi
negyedben, és mindeddig
nem sikerült lakhatóvá tenni.
A marosvásárhelyi Telefonos
Szeretetszolgálat munkatársai nemrég elhatározták,
hogy a Kiskalapács programjuk révén önkéntességi alapon lakhatóvá teszik a tavaly
teljes egészében kiégett családi házat. Ottjártunkkor
Bartha András Zsolt önkéntes
második hete végezte az
eddig befejezetlen belső építkezési munkálatokat.

Szer Pálosy Piroska

A tűzeset óta többek között a
Máltai Szeretetszolgálat, de magánszemélyek is adományoztak használati tárgyakat, ruházatot, az
ingatlan újjáépítésére is érkeztek
ígéretek… a hónapok pedig teltekmúltak. A tűz hírére hiénák gyanánt
tavaly megjelentek a szélhámosok
is, hogy a kétségbeesett család figyelmetlenségét kihasználva a bizalmukkal
visszaéljenek.
Konténerház felépítését ígérték a
károsult családnak, amiből azonban
nem lett semmi, azaz újabb anyagi
kár terhelte a nehéz megpróbáltatáson átesett családot. Amint a tűzkárt
szenvedett Magos György ingatlantulajdonos elmondta, a tűzeset után
nem sokkal kereste meg őket egy
háromtagú csapat, suceavai vállalkozóknak adták ki magukat – utólag azonban kiderült, hogy talán
galaciak – és készségesen felajánlották, hogy a leégett épület mellé
rövid idő alatt egy lakható házat állítanak fel, az alapanyagot természetesen a tulajdonosnak kellett
állnia. Sajnos, az események hatása
alatti károsultak semmilyen igazoló
dokumentumot nem kértek az idegenektől, így nincs olyan nyom,
amin el lehetne indulni a szélhámosok azonosítása végett. A munkálatot azonban nem fejezték be, a
munkadíjjal és még egy környék-

Bartha Zsolt önkéntes

beli nővel kötött újabb „sikeres”
üzlet után, jókora pénzösszeggel eltűntek, állítólag a rendőrség is tehetetlen.
Lakhatóvá tennék a leégett házat
A hetvenes éveiben járó Magos
György az Islazului utca 4. szám
alatti leégett háza mellett mindenekelőtt feleségét siratja, aki azon a
meleg, tavaszi, de fájó emlékű délelőttön a lángok martalékává vált.
Az idős nő annak gondolatával
nyitotta meg a lángoló helyiség ajtaját, hogy unokája talán odabent
van, és mindenáron ki kell mentenie, utólag azonban kiderült, az
unoka nem ott tartózkodott. Akkor
csaptak szembe a lángnyelvek és
pillanatok alatt a tűz áldozatává
vált.
A Telefonos Szeretetszolgálat
felújításban segédkező önkéntese
kérdésünkre felsorolta azokat a
munkálatokat, amelyeket a leégett
lakóház újjáépítésénél el kellett végezni: ablakokat, ajtókat behelyezni,
vakolni,
múlt
heti
terepszemlénk során épp a csempe
megérkezésére vártak, és még fürdőszoba-felszereltségre is szükség
van. „A munka neheze el van végezve, a magam részéről túlteljesí-

A lakosság-nyilvántartó hivatal
új szolgáltatása

Értesítés SMS-ben

Február 10-étől a Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal új szolgáltatást vezetett be. Telefonüzenetekben értesítik azokat, akik átvehetik
az új személyi okmányt, vagy rövidesen lejár a
személyazonossági igazolványuk érvényessége.

Rövid SMS-üzenetben értesítik a polgárokat az új személyazonossági igazolványok átvételének lehetőségéről az
ügyfélablaknál benyújtott kérelemben feltüntetett telefonszámon. A cél a személyi okmányok kibocsátásának lerövidülése. Ugyancsak rövid üzenetekben 30 nappal a személyi
okmány lejárta előtt figyelmeztetik a polgárokat a dokumentum időben való megújításának szükségességéről.
Ez a szolgáltatás Marosvásárhely municípium korszerűsítési és hatékonysági stratégiájának a részét képezi a meglévő szolgáltatások mellett: a házasságkötés online
időpontkérése, a személyazonossági igazolvány kérelme benyújtásának, vagy az anyakönyvi iratok átírásának online
időpontkérése – tájékoztatott Claudia Trif, a hivatal vezetője. (szer)

Fotó: Nagy Tibor

tettem, mert csak a konyha felújítását vállaltuk, de nem tudtam tétlenül nézni a félkész épületet, így
levakoltam a fürdőszobát és a kam-

rát is” – hangsúlyozta. Az idén a leégett ház belső felújítása mellett
csemperakásról, csillárszerelésről,
ajtózárjavításról, kapcsolószerelésekről számolt be, tavaly azonban
még füvet nyírni és tüzelőfát hasogatni is megkérték. „Az életem az
Úr kezében van, és örömmel tölt el,
hogy szolgálhatok, és a jól végzett
munka eredménye mellett a rászorulók tekintetéből sugárzó hála lelki
elégtételt jelent számomra” –
mondta Bartha Zsolt az őszinteség
nyugalmával.
A segítségnyújtás alternatívája
Sajó Norbert, a Telefonos Szeretetszolgálat alapítója kérdésünkre a
segítségnyújtás alternatív formájaként jellemezte a Kiskalapács programot, amelynek mottója: „Fején
ütjük a szöget!”. Amint kifejtette, ez
a szolgálat nem más, mint a szeretet
kétkezi munkában való kifejezése.
Valós igények nyomán gondolták ki
és valósították meg azt a programot,
amely révén kisebb-nagyobb szereléseket vállal, ház körüli teendőkbe
segít be elsősorban időseknek,
egyedül élőknek Bartha András
Zsolt programfelelős. A Kiskalapács program a szorult helyzetben
lévő családoknak, kisnyugdíjasoknak, egyedülállóknak nyújt segítő
kezet, ezt a feladatot a Szeretetszolgálat lelkes és megbízható önkéntese egyelőre egymaga végzi.
Abban reménykednek, hogy majd
különböző területeken jártas szakemberek is csatlakoznak a kezde-

ményezésükhöz. Gyakran fordultak
idős emberek a Telefonos Szeretetszolgálathoz olyan jellegű megkereséssel, hogy nem találnak
megbízható szakembert, akit a háztartásban előforduló kisebb-nagyobb meghibásodások esetén
hívni lehet – fejtette ki a program
elindításának a szükségességét.
Ugyanakkor mindennaposak a csalók ténykedései, akik mindenekelőtt idős embereket igyekeznek
átverni, jelentéktelen munkáért
meglepően sok pénzt kérni, de az is
megesett, hogy két-három személy
érkezett, és míg egyik úgymond a
hibaelhárításon dolgozott, társa kutakodott és meglopták a gyanútlan
áldozatot. Azonban nem mellékes
az sem, hogy egyre nehezebb olyan
szakembereket találni, akik elvállalnának kisebb, ház körüli javításokat, mivel a szakembereket
többnyire a komplexebb munkálatok vonzzák, amelyekért nagyobb
összegeket lehet kérni. Igyekeznek
megőrizni a program szolgálat jellegét, nincs standard díjszabás, viszont a szolgálat működéséhez
adományt elfogadnak, mivel szükség van eszközökre, szerszámokra.
Akik kisebb javításokat szeretnének elvégeztetni, a 0265/55-55-55ös
telefonszámon
jelezhetik
igényüket csütörtökönként 15-20
óra között. Ha pedig sürgős beavatkozásra van szükség, akkor a 0741555-555-ös számon lehet segítséget
kérni.

Magos György

Mezőgazdasági idénymunkásokat toboroznak

Spanyolországi munkalehetőség

Kilencszáz betöltetlen állásra keresnek munkásokat Spanyolországba az Eures hálózaton keresztül.
Jelentkezni
március
elsejéig
lehet.
Mezőgazdasági munkára hatszáz személyt és 150
házaspárt, 18–50 év közöttieket, keres a spanyolországi Huelva régió Almonte településére a Surexport Compania Agraria S.L.

A mezőgazdasági munkára alkalmas, tavaszi és nyári hőségben melegházakban málna-, szeder-, áfonya- és eperszedésben tapasztalattal rendelkező személyek jelentkezését
várják. A munkavállalókkal 3, 6, vagy 9 hónapos munkaszerződést kötnek, 15 napos próbaidővel. A szerződések 2020.
március elsejétől lesznek érvényesek. A kollektív munkaszerződés értelmében naponta 6.30 órát kell dolgozni, fél óra
ebédszünet, a spanyol nyelv ismerete nem feltétel.
A napi bruttó bér 42,90 euró, ebből a nettó 39,33 euró, a
jövedelmet bankkártyára utalják. Az idény végén bónuszként
a cég 0,70 eurócentet fizet napjára az újonnan érkezett munkásoknak, a visszatérő alkalmazottak pedig napjára 0,80 eurócentes bónuszban részesülnek, a pluszórák kifizetése

bruttó 6,67 euró/óra. A munkáltató ingyenes szállást biztosít,
az áram, víz, szemét és gáz használatáért naponta 1,73 eurót
számítanak fel.
Az odautazás árát a cég kifizeti, de ha a szerződésben rögzített két hónapos időtartamot a munkavállaló nem tartja tiszteletben, az utolsó fizetéséből az összeget levonják. A
Romániába való visszautat a munkavállaló maga fizeti majd.
Azok a Maros megyei jelentkezők, akik eleget tesznek az
elvárásoknak, és nyilvántartásba szeretnének kerülni a külföldi munkára, a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség (AJOFM) Iuliu Maniu utca 2. szám alatti székhelyén, az EURES tanácsadónál jelentkezhetnek, vagy a
0265/266-553, 0265/269-247-es telefonszám 109-es mellékszámán. A külföldi munkára jelentkezők adatbázisba kerüléséhez
a
helyszínen
kitöltött
beleegyezéssel,
személyazonossági igazolvánnyal, munkaképességet igazoló
orvosi papírral és önéletrajzzal kell jelentkezni. A kiválasztott személyekkel a munkáltató felveszi a kapcsolatot – tájékoztatta szerkesztőségünket a Maros Megyei
Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM).(szer)

2020. február 19., szerda ______________________________________________ KÖZÉLET____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Másodikosok mesemaratonja Marossárpatakon

Az első helyezett

A megyei tanfelügyelőség
idénre is meghirdette a Nagyapó mesefája mesemondó
versenyt. A megmérettetés
részei az osztálybeli, iskolai,
körzeti és megyei szakaszok.
A február 15-én lebonyolított
körzeti szakaszok egyik helyszíne a marossárpataki kultúrotthon volt, ahol 12 általános
iskola
képviseltette
magát. A verseny forgatókönyvének, a helyiek vendégszeretetének köszönhetően
bizonyára kedves emlékekkel
tért haza a 23 versenyző, valamint a kísérő pedagógusok,
szülők.

Berekméri Edmond

A vendégek köszöntését követően Berekméri Enikő tanítónő a
népmesék születéséről beszélt a
gyerekeknek. Elmondta, hogy valamikor nagyon régen születtek, bölcsőjük a falu, a tanya volt, szülei
pedig írni-olvasni nem tudó, egyszerű emberek. „Képzeljük magunkat olyan környezetbe, ahol nem
villanyfény világít, hanem lámpa,
mécses. Itt beszélgetnek egymással
az emberek vágyaikról, álmaikról,
mindennapi munkájukról. Gondolatban túllépnek a valóság határain,
s az új, elvarázsolt világban a jóság
győz a gonoszság felett. Nézzük hát
meg, hogyan is történt mindez valamikor régen” – vezette be a mesék
világába a versenyzőket a tanítónő.
A marossárpataki harmadikosok és
negyedikesek A kisgömböc című
népmese feldolgozását mutatták be,

hogy a jelenet segítségével a kis
másodikosok még jobban megértsék a mesék születésének körülményeit. A jelenlévők megtudhatták,
hogy régen az emberek hiszékenyebbek voltak, mint napjainkban,
nagyon sokan hittek a babonákban.
Valaki kitalált egy történetet, amit
elmesélt. A hallgatóság köréből néhányan továbbmondták, kiszínezve,
kiegészítve. S a történet szájról
szájra terjedt.
Sok volt a tréfás történet
Aztán kezdetét vette a több mint
kétórás mesemaraton. Kiderült,
hogy tehetséges tanulók ezúttal is
szép számban jelentkeztek a versenyre. A népviseletbe öltözött kis
mesemondók elsősorban tréfás népmesékkel készültek a vetélkedőre,
de más típusú mesék is akadtak
szép számban. Az elhangzott népmesékben együgyű legényekkel,
selyp leányokkal, kapzsi vénasszonyokkal, csodaszép királykisasszonyokkal, elszánt királyfikkal
találkozhattunk, miközben együtt
izgultunk a küzdelmet vállaló hőssel, illetve a mesélővel.
Szünetben rímkereső játékkal
szórakoztak a gyerekek, humoros
mondókákat, majd két téli verset
kellett a hiányzó szavakkal kiegészíteni. Aki még nem tudta, megtanulhatta, hogy a rím a sorvégek
hangjainak összecsengése, amely
szebbé teszi a költeményt. A másodikosok összecsengő szavakat gyűjtöttek, majd megtanulták az egyik
téli verset. Közben falatozni, teázni
is lehetett (néhány helyi szülő jóvoltából a friss fánk is megérkezett),
majd
folytatódott
a

Időskorában is tevékeny maradt

képzeletbeli utazás a mesék birodalmában.
Hárman jutottak tovább
Nem volt könnyű kiválasztani a
legügyesebb mesemondókat. A zsűri
elsősorban az előadásmódra, a levegővel való helyes gazdálkodásra, a
kiejtésre, a narrátor és a szereplők
hangja közti természetes váltásra, az
időtartam betartására figyelt. A zsűri
döntésére várva a kisiskolások népi
gyermekjátékokat játszhattak a színpadon, zenészek segítségével népdalt, néptáncot tanulhattak

és kedves meseanyó irányításával
a gyerekek jelen voltak a színpadon. Gratulálok azoknak, akik a
gyerekeknek segítettek kiválasztani és megtanulni a meséket. Dicséret illeti a pedagógusokat,
szülőket egyaránt. Külön gratulálok ahhoz, hogy a gyerekek székely ruhába, magyar népviseletbe
öltöztek, ügyesek voltak a kötényes, szalagos kislányok, a kalapos
legénykék. A gyerekek korukhoz
képest elég szépen és tisztán beszéltek, voltak, akik bátrabban,
voltak, akik félénkebben. Úgy gondolom, egy ilyen versenynek nemcsak az a célja, hogy felfedezzük
az előadói képességeket, hanem elsősorban az, hogy a gyerek merjen
kiállni a közönség elé, hogy legyőzze saját magát. Ne feledjük: a
jó fellépés az élet különböző területein is fél sikernek számít. Fontos, hogy szorgalmazzuk, hogy
szöveget (mesét, verset) tanuljanak
a gyerekek, s merjenek kiállni a
közönség elé.
Gratulálok a kis mesemondóknak, mindegyik mese szép magyar
mese volt. Nem könnyű hárompercnyi szöveget kívülről megtanulni, új
szavakkal, szép magyaros szófordulatokkal, ízes beszéddel. Nekik sikerült. Ez egy alap, amely
megmarad a gyerekben, s a későbbiekben lehet majd erre építeni –
fejtette ki a művésznő.

A fonóban varrtak, fontak

Gépek és könyvek bűvöletében

Már gyerekként traktorral dolgozott,
számos újítást eszközölt, idősebb korában műszaki könyvet is írt. Ennek
ellenére mindennapi embernek tartotta magát egész életében, ekként is
élt. Nyugdíjasként a múlt és szülőfaluja felé fordult.

Gligor Róbert László

Az idősebb nyárádmenti gépészek körében
Suba Ferenc neve fogalom. A fiatalabbak is
ismerik és tisztelik. Élete egybefonódott a
második világháborút követő társadalmi változásokkal, amikor vidéken is megjelentek a
gépek, amelyek hamarosan háttérbe szorították az igavonó állatokat. A szinte minden
képzettség nélküli földművesekből a rendszer
egyik napról a másikra akart mezőgépészeket
faragni. A tehetség és tudásszomj néhányuknak dobbantót jelentett, a gépek fortélyainak
elsajátításával hamar megtalálták a helyüket
a szerelőműhelyekben, órák alatt megjavították a hibát, amit az addigi gépészek napokig
csak kerestek. Ilyen kivételes tehetség volt
Suba Ferenc is, aki 1938-ban Márkodban
látta meg a napvilágot.
Rajongó gyerekből gépészmester
A Bekecsalját a második világháború idején, a „kicsi magyar világban” érte el a mezőgazdasági gépesítés szele. Márkodba az
első traktorokat, cséplőgépeket, egyáltalán a
járműveket 1943 körül vitték be a nagygazdák. Suba Ferenc alig nőtte ki a „hátulgom-

A 23 tanuló közül két másodikos, Kerestély Zsófia (Körtvélyfáji
Általános Iskola) és Simon Klementina Beatrix (Erdőcsinádi Általános
Iskola) dicséretben részesült, majd
kihirdették a győzteseket, akik jogot
szereztek a mesemondó verseny
megyei szakaszán való részvételre.
A bírálóbizottság (tagjai: Kilyén
Ilka színművésznő, Kristóf Piroska
ny. tanítónő, Borbély Mária magyartanár, Schaffer Erzsébet óvónő)
döntésének alapján harmadik lett
Vitális Kristóf Zalán (marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános
Iskola), második helyen végzett
Cseke Anna (Marosvásárhelyi 7-es
Számú Általános Iskola). A legjobb
mesemondónak Mózes Anna Dorkát választották, a marossárpataki
Adorjáni Károly Általános Iskola
tanulóját.
A résztvevők, a felkészítő pedagógusokkal együtt, emléklapot, az
említett tanulók oklevelet és ajándékot kaptak. A verseny megszervezéséből és lebonyolításából a
marossárpataki iskola minden tanítója kivette a részét.
Kilyén Ilka színművésznő:
– Amikor néhány nappal ezelőtt
elvállaltam a zsűriben való részvételt, nem gondoltam, hogy ilyen
szép élményben lesz részem. Először is gratulálok a keretjátékhoz,
amit az elején láttunk, a színdarabhoz, amelyben egy nagyon ügyes
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Hatalmas szakmai tudását és helyismeretét kötetekbe foglalva adja át az utókornak
Fotó: Gligor Róbert László

bolós” nadrágot, már a traktorok után szaladgált, kíváncsian figyelte, hogyan tankolják az
üzemanyagot, hogyan indítják be, hogyan tologatják a „járompálcát” a gépészek, hogy a
masina különböző fokozatokon dolgozzon.
Az első kollektivizálási hullám már a nyárádmagyarósi iskolában találta diákként, de rájött, egy kevés pálinkáért cserébe a gépészek
megengedik, hogy traktorra üljön, így egy idő
után már önállóan is dolgozhatott. Így találta

őt egyszer szántás közben a nyárádszeredai
mezőgépészeti állomás igazgatója, hamarosan pedig a kezére adtak egy traktort. Mivel
a fiatal traktoristáknak be kellett vonulniuk
katonának, a kollektív gazdaság munkaerő
nélkül maradt. Hiába háborogtak az idősek,
Suba Ferenc már suhancként traktort kapott
a keze alá. A hetedik osztály elvégzése után
Marosvásárhelyen középfokú gépésztechnikusi oktatáson vett részt, így hamarosan ő lett
a legfiatalabb brigádos a Bekecsalján, ennek
ellenére neki kellett megjavítania nemcsak a
saját gépeit, hanem egyre több társáét is.
Akkor figyelt fel rá Csomós Attila főmérnök,
amikor próbapad nélkül összeszerelt és hibátlanul beállított egy darabokra szedett traktormotort. Nemsokára már a nyárádszeredai
gépállomás karbantartója volt, majd Segesváron mesteriskolában tanult és vizsgázott,
ezért körzeti gépészmesterré léptették elő.
Nyárádszeredában telepedett le, itt élt és dolgozott 1998-as nyugdíjazásáig.
Tanult, újított, másokat tanított
A gépek iránti nagyfokú érdeklődésének és
kivételes tehetségének köszönhetően tizenhat
újítást vezetett be a mezőgépészetben, már
gyerekként kiiktatta a traktorból a kollektív
gazdaság brigádosa által beépített sebességkorlátozót, a katonaságnál a legjobb tankgépészként ismerték, majd körzetgépészként az
egész ország főgépészeinek kellett gyakorlati
bemutatókat tartania Nyárádszeredában.
Állandóan képezte magát, de a mezőgépészek is számtalan kérdéssel keresték meg.
Negyvenévnyi szakmai tapasztalattal a háta
mögött is azt vallotta, hogy a gépek viszonylag rövid élettartama egyrészt a gépész mentalitásának és hozzá nem értésének, másrészt

a javítások elhanyagolásának tudható be.
Mivel egy-egy gond megoldása, meghibásodás kijavítása vagy egy újítás megvalósítása
miatt mindig számos szakkönyvet kellett átvizsgálnia, eldöntötte, hogy olyan összefoglaló könyvet ír, amelyben egy helyen minden
alapvető kérdésére választ kap a falusi traktorista, a mezőgépész, de akár a kezdő gépészmérnök is. Az elkészült kéziratot évekig
hanyagolták a kiadók, sétáltatták Bukarest és
Kolozsvár között, és mire végre jóváhagyást
kapott és sajtó alá rendezték a munkát, a kijelölt kolozsvári nyomda váratlanul bezárt.
Ma is csupán kéziratban van meg Suba Ferenc 1997-ben véglegesített könyve, amelynek címe: A mezőgazdasági gépek
erőforrásai – a belső égésű motorok.
Szülőfaluját sem feledte
Subáról kevesen tudják, hogy valamikor az
Előre és a Vörös Zászló lapok levelező tudósítója volt, de a munkásosztály létkérdéseire
való rávilágításai miatt a rendszer hamar „pályaszélre” állította.
Nyugdíjazása után szabadideje egy részét
szülőfalujának szentelte: ősz fejjel megtanulta a gyűjtőmunka fortélyait a Marosvásárhelyi Népi Egyetemen, Asztalos Enikő
tanárnőnél, eközben lejegyezte gyermekkori
emlékeit és élményeit, helyismeretére alapozva kutatásokat végzett levéltárakban,
könyvtárakban, és 2004-ben megjelentette a
Márkod históriája és néprajzi leírása című
kötetét, továbbá elkészítette a Subák családfáját is. Célja „bemutatni ősapáink, nagyapáink életkörülményeit, szokásait – az
idősebbek elbeszélései, egyházi és levéltári
adatok, valamint gyermekkori visszaemlékezéseim alapján”.
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230 éve halt meg II. József,
a „kalapos király”

Kétszázharminc éve, 1790. február 20-án
halt meg II. József német-római császár és
magyar király. A felvilágosult abszolutista
uralkodó rendeletek özönével próbálta megreformálni birodalmát, fittyet hányva
a hagyományokra és a kiváltságokra. Magyarországon meg sem koronáztatta magát,
hogy ne kösse a koronázási eskü, ezért csúfolták magyar alattvalói „kalapos királynak”.
A jó szándékú, de erőszakos és türelmetlen
modernizációs kísérlet kudarcba fulladt, József halálos ágyán három kivételével minden
intézkedését visszavonta. Az MTVA Sajtóadatbankjának anyaga:

Emberi csontokból készült fa- zetője. Emlékeztetett arra, hogy
lakra bukkantak régészek a máshol, például a párizsi katakomgenti Szent Bávó (Bavon) szé- bákban találtak már ilyen falakat.
A csontok korát a régészek a 15.
kesegyház alatt.

enyhített a cenzúrán. Egységes jogrendszert vezetett
be, eltörölte a halálbüntetést, átszervezte a bíróságokat. Megtiltotta a jobbágy elnevezés használatát, a
röghöz kötést, lehetőséget adott a szabad hivatásválasztásra és csökkentette az úriszék hatáskörét.
Intézkedései Magyarországon ütköztek a legnagyobb ellenállásba, főleg hatalmas felháborodást kiváltó nyelvrendelete, amely a latin helyett a németet
tette hivatali nyelvvé. Az ellenállás letörésére megszüntette a rendeletei végrehajtását szabotáló vármegyéket, 1784-ben Bécsbe vitte a koronát, 1785-ben
megszüntette a vármegyerendszert, az ehelyett létrehozott tíz kerület élére királyi biztosokat állított. József rendelte el (az egyébként országszerte bojkottált)
első népszámlálást is.
A kompromisszumképtelen király hiába remélte,
hogy alattvalói az észszerűséget szem előtt tartva támogatni fogják reformjait. Egyre jobban elszigetelődött, a növekvő elégedetlenséget a csatamezőn aratott
diadalokkal akarta ellensúlyozni. Élete utolsó éveiben
a török ellen indított háborút az oroszok oldalán, de a
hadműveletek csak kudarcokat hoztak, ráadásul a császár a frontról súlyos betegen érkezett haza. Birodalma forrongott, a kudarcok felszították a magyar
nemesség elégedetlenségét is.
II. József 1790. január 28-án halálos ágyán egy tollvonással valamennyi rendeletét visszavonta, kivéve a
jobbágyságról, a vallási türelemről és a lelkészállításról szólókat, és helyreállította a magyar alkotmányt.
Egy hónappal később, 1790. február 20-án halt meg
Bécsben, a trónon öccse, II. Lipót követte.
A jó szándékú, de a reálpolitikával nem törődő uralkodót Ausztriában a népek jótevőjének látták, a modernizáció harcosának, Magyarországon ugyanakkor
magyarellenesnek, a szerzett jogok csorbítójának
könyvelték el. Megítélése ma is vegyes, hisz reformjai jogosak és előremutatók voltak, de reálpolitikusként kudarcot vallott, türelmetlensége és
erőszakossága szinte minden társadalmi réteget ellene hangolt. (MTI)

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér

versenyvizsgát szervez az alábbi állások
betöltésére:

• szakreferens (pénzügy, könyvelés, gazdasági elemző részleg) –
COR-kód 241104 – egy állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: március 6., 10 óra.
• belső könyvvizsgáló (auditor) – COR-kód 241105 – egy állás
meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: március 16., 10
óra.
• villanyszerelő – COR-kód 741307 – négy állás meghatározatlan
időre. A versenyvizsga időpontja: március 10., 10 óra.
• szakfelügyelő (közbeszerzés) – COR-kód 241261 – egy állás
meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: március 6., 10
óra.
• biztonsági menedzser – COR-kód 112029 – egy állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: március 20., 10 óra.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon.

„Ez egy páratlan felfedezés Belgiumban” – idézte a The Brussel
Times napilap a régészcsoport szóvivőjét.
A falak főként felnőttek lábszárés combcsontjaiból készültek, a
köztük lévő teret koponyákkal töltötték ki, amelyek közül többet darabokra törtek. A falak fölötti
szinten teljes emberi csontvázakra
bukkantak a régészek.
„Ez azt jelenti, hogy a területet
temetőként használták még azután
is, hogy a falakat felhúzták” – tette
hozzá az illetékes.
A régészek a genti székegyház új
látogatóközpontjának építése előtti
feltáráson bukkantak rá a ritka leletre.
„Ilyen jelenséggel még nálunk
nem találkoztunk” – hangoztatta Janiek De Gryse, a régészcsoport ve-

század második felére datálták.
„Úgy véljük, hogy a falakat a 17.
és a 18. században építették, de még
kiterjedt kutatást kell végeznünk” –
mondta. A régészeknek még arra a
kérdésre is választ kell adniuk,
hogy miért építették ezeket a falakat. A szakemberek szerint valószínűleg akkor húzhatták fel őket,
amikor a temető egy részét megtisztították, azaz a sírokból kiemelték a
csontokat, hogy új sírhelyeket létesítsenek.
Egy templom udvarának megtisztításakor a csontvázakat nem
lehet csak úgy kidobni. Feltételezve, hogy a hívők a test feltámadásában hittek, akkor a csont
nagyon fontos volt. Ezért épültek
egykoron csontházak a városi temetők falainál – mondta de Gryse.
(MTI)

A Kolozs megyei Aranyosgyéres légi bázisán kedden nyílt
napot tartottak, amelyen bemutatták a sajtónak a Dacian
Reaper 20 fedőnevű hadgyakorlaton részt vevő, MQ-9 Reaper típusú amerikai drónt.

mellett lát el feladatokat.
A nagykövet kijelentette: az aranyosgyéresi légi támaszpont az
egyik legalkalmasabb Európában a
légierő gyakorlatozására. Ezért fektetett itt be az Egyesült Államok az
elmúlt öt évben több mint 14 millió
dollárt. Hozzátette: ezzel hozzájárultak Románia és a NATO keleti
szárnya védelméhez. Azt is megemlítette: hogy az aranyosgyéresi támaszpont a Romániát védő Atlantic
Resolve művelet keretében több
NATO-tagország egységeit látta
vendégül az elmúlt évek során. „Ez
lehetővé teszi a gyors reagálást és
partnereink biztosítását arról, hogy
itt vagyunk, és készek állunk egymás kölcsönös megvédésére” –
idézte a nagykövetet az Agerpres
hírügynökség. (MTI)

Amerikai drónt
mutattak be a sajtónak

Forrás: ebsradio.ro

Forrás: wikipédia

Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc legidősebb fia
1741. március 13-án született Bécsben. Első alkalommal féléves korában szerepelt a történelem színpadán
– a legenda szerint az osztrák örökösödési háború idején szorult helyzetbe került anyja csecsemő fiával karján kérte a pozsonyi diétán a magyar rendek
segítségét, akik meghatódva életüket és vérüket ajánlották fel az uralkodónak. (Rossz nyelvek szerint a királynő kicsit meg is csipkedte fiát, hogy a jelenet még
meghatóbb legyen.)
József kiváló nevelésben részesült, de már ekkor
megmutatkozott feltűnő makacssága. Fiatalon Falkenstein gróf néven bejárta Európát, kerülte a pompát, a társaságot, az általa léhának tartott szórakozásokat,
regények helyett gazdasági és filozófiai műveket olvasott.18 éves korától vett részt az államtanács ülésein,
1764-ben római király, egy év múlva német-római
császár és anyja mellett társuralkodó lett.
Mária Terézia Parma megszerzése érdekében
Bourbon Izabella hercegnőt jelölte ki feleségének, az
esküvőre 1760-ban került sor. József a valóságban is
beleszeretett a neki rendelt lányba, de az nem viszonozta érzelmeit, búskomorságba esett, és alig 21 évesen himlőben meghalt. József nem akart újranősülni,
de a dinasztikus érdek erősebb volt nála, és el kellett
vegye a bajor Mária Jozefa hercegnőt. Ezúttal a feleség rajongott uráért, de József a kényszernek érzett
házasságot el sem hálta, és amikor ez a felesége is
himlőt kapott, temetésére el sem ment. A boldogtalan,
26 éves korára kétszeres özvegy fiatalember többé
nem nősült meg, de élete végéig a nőtársaságban
érezte jól magát, ahol szó sem eshetett politikáról.
Amikor 1780-ban, Mária Terézia halála után végre
trónra léphetett, majd szétfeszítette a tettvágy, anyja
ugyanis túl merésznek talált javaslatait sorra visszautasította. József egységes, korszerű birodalommá
akarta átgyúrni országait, figyelmen kívül hagyva
azok eltérő alkotmányait, hagyományait, sajátosságait. Hogy esküje ne korlátozza, Magyarországon
meg sem koronáztatta magát, így lett „kalapos király”.
A felvilágosult abszolutizmus szellemében feltétlen
engedelmességet várt el, ugyanakkor saját magát az
állam első szolgájának tekintette, kormányzását nevezik jozefinizmusnak.
A legkisebb részletektől a legfontosabb ügyekig
mindent rendeletáradattal szabályozott, ezekből több
mint hatezret adott ki, azaz lényegében mindennap
kettőt. 1781-ben hozott türelmi rendelete a nem katolikusoknak szabad vallásgyakorlást és hivatalviselési
lehetőséget adott, feloszlatta a nem betegápoló vagy
tanító szerzetesrendeket, kihirdetésük előtt ellenőrizte
a pápai bullákat – az intézkedései miatt Bécsbe utazó
VI. Pius pápát tisztelettel fogadta, de semmiben sem
engedett neki.
A saját magával és az állammal szemben is takarékos uralkodó racionalizálta az államszervezetet és

Emberi csontokból készült
falakra bukkantak a genti
székesegyház alatt

A januártól márciusig tartó
román–amerikai hadgyakorlat keretében a lengyelországi Miroslawiecről érkezett a hírszerzési,
felügyeleti és felderítési feladatokra
kiképzett amerikai drónos légi alakulat.
A keddi nyílt napon Adrian
Zuckerman, az Egyesült Államok
bukaresti nagykövete a kiváló
román-amerikai katonai együttműködésről beszélt. Méltatta a román
hadsereget, mely Irakban és Afganisztánban is az amerikai hadsereg
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ADÁSVÉTEL

VARRÓGÉPET adok
0265/268-383. (6685)

ingyen.

Tel.

ELADÓ 500 kg-os utánfutó műszakival és adóval a 2020-as évre. Tel.
0771-394-616. (6596)
ELADÓ 7,20 ár telek főúton, Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában (üzleti tevékenységre). Tel.
0737-797-975. (-I)
ELADÓK malacok. Tel. 0728-971777. (6681-I)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömbházlakás, azonnal beköltözhető. Tel.
0737-797-975. (6678-I)

MINDENFÉLE

MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(21901-I)
KÉSZÍTÜNK háztetőt bármilyen
anyagból, vállalunk kisebb javítást.
Tel. 0745-680-818. (6550-I)

LAKÁS

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

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(6678-I)

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

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást,

festést,

szigetelést.

Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859149, István. (6519)

JAVÍTUNK teraszt, ablakredőnyt,
tetőt, kerítést, vállalunk festést és bár-

milyen építkezési munkát. Nyugdíjasoknak

25%

kedvezmény.

0747-816-052. (6579)

Tel.

VÁSÁROLUNK ócskavasat, takarítunk udvart, kertet, erdőt és tömbhá-

zat. Tel. 0743-512-168. (6579)

KIADÓ 300 m2-es üzlethelyiség a
Fortuna Complex keretében, jelenleg

az Orange Romania béreli, és 2020.

április 30. után szabadul fel. Tel.
0722-582-368,

(21927-I)

0744-389-634.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan és fájdalommal emlé-

kezünk MOLNÁR DÉNES (Démol)
grafikusra halálának 20. évfordu-

lóján. Emléke szívünkben mindig
élni fog. Nyugodjon békében!
Családja és testvérei. (6680-I)
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„Elmentél oda, ahonnan nincs visszatérés,
Ahol a tested meglelte végső pihenését.
Ha majd rálelünk mi is erre az útra,
Gyere elénk, s találkozunk újra.
Drága életedért köszönetet mondunk,
Sírod felett fejet hajtva imádságba fogunk.
Leperegnek emlékeink, mint homokóra, csendben,
Isten oltalmában nyugodj békességben!”
Szomorú szívvel emlékezünk február 19-én a harcói születésű
ifj. KATONA PÉTERRE halálának 4. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, két leánya, vejei és a három unoka. (6615)

Van egy út, melynek kapuját őrzi

a bánat, könnyű ide belépni, de

nincs kijárat. Csak a szél hangja

töri meg a temető csendjét, szí-

vünkben ott van a szomorú

emlék. Nem halnak meg, akik szí-

vünkben élnek, hiába szállnak,

repülnek az évek.

Fájó szívvel emlékezünk február

19-én a szeretett férjre, édes-

apára,

nagyapára,

SEPSI

GYÖRGYRE halálának első évfor-

dulóján. Emlékét örökké őrző

szerettei. (6678-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk február 19-én TÓTH
ILONÁRA halálának 7. évforduló-

ján. Áldott, szép emlékét egy

Csak az idő múlik, feledni nem

életen át szívünkben őrizzük. Két

lehet, szívünkben megmarad em-

két dédunokája. Emléke legyen

Fájó szívvel emlékezünk február

lánya, két veje, négy unokája és

áldott, nyugalma csendes! (6658)

léked és a szeretet.

19-én a marosszentgyörgyi BÓNI

FERENCRE halálának 6. évfordu-

lóján. Emléke legyen áldott, nyu-

Fájó szívvel emlékezünk sógor-

nőnkre, a mezőcsávási NAGY
MAGDOLNÁRA halálának első
évfordulóján, valamint szeretett

testvérünkre, NAGY ZOLTÁNRA
halálának nyolcadik évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyu-

galmuk

(6510-I)

csendes!

Szeretteik.

Lelked, mint fehér galamb, mesz-

szire szállt, könnyes szemünk

többé nem talál.

Fájó szívvel emlékezünk február

ELHALÁLOZÁS

19-én UNGVÁRI IRÉNRE halálá-

nak 17. évfordulóján. Emlékét

őrzi két unokája, Orsi és Kinga

családjukkal, valamint két déd-

unokája: Attila és Dóra. (6671)

Pontosítás

A 2020. február 13-án közölt nyilvános árverésre vonatkozóan,
amit a Szászrégeni Pénzügyi Osztályon tartanak – Petru Maior
utca 33. szám, Maros megye – március 3-án 11 órakor, az alábbi
pontosítást közöljük:
Második tétel: 1228 négyzetméteres beltelek Palotailván, kikiáltási
ár 17.120 lej, ami a becsérték 50%-a, nem tartalmazza a héát (harmadik árverés).
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265/512-592-es telefonszámon (végrehajtó és begyűjtőiroda).

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

galma csendes! Emlékét őrzik

szerettei. (6686-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)

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

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni,
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64529-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64529-I)

A NORAND KFT. előnyös feltételekkel alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64537-I)

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

Csillagok közt élsz már,

Angyalok közt jársz,

Ott, hol csendből épül vár,

S igaz lelkedre Isten vigyáz már.

Uram! Adj neki nyugodalmat,

S csendes felhőn párnát,

Fogadd be őt, Uram,

S vigyázd örök álmát!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett apa, nagyapa, testvér,
rokon és jó barát,

SÁNDOR ISTVÁN
(Samu)

a bábszínház volt dolgozója

2020. február 16-án, életének 72.
évében csendesen megpihent.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Bánatos testvére, Zita és családja. (6679-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

rettünk, a gegesi születésű

APÁTHI IRMA GYÖNGYVÉR
szül. Madaras

2020. február 17-én, életének 80.
évében, hosszú, türelemmel vi-

selt szenvedés után elhunyt. Te-

metése 2020. február 20-án,
csütörtökön 12 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi református teme-

tőben,

református

szertartás

szerint. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (6687-I)
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A Marosvásárhelyi Helyi Közszállítási Rt.
alkalmaz
AUTÓ-VILLANYSZERELŐT

Követelmény:
– autó-villanyszerelői szakképesítés
– előnyt jelent az autó-villanyszerelői szakismeret és tapasztalat
a szakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA SOFŐRÖKET

Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai tanúsítvány (attesztát)
A kérvény önéletrajzzal, a végzettség/szakképzés, hajtási jogosítvány
és a szakmai tanúsítvány (attesztát) másolatával, esetleges ajánlásokkal
a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. Tel. 0265/269-077
vagy 0733-090-691.
A közszállítási vállalat vezetősége

