
Nemcsak azért volt különleges február 29-e, mert ilyen nap
négy évben egyszer van, hanem mert igencsak rendkívüli
esemény történt a kelementelki református templom tő-
szomszédságában, az egykori Simén-kúria udvarán, ahol va-
lamikor Jókai Mór és Petőfi Sándor vendégeskedett. S ha
netán akkor létezett volna időgép, nagy költőnk sem habo-
zott volna beleülni, hogy az 1849. július 30-án elfogyasztott
reggelit kiegészítse a mostani kolbászkóstolóval. S biztos va-
lami versikét is faragott volna bicskájával e finom, ízletes
ételről a verandán levő asztal lapjára. A többi legenda…

Mivel Petőfi nem ugorhatott egyet az időben, így mi számolunk be
prózai egyszerűséggel kedves olvasóinknak a nagynevű kúria udvarán
február utolsó napján történtekről. Az épület hányatott sors után végre
jobb kezekbe került: a Petry cég vásárolta meg és alakíttatja át vendég-
fogadóvá. Az alapok s a  –vendégmarasztaló nedűt raktározó – borpince
már áll ugyan, de a kényelmes szobák kialakítása még várat magára.
Ahogy Petry Zalán Endre tulajdonos elárulta, már az első kolbásztöltő
fesztiválon kicsinek bizonyult a marosvásárhelyi Rákóczi lépcső alatti
múzeum udvara, így azonnal megfogalmazódott az ötlet, hogy a rendez-
vényt, amely hagyományőrző is, vidéki környezetbe költöztetik. A vá-
lasztás a kelementelki kúria udvarára esett, ahol úgy lesz ebből

Éhezés és politikai játékok
Az INACO – Kezdeményezés a versenyképességért civil szervezet

jelentése szerint az utóbbi 20 évben 8,3%-ról 5%-ra csökkent az éhe-
zők aránya Romániában, azonban a jelenlegi iramban még legalább
három évtizedre lesz szükség a teljes felszámolásához. Az INACO a
Concern Worldwide és a Welthungerhilfe által publikált Global Hun-
ger Index jelentést vette alapul. Az adatok azt jelentik, hogy tett lé-
péseket az ország, de lassan halad ezen a téren, és nem fogja tudni
teljesíteni a célkitűzést, hogy 2030-ra teljesen felszámolja az éhezést.
Az akut vagy krónikus éhezés, alultápláltság vagy hiányos energia-
bevitel Románia lakosságának közel 5 százalékát sújtja, és betegsé-
gekre való hajlamot, nem megfelelő fizikai és kognitív fejlődést von
maga után, sőt, 5 év alatti gyerekeknél akár halált is okozhat. 

Az INACO szerint az európai élelmiszer-biztonság szempontjából
rendkívül fontos lenne a mezőgazdaságba való felelősségteljes be-
fektetés. Románia mezőgazdasági területei 13 millió hektáron terül-
nek el, a hatodik az Európai Unióban. Ennek ellenére, az emberi
fejlődést vizsgáló globális jelentés 2019-es adatai szerint, a 189 meg-
vizsgált ország közül Románia az 52. helyen áll, ami azt jelenti, hogy
sokkal szerényebb mezőgazdasági potenciálú országokkal került egy
sorba. 

Az éhezés jelenségét a „rendkívül aggasztó” kategóriába sorolják
a Közép-afrikai Köztársaságban, „riasztó” Jemenben, Csádban,
Madagaszkáron, Zambiában, „súlyos” Indiában, Pakisztánban 
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Koronavírus
Az Európai Unió sürgősségi munka-
csoportot állított fel a koronavírus-jár-
vány megelőzése érdekében
szükséges intézkedések összehango-
lására – közölte az Európai Bizottság
elnöke a koronavírussal összefüggés-
ben tett legfrissebb bizottsági intézke-
dések bemutatásakor hétfőn.
____________3.
Kárt és balesetet
okozott a tegnapi
viharos időjárás 
Hétfőn a kora délutáni órákban rendkí-
vül heves eső és szél volt Marosvá-
sárhelyen és környékén. Szokatlan
időjárás március elején, hiszen villám-
lott, dörgött, jégeső esett, mintha nyári
ítéletidő sepert volna végig a környé-
ken. Emiatt több vészhelyzeti ese-
mény következett be, amire az ISU, a
katasztrófavédelmi felügyelőség hívta
fel a figyelmet. 
____________4.
Képzésen 
a tűzoltók
Múlt hét végén nyolcadik alkalommal
szerveztek képzést a megyebeli ön-
kéntes tűzoltók számára Nyárádszere-
dában. Az anyaországi szakemberek-
től mindenki ta-
nult valami újat, hasznosít-
hatót.
____________5.
Interaktív „vasút-
állomás” készül
A nyárádremetei önkormányzat egy
komplex turisztikai projekt részeként a
vármezői kisvasútállomásnál korabeli
épületben interaktív kiállítást alakít ki,
amely a kisvasút történetét, valamint a
Nyárádmente főbb nevezetességeit 
ismerteti majd meg az arra járó turis-
tákkal. 
____________6.

Fotó: Nagy Tibor

Fesztivál, ahol még a fán is kolbász nő 

Ha Petőfi látta volna…



A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület (RMOGYKE) idén is folytatja tüntetéssorozatát
március 3-án 8–17 óra között a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem előtt, hogy követeljük, ne vá-
lasszák újra – immár harmadjára – rektorrá a magyarelle-
nességéről elhíresült Leonard Azamfireit. Úgy véljük, a

hatóságok nemtörődömségét kihasználva a rektor folyama-
tosan megszegi az ország törvényeit, ezért várunk minden
marosvásárhelyi lakost, hogy csatlakozzon 1–2 órára tün-
tető csoportunkhoz, követelve a magyar oktatást ellehetet-
lenítő rektor eltávolítását az egyetem éléről.

ÁdámValérián,azRMOGYKEelnöke

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max.180C
min.50C

Ma KORNÉLIA, 
holnap KÁZMÉR napja.
KORNÉLIA: a latin eredetű
Kornél női párja, a somfa vagy
szarv szó származéka. 
KÁZMÉR:a lengyel Kazimír
magyaros alakja. Jelentése vita-
tott, egyik álláspont szerint bé-
kealapító, a másik szerint
békebontó.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. március 2.

1 EUR 4,8103
1 USD 4,3389

100 HUF 1,4239
1 g ARANY 224,4109

Szervkivétel Marosvásárhelyen
Február 28-ra virradóra a Marosvásárhelyi Megyei Sürgős-
ségi Kórházban egy marosvásárhelyi és bukaresti orvosok-
ból álló csapat egy 48 éves, agyhalál állapotában lévő férfi
máját távolította el. A szervet a bukaresti Fundeni Intézetbe
szállították. Idén ez volt a harmadik szervkivétel, amit a Me-
gyei Sürgősségi Kórházban végeztek. 

Nőnap a magyar nyugdíjasklubban
A Maros megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja március 4-én,
szerdán találkozót szervez a klub tagjainak március 8. meg-
ünneplésére. Találkozó 16 órakor az Ama Deus kávézóban
(Forradalom/Revoluţiei utca 8. szám).

Világimanap 
A keresztény nők egyetemes világimanapját Marosvásár-
helyen március 6-án, pénteken 17 órai kezdettel tartják a
Szabadi úti (Egyesülés negyedi) református templomban
ökumenikusan. Az idei liturgikus anyagot a zimbabwei ke-
resztény nők állították össze. 

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

Megkezdődött a beiskolázás
Az ősszel előkészítő osztályt kezdő gyermekek iskolába íra-
tásának első szakasza március 4–23. között zajlik, a beis-
kolázott kisdiákok jegyzékét április elsején függesztik ki. Az
első szakaszból kimaradt gyermekek számára április 23–
30. között választhatnak a szülők iskolát a fennmaradt he-
lyekből, a felvett gyermekek névsorát május 7-én teszik
közzé. 

Kosaras bál Szabédon
A helyi RMDSZ-választmány tagjai március 7-én, szomba-
ton 20 óráról jótékonysági kosaras bált szerveznek a sza-
bédi művelődési otthonban. A mulatságra minden
szórakozni vágyó párt várnak. A rendezvény bevételét az
új székely kapu megépítésére fordítják. Muzsikál Dániel Le-
vente és zenekara, az estét további kulturális műsorok szí-
nesítik. A bálon tombolajegyek is vásárolhatók, értékes
nyeremények találnak gazdára, illetve a legszebben feldí-
szített kosarak díjazásban részesülnek. A belépő 50 lej pá-
ronként.

Egylejes könyvek vására
A marosvásárhelyi, Arató utcai 6. szám alatti Góbé Antikvá-
riumban március 7-én, szombaton újra megrendezik az egy
lejért elvihető könyvek vásárát. Az érdeklődőket 10 és 13
óra között várják az antikváriumba. A nőnap alkalmából a
hölgyek féláron, 50 baniért vihetnek haza egy könyvet.

Pup-up café találkozó
Március 7-én, szombaton újra házi kedvenceikkel várják a
kutya- és macskatartókat a marosvásárhelyi, George
Enescu utca 2. szám alatti 112 Coffee & Co kávézóba. Dél-
előtt 10 órától este 10-ig bárki csatlakozhat az együttléthez.
A szervezők – a 112 Coffee& Co mellett a Petportrait.ro –
ezúttal is várjákaz adományokat a nélkülöző, gazdátlan ál-
latok támogatására. A résztvevők eledellel, játékokkal és
egyéb hasznos kiegészítőkkel is hozzájárulhatnak a gyűjtés
sikeréhez.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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A Nap kel 

6 óra 57 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 12 perckor. 
Az év 63. napja, 

hátravan 303 nap.

Megyei hírek

Rendkívüli szimfonikus 
hangverseny

Március 5-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli szimfo-
nikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit
a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel
Shinya Ozaki, zongorán játszik Demény Balázs ma-
gyarországi művész. Műsoron: Rossini-, Dohnányi-, 
Beethoven-művek. Támogatók a Kolozsvári Operaba-
rátok Köre és a Communitas Alapítvány. A hangver-
senyre a 20-as számú bérletek érvényesek.

Behálózott gyerekek 
– előadás Nyárádszeredában

Március 6-án, pénteken 18 órától Behálózott gyerekek
– biztonságos internethasználat gyerekkortól címmel
tart előadást a nyárádszeredai kultúrotthonban Molnár
Andrea iskolai tanácsadó, pozitív pszichoterápiás 
tanácsadó és W. Szabó Péter informatikus, felhaszná-
lóiélmény-kutató. A belépés díjtalan. 

A kő marad – Szászrégenben
Március 6-án, pénteken 19 órai kezdettel a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében kerül sor
a Kormorán zenekar tagjainak A kő marad című dalos-
verses előadására. Fellép: Fehér Nóra, Szűts István,
Vadkerti Imre, Jónás Csaba, vendégük Bardócz Péter.
Jegyeket munkanapokon 9–17 óra között a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési házban lehet vásárolni. Elő-

vételben helyek a 0757-109-450-es, 0741-024-882-es
telefonszámokon foglalhatók. Egy jegy ára 25 lej.

Xantus Géza kiállítása
Március 4-én, szerdán 17 órakor a Bernády Házban
Xantus Géza csíkszeredai festőművész nagy sikerű ko-
lozsvári kiállítása után lép a vásárhelyi közönség elé A
végtelen vonzásában című tárlattal. Xantus Géza visz-
szatérő vendég Marosvásárhelyen. Ezúttal festménye-
iből válogat, olajképeken tűnik fel fényben fogant,
látomásos látványvilága. Alkotóművészetét a megnyitón
Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja. 

Tündérszép Ilona és Árgyélus 
királyfi 

A Soltis Lajos Színház Tündérszép Ilona és Árgyélus ki-
rályfi című mesejátékát mutatja be márciusban a Maros
Művészegyüttes kövesdombi termében. A mesejátékot
a magyar népmese alapján Gimesi Dóra írta, rendezte
Nagy Zsuzsi. Az előadásokra március 23-án és 24-én
kerül sor 8.30, 10, 11.30 és 13 órától. Egy jegy 12 lejbe
kerül, a gyermekeket kísérő pedagógusok, illetve szülők
számára a belépés ingyenes. Előzetes jegyvásárlás
Mátéfi-Takács Zita szervezőnél a 0742-972-795-ös te-
lefonszámon.

Mineralia – ásványtani kiállítás
Március 4–8. között a Maros Megyei Múzeum néprajzi
és népművészeti részlegén a Mineralia ásványtani ki-
állítás tavaszi szalonja tekinthető meg. A kristályokat,
drágaköveket és féldrágaköveket felvonultató kiállítás
naponta 10–18 óra között látogatható. 

RENDEZVÉNYEK
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Nem koronavírussal fertőződött meg az a maros-
vásárhelyi férfi, akit szombaton délután a Tudor
lakónegyedből szállítottak a fertőző betegségek
klinikájára. A közegészségügyi igazgatóság tájé-
koztatása szerint a légúti panaszokkal elszállított
beteg koronavírustesztje negatív lett, az orvosok
döntenek arról, hogy mikor hagyhatja el a kórházat.

Egy külföldről hazatérő férfi, aki olaszországi régiókban
is járt, vírusfertőzés tünetei miatt három napja önkéntesen
lakhelyi elkülönítést vállalt, amikor az egészségügyi ható-
ság úgy döntött, hogy az egészségügyi protokollt betartva
zárt hordágyon a marosvásárhelyi fertőző betegségek kli-
nikájára szállítják. Biológiai mintát vettek tőle, amit szom-
baton Kolozsvárra, a járványkórház laboratóriumába

szállítottak a víruskimutatáson alapuló teszt elvégzése vé-
gett. A teszteredmények kimutatták, hogy nem koronavírus
okozta a férfi légúti panaszait – tájékoztatott a közegész-
ségügyi igazgatóság vezetője.

Az Agerpres hírügynökség szerint a kolozsvári járvány-
kórházban vasárnap nyolc tesztet végeztek, és mind a nyolc
koronavírusteszt eredménye negatív – tájékoztatott vasár-
nap este az Egészségügyi Minisztérium. A szaktárca meg-
erősítette, hogy negatív az eredmény a marosvásárhelyi
férfi esetében is, aki három napig lakhelyén volt elkülö-
nítve azután, hogy hazaérkezett Olaszországból. Az Egész-
ségügyi Minisztérium vasárnap délutáni adatai szerint
országszerte 52 személy van intézményes karanténban.
(pálosy)

A marosvásárhelyi beteg esetében
Kizárták a koronavírus-fertőzést 

Magyar irodalom oktatása Erdélyben 
– kedden az Erdély TV műsorában 

Sokak szerint ellehetetleníti a magyar nyelv- és iroda-
lomoktatást az új magyarországi nemzeti alaptanterv. De
mi a helyzet Erdélyben? Ennek jár utána az Erdélyi Magyar
Televízió. Milyen tanterv alapján tanítják a magyar irodal-

mat? Mi határozza meg ezt a tantervet, és milyen irodalmi
kánont építünk általa, illetve hogyan viszonyul ehhez diák
és tanár? Válaszok a Kultúrcsepp című műsorban ma (ked-
den) 20.30 órától. 

Tüntetés a MOGYE előtt
„A magyar orvosképzés elsorvasztásáért felelős rektort

ne válasszák újra”

Fotó: Popovici Alin



és az afrikai kontinens felében. Gazdasági-társadalmi
jelenségként egyáltalán nincs jelen Kanadában, az
Egyesült Államokban, Ausztráliában és az Európai
Unió legnagyobb részében. Viszont Románia, Bulgária,
Szlovákia és Horvátország kivételt képez. 

Meglehetősen nyugtalanító adatok, de a jelek szerint
az ország nagyjait nem igazán érdekli a dolog. Ugyanis
hosszú ideje szinte kizárólag kormányalakítósdit, illetve
-buktatósdit játszanak. 

Legutóbb pénteken mutatta be kormánynévsorát Flo-
rin Cîţu kijelölt miniszterelnök. 

Az ALDE elnöke szerint ezt a kormányt arra találták
ki, hogy megbukjon. Az RMDSZ elnöke úgy gondolja, a
liberálisok valószínűleg azzal a szándékkal állították
össze a kormánynévsort, hogy a parlament utasítsa el,
még csak „nem is érdeklődtek”, hogy valaki támogatná-
e a miniszterjelölteket. Ezzel szemben a Népi Mozgalom
Pártja (PMP) „felelős politikai pártként” szeretné, ha
a parlament megszavazná a kormány beiktatását, és
„ajánlja”, hogy a kormányban a liberálisok mellett a
PMP és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR)
képviselői is helyet kapjanak. 

Ám az államfő és a PNL vezetői úgy döntöttek, to-
vábbra sem vonják be más pártok képviselőit a kor-
mányba. 

Világos tehát, hogy egy olyan kormányt szavaztatná-
nak meg, amelyben a miniszterjelöltek többsége negatív
véleményezést kapott a parlamenti szakbizottságokban.
Ez is azt bizonyítja, hogy a PNL-t és az államfőt jelenleg
jobban foglalkoztatják a politikai játszmák, mint a vál-
ságból való kilábalás és egy stabil kormány biztosítása,
amely képes megfelelő intézkedéseket hozni a korona-
vírus terjedésének megfékezése érdekében, gazdasági
fejlődést biztosítani, illetve tenni akar az éhezés felszá-
molásáért. 

Visszavitték a fogdába 
Sorina Pinteát

Kórházi kivizsgálás után tegnap visszavitték a rend-
őrségi fogdába Sorina Pintea volt egészségügyi mi-
nisztert, aki ellen bűnvádi eljárás indult vesztegetés
elfogadása miatt, és jelenleg előzetes letartóztatás-
ban van. A bukaresti rendőrség közleménye szerint
a volt minisztert kórházba szállították, ahol szakor-
vosi ellátásban részesült, majd visszavitték a fog-
dába. Sorina Pintea egészségi állapotának
rosszabbodására hivatkozva kérelmezte kórházba
szállítását. Igénylésében megjegyezte, hogy koráb-
ban egy autoimmun betegséggel diagnosztizálták, és
kezelés alatt áll. A rendőrség arról számolt be koráb-
ban, hogy vasárnap mentőt hívtak a fogva tartotthoz,
akkor azonban az illetékesek nem találták indokolt-
nak a kórházba szállítását. (Agerpres)

Igazolás elektronikusan
A jövedelmet igazoló munkahelyi igazolást hétfőtől
elektronikus úton küldik el a munkaügyi minisztérium
alárendeltségébe tartozó intézményeknek, jelentette
be Florin Cîţu ügyvivő pénzügyminiszter, kijelölt kor-
mányfő hétfői Facebook-bejegyzésében. Szerinte az
állampolgároknak nem kell már gyorsfutárszolgálatot
ellátniuk az állam intézményei között. A pénzügymi-
nisztérium által kifejlesztett és fenntartott informatikai
rendszeren keresztül elküldhető az illető igazolás
elektronikus formátumban. (Agerpres)

Elvitték a 8 millió lejes 
főnyereményt

Elvitték a 6/49-es lottó 8,1 millió lejes (több mint 1,7
millió euró) főnyereményét vasárnap – tájékoztatott
a Román Lottótársaság. A nyertes szelvényt egy pi-
teşti-i lottózóban játszották meg, három egyszerű va-
riánst tartalmazott, 15,50 lejbe került. Ez idén az első
alkalom, hogy van telitalálat. A nyertes számok: 9, 49,
25, 36, 38, 24. (Mediafax)

Kutyát lopott, eljárás indult ellene
Eljárás indult egy 47 éves, Hargita megyei nő ellen,
aki ellopta a szomszéd kutyáját. A székelyudvarhelyi
rendőrséget február végén értesítették, hogy eltűnt
egy keverék pásztorkutya egy helyi lakos udvaráról.
A rendőrök megállapították, hogy a gyanúsított egy
47 éves helyi nő, aki ugyanabban az utcában lakik. A
nyomozás során nyert adatok és bizonyítékok alap-
ján a rendőrök elmentek a nő lakhelyére, ahol meg-
találták az ellopott kutyát, és visszaszolgáltatták azt
jogos tulajdonosának, ezáltal megtérítették a nagyjá-
ból 100 euróra becsült kárt – áll a Hargita Megyei
Rendőr-főkapitányság közleményében. A történtek
nyomán lopás miatt bűnvádi eljárás indult az elkövető
ellen. (Mediafax)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Éhezés 
és politikai játékok

Felmérés: csökkenőben van 
a jobboldal népszerűsége, erősödik a baloldal

Először csökkent a Klaus Iohannis államfőt támo-
gató, tavaly novemberben kormányra került jobb-
közép Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatottsága
az utóbbi egy évben, a tavaly ősz óta ellenzékben
lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) megítélése pedig
először javult számottevően a tavalyi európai par-
lamenti választások óta – állapította meg a Hot-
news.ro hírportál hétfőn, az IMAS
közvélemény-kutató intézet friss felmérését ismer-
tetve.

Az őszi kormányváltás és Klaus Iohannis államfő novem-
beri újraválasztása óta látványosan megerősödött PNL most
az érvényes voksok 40,7 százalékát szerezné meg. Ez csak-
nem 7 százalékpontos visszaesés az egy hónappal korábbi
méréshez képest, amikor úgy tűnt: a PNL-nek a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség támogatása is elegendő lenne
a kormánytöbbséghez, ha most rendeznének parlamenti vá-
lasztást.

A legutóbbi felméréshez képest a magát szintén jobbközép
alakulatként meghatározó, korrupcióellenes szólamokat han-
goztató Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) két és fél
százalékot rontott, és most a voksok 10 százalékára számíthat.
A baloldalon ezzel szemben öt százalékponttal, 25,8 száza-
lékra emelkedett az immár ellenzéki PSD támogatottsága és a
– hónapok óta a választási küszöb alatt mért – volt koalíciós
partnerük, a Călin Popescu Tăriceanu vezette balliberális

ALDE támogatottsága is több mint egy százalékponttal, 4,3
százalékra emelkedett.

A Victor Ponta volt kormányfő vezette baloldali Pro Roma-
nia, amelynek meghatározó szerepe volt az őszi kormányvál-
tásban, de a PSD ellenzékbe kerülése óta népszerűsége
megfeleződött, szintén csaknem egy ponttal, 4,6 százalékra
erősödött.

Az RMDSZ-t most 4,4 százalékon, tehát az ötszázalékos
parlamenti küszöb alatt mérték. A regionális pártok képvise-
lethez jutását azonban egy alternatív küszöb is segíti Romá-
niában: azok a politikai alakulatok, amelyek legalább négy
megyében megszerzik a voksok legalább 20 százalékát, akkor
is részt vesznek a mandátumok szavazatarányos elosztásában,
ha országosan nem érték el az 5 százalékot.

A választói preferenciák balra tolódása egybeesett a kor-
mányválsággal, amelyet éppen a PNL provokált ki annak ér-
dekében, hogy az év végén esedékes választások előre
hozásával mielőbb mandátumokra váltsa rekordmagas nép-
szerűségét.

A mostani közvélemény-kutatás adatsorát február 11. és 28.
között vették fel, abban az időszakban, amikor az alkotmány-
bíróság kimondta: Klaus Iohannis államfő nem adhatott volna
a parlament által frissen megbuktatott Ludovic Orbannak
újabb kormányalakítási megbízást, csak azért, hogy – két meg-
hiúsult kormányalakítási kísérlet után – jogalapot teremtsen
magának a parlament feloszlatásához. (MTI)

Megengedhetetlen, hogy Ankara hagyja a területén
tartózkodó menekülteknek és migránsoknak határai
szabad átlépését az Európai Unió irányába – jelen-
tette ki Ursula von del Leyen, az Európai Bizottság
elnöke brüsszeli sajtótájékoztatóján hétfőn.

A török–görög határ török oldalán több mint tízezer migráns
gyűlt össze annak hatására, hogy Törökország bejelentette:
már nem akadályozza, hogy tovább vonuljanak az Európai
Unió országai felé. Közülük több százan próbáltak átjutni hét-
főn a kasztanieszi átkelőnél, de a görög hatóságok ezt meg-
akadályozták.

Von der Leyen újságírói kérdésre válaszolva azt mondta:
elismeri, hogy Törökország nehéz helyzetben van a menekül-
tek és a bevándorlók vonatkozásában, „de amit most látunk,
nem lehet sem válasz, sem megoldás”.

Szavai szerint Ankarának támogatásra lehet szüksége, azon-
ban a 2016 őszén, az Európai Unió és Törökország között lét-

rejött migrációs megállapodás érvényben van. Az abban fog-
laltak betartása mindkét fél kötelessége.

A bizottsági elnök kijelentette: a Görögország előtt álló ki-
hívás európai kihívás. Athén a migrációs nyomás vonatkozá-
sában az Európai Unió teljes támogatását élvezi. Bejelentette
továbbá: Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és David
Sassoli, az Európai Parlament elnöke társaságában kedden, a
görög–török határon Kiriákosz Micotákisz görög miniszterel-
nökkel közösen tekintik át a kialakult helyzetet.

Az ENSZ adatai szerint Törökországban mintegy 3,6 millió
menekült él, akik Szíriából, Afganisztánból és Iránból érkez-
tek. Törökország és az EU 2016-ban állapodott meg arról,
hogy Ankara feltartóztatja a migránsokat és visszafogadja azo-
kat, akik illegálisan érkeztek az Európai Unióba, a visszakül-
dött szíriaiak helyett viszont az EU legálisan befogad
Törökországban lévő szíriaiakat, emellett több milliárd euró-
val támogatja a menekültek ellátását Törökországban. (MTI)

Koronavírus 
Az EU sürgősségi munkacsoportot hoz létre 

Az Európai Unió sürgősségi mun-
kacsoportot állított fel a korona-
vírus-járvány megelőzése érde-
kében szükséges intézkedések
összehangolására – közölte az Eu-
rópai Bizottság elnöke a korona-
vírussal összefüggésben tett
legfrissebb bizottsági intézkedé-
sek bemutatásakor hétfőn.

Ursula von der Leyen a sajtótájékoz-
tatóján elmondta, a vírus okozta vész-
helyzet kezelésére létrehozott
munkacsoport munkáját öt uniós biztos
hangolja össze. Munkájukról, valamint a
meghozott intézkedésekre vonatkozó in-
formációkról új honlapot indított a bi-
zottság.

A munkacsoport feladatait Janez Le-
narcic válságkezelésért felelős uniós biz-
tos, Sztella Kiriakídisz egészségügyért
és élelmiszerbiztonságért felelős biztos,
Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos,
Ylva Johansson uniós belügyi biztos, va-

lamint Adina Valean közlekedési biztos
hangolja össze.

Tájékoztatása szerint a csoport mun-
kája három fő pilléren alapszik. Az első
a megelőzésre, a sürgősségi beavatko-
zásra, valamint az információmegosz-
tásra, a második a mobilitást érintően a
közlekedésre és az utazásra vonatkozó
tanácsadásra, a harmadik pedig a vírus
gazdaságot érintő hatásaira összpontosít.

Bejelentette továbbá, hogy a korona-
vírus európai terjedése miatt bevezetett
közepes riasztási szintet magas szintre
emelik. Az európai járványügyi központ
(ECDC) hétfőn közzétett napi kockázat-
értékelése szerint Európában a COVID-
19 vírusfertőzéssel összefüggő kockázati
szintet az eddigi alacsony és közepes kö-
zötti értékről a közepes és magas közötti
értékre módosította.

Sztella Kiriakídisz arról számolt be,
hogy az EU 27 tagállama közül ez idáig
18-ban mintegy 2100 koronavírus-fertő-

zést jelentettek, és 38 uniós állampolgár
halt meg a betegségben.

Paolo Gentiloni arról beszélt, hogy az
uniós intézkedések számos elemet tartal-
maznak, amelyek, figyelembe véve a
helyzet változását, azonnali reagálást
tesznek lehetővé a tagállami hatóságok-
kal összhangban.

Ylva Johansson megerősítette, hogy a
tagországok egyike sem fontolgatja ha-
tárellenőrzés bevezetését az unió terüle-
tén, illetve a schengeni övezeten belül.
Az Európai Bizottság sem javasolja a ha-
tárellenőrzés újbóli bevezetését, ugyan-
akkor az egészségügyi kockázatok miatt
végzett szűrővizsgálatok fontosságára fi-
gyelmeztet – hangsúlyozta.

Janez Lenarcic azt mondta, minden
tagországnak fel kell készülnie a járvány
terjedésére. Óvakodni kell a pánik kitö-
résétől, annak ellenére, hogy a helyzet
valószínűleg egyelőre romlani fog – tette
hozzá. (MTI)

Londoni elemzők: várhatóan 5 százalék alatt lesz 
az idei kínai növekedés

Londoni makrogazdasági elemzők szerint az új tí-
pusú koronavírus terjedésének megfékezésére ho-
zott kínai korlátozó intézkedések miatt a kínai
gazdaság idei növekedési üteme valószínűleg nem
éri el az 5 százalékot.

Az egyik tekintélyes londoni pénzügyi-gazdasági elemző-
ház, az Oxford Economics hétfőn ismertetett friss, módosított
előrejelzéseket tartalmazó tanulmányában hangsúlyozza,
hogy a járvány visszaszorítására tett kínai lépések kezdenek
jelentős eredményeket hozni: március első napján 202 újon-
nan azonosított koronavírus-fertőzéses esetről számoltak be

a hatóságok az egy héttel korábban bejelentett több mint két-
ezer után.

A kínai kormány és az üzleti szektor által tett válaszlépések
azonban februárban hatalmas visszahúzó erőt gyakoroltak a
kínai gazdaságra.

Az Oxford Economics londoni elemzői közölték: az eddig
ismertté vált aktivitási mérőszámok alapján 1,5 százalékpont-
tal 2,3 százalékra rontották a kínai hazai össztermék (GDP)
idei első negyedévi éves növekedésére szóló prognózisukat,
és az idei év egészére 4,8 százalékos növekedéssel számolnak
a kínai gazdaságban. (MTI)

Von der Leyen: megengedhetetlen, hogy Ankara hagyja 
a menekülteknek és migránsoknak határai szabad átlépését



Hétfőn a kora délutáni órákban rendkívül heves eső
és szél volt Marosvásárhelyen és környékén. Szo-
katlan időjárás március elején, hiszen villámlott,
dörgött, jégeső esett, mintha nyári ítéletidő sepert
volna végig a környéken. Emiatt több vészhelyzeti
esemény következett be, amire az ISU, a kataszt-
rófavédelmi felügyelőség hívta fel a figyelmet. 

Elsőként délután fél 3 körül arról érkezett bejelentés, hogy
valószínűleg villám csapott egy marosszentkirályi házba,
meggyúlt a tetőzet. A tűzesethez pár perc alatt a marosvásár-
helyi hivatásos tűzoltók szálltak ki, a tető még csak 1-2 négy-

zetméteren égett. A tűzoltók
átvizsgálták a háztetőt, esetle-
ges tűzfészkeket kerestek. 

A másik eset a Tudor ne-
gyedi Dacia piac környékén
történt, ahol kidőlt egy fa, és
egy gépkocsira zuhant. Ember-
áldozat nincs. A rohammentő-
sök a kidőlt fát és a

megrongálódott gépkocsit eltávolították az úttestről. 
Szintén az ISU – az Azomureş Facebook-oldalára hivat-

kozva – 15.11-kor jelezte, hogy a viharos időjárás miatt 
az Azomureş egy berendezésének gázelvezető kéményéből
kiáramló gáz magától meggyulladt. Az ipari platformon 
kívül is észlelhető volt, de sem a lakosságra, sem az alkal-
mazottakra, sem a környezetre nem jelentett veszélyt. Az il-
letékesek azonnal intézkedtek a helyzet helyreállítására.
(mezey) 

Ismét a magyar nyelvi jogok
vélelmezett bővítése ellen, a
„román nyelv védelmében”
rendezett tüntetést vasár-
nap Bukarestben több –
főleg Székelyföldön tevé-
kenykedő – román civil szer-
vezet.

Míg tavaly júliusban a kormány
székháza előtt demonstráltak a
résztvevők az akkor sürgősségi ren-
delettel hatályba léptetett új köz-
igazgatási kódex ellen, most az
elnöki hivatal közelében gyülekez-
tek.

A Nemzet Útja nevű egyesület
felhívására, amelyet a Kovászna,
Hargita és Maros megyei Románok
Civil Fóruma és más egyesületek is
terjesztettek közösségi oldalaikon,
több mint száz tüntető érkezett va-
sárnap személyautókkal és kisbu-
szokkal Bukarestbe, hogy román
nemzeti lobogókat lengetve az el-
nöki hivatal hátsó bejáratával szem-
ben lévő, az utász hősök – egy
oroszlánt mintázó – emlékműve elé
vonuljanak, amelyet román nemzeti
színű óriáslobogóval kerítettek el és
körülálltak.

A tüntetők – akik közül többen
román népviseletbe öltöztek – A
nemzetállamot a románok vérével
írták az alkotmányba és A román
nyelv Románia egyedüli hivatalos

nyelve feliratú táblákat emeltek a
magasba.

A résztvevőkhöz hangosbeszélőn
intézett szónoklatában a megmoz-
dulást kezdeményező Mihai Tîrno-
veanu, a Nemzet Útja egyesület
vezetője kifejtette: az új közigazga-
tási kódex – azáltal, hogy a nyelvi
jogok érvényesítését a központi
közigazgatás helyi szerveitől is
megköveteli – valójában a helyiről
központi szintre emeli a kisebbségi
anyanyelvhasználati jogokat, ami
értelmezése szerint országszerte
második hivatalos nyelvvé teszi a
magyart.

A szónok a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség kezdeménye-
zésére módosított oktatási törvény
ellen is tiltakozott, amely szerinte
tannyelvtől függetlenül most már
minden romániai egyetemet arra
kötelez, hogy tegye lehetővé a ma-
gyar nyelvű felvételit és záróvizs-
gát.

A tüntetők petícióban követelték
az államfőtől, hogy ne hirdesse ki a
kifogásolt jogszabályokat, és veze-
tőjük biztatására percekig A román
nyelv az egyedüli úr jelmondatot
skandálták.

„Úgy véljük, hogy ezek a törvé-
nyek megnyitják az utat az RMDSZ
számára Románia nemzetállami
meghatározásának eltörlése felé, a

közigazgatási kódex pedig tágra
nyitja a kaput az etnikai alapú terü-
leti autonómia előtt, amely súlyosan
veszélyezteti Románia területi ép-
ségét” – hangoztatta Mihai Tîrno-
veanu a tüntetést meghirdető
felhívásában.

A megmozdulás időzítése azzal
áll összefüggésben, hogy az alkot-
mánybíróság február közepén al-
kotmányosnak találta azt a
sürgősségi kormányrendeletet,
amellyel tavaly nyáron hatályba
léptette az új közigazgatási kódexet
az akkori szociáldemokrata kor-
mány.

A székelyföldi román egyesüle-
tek eredetileg múlt vasárnapra hir-
dették meg újabb bukaresti
tüntetésüket, de a térfoglalást a fő-
város alpolgármestere akkor nem
hagyta jóvá, arra hivatkozva, hogy
a demonstráció zavarná az elnöki
hivatal működését. A szervező sze-
rint a március elsejei demonstrációt
a főpolgármesteri hivatal engedé-
lyével szervezték meg.

Korábban az RMDSZ is bírálta a
közigazgatási törvénykönyv kor-
mányrendelettel elfogadott változa-
tát, arra hivatkozva, hogy csorbítja
a kisebbségi jogokat, és visszalé-
pést jelent a korábban hatályos
anyanyelvhasználati rendelkezések-
hez képest. (MTI) 

Fotó: Nagy Tibor

Kétszázezer oldallal bővült a Digitéka

Ismét a magyar nyelvi jogok ellen tüntettek
székelyföldi román szervezetek 

Kárt és balesetet okozott a tegnapi viharos időjárás 

Az Erdélyi Digitális Tudománytár – Digitéka célja,
hogy olyan 19. és 20. századi erdélyi magyar
sajtótermékek és könyvkülönlegességek le-
gyenek elérhetők digitalizált formában a
nagyközönség számára, amelyek ritkaság-
számba mennek, és korábban csak történé-
szek, kutatók fértek hozzá.

2019 áprilisában, az online felület indulásakor kö-
rülbelül 500 ezer oldalnyi tartalmat böngészhettek a
felhasználók a honlapon. Azóta ez a szám több mint
740 ezerre nőtt.

Az elmúlt hónapokban 16 új címmel gyarapodott az
online archívum: napi- és hetilapok, folyóiratok címe-
ivel. A Digitéka.ro felületet indulása óta sikeresen to-
vábbfejlesztették, a beta verzió gyorsabb és
kényelmesebb böngészést tesz lehetővé a felhasználók
számára.

„A sajtótermékeket korábban évfolyamonként
egyetlen pdf fájlban lehetett elérni és letölteni. A web-

oldal működésének felgyorsulásához nagyban hozzá-
járult az is, hogy ezeket a sajtótermékeket feldarabol-
tuk. Így most már lapszámonként lehet ezeket
megnyitni és letölteni, nem szükséges az egész évfo-
lyamot tartalmazó, óriási fájl betöltésére várni” – tette
hozzá Ferenczi Szilárd történész, programkoordiná-
tor.

A Digitéka.ro csapata továbbra is örökségünk digi-
talizációján dolgozik. Ennek részeként a tervek szerint
hamarosan digitalizált és indexelt erdélyi térképgyűj-
teményekkel is gazdagodik a felület, amely továbbra
is ingyenesen lesz elérhető bárki számára.

A digitalizálási programot az 1000 év Erdélyben,
100 év Romániában program keretében az Iskola
Alapítvány a Jakabffy Elemér Alapítvánnyal és az
MTA TK Kisebbségkutató Intézetével közösen indí-
totta. A projekt megvalósulását a magyar kormány
Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta.
(RMDSZ-tájékoztató)
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Fotó: ISU

A koronavírus terjedésének 
megelőzése érdekében
Az önkormányzati választások
halasztását javasolja Tăriceanu 

A védőoltások kötelezővé té-
teléről szóló módosító javas-
latot fogadott el a
képviselőház egészségügyi
szakbizottsága. A testület
hétfőn tárgyalta az oltástör-
vény tervezetét, amelyről
döntő házként kell szavaznia
a képviselőháznak.

Az ülést követően az alsóházi
szakbizottság elnöke, Florin Buicu
rámutatott, a tervezet eredetileg
csak az oltásokról való tájékozó-
dás kötelezővé tételét írta elő, a
hétfőn elfogadott módósítás azon-
ban már a védőoltások kötelezővé
tételéről rendelkezik. Ugyanakkor
törölték az eredeti törvényszöveg-
ből az alapértelmezett hozzájáru-
lásról szóló részt, ami azt jelentette
volna, hogy az oltás beadásához
szükséges hozzájárulást eleve
adottnak tekintik. Ezt a hozzájáru-
lást minden esetben meg kell sze-
rezni – magyarázta. 

A tervezet által előírt büntetések
nem változtak, a törvénybe foglal-
tak be nem tartása esetén előbb fi-
gyelmeztetnek, aztán bírságot
rónak ki, amelynek összege 10
ezer lejig terjedhet. Buicu kie-
melte, ideiglenes érvényű vagy
végleges ellenjavallat esetén a szü-
lők megtagadhatják az oltások be-
adatását. 

Arra a kérdésre, hogy miért ké-
sett ilyen sokáig a már 2017 óta a
parlamentben levő tervezet megvita-
tása, Buicu elismerte, hogy a koro-
navírus-járvány jelentette kockázat
gyorsította fel a folyamatot. 

A törvénnyel nem az az elsődle-
ges cél, hogy büntessék meg a szü-
lőket, hanem hogy szabják meg
pontosan az egészségügyi minisz-
térium, az egészségbiztosítási
pénztár és a megyei közegészség-
ügyi igazgatóságok felelősségét és
hatáskörét e tekintetben – hívta fel
a figyelmet Buicu. (Agerpres)

Kötelezővé tennék az oltásokat

Az önkormányzati választások
elhalasztását szorgalmazza a Libe-
rálisok és Demokraták Szövetségé-
nek (ALDE) elnöke a koronavírus
terjedésének megelőzése érdeké-
ben.

Egy hétfői Facebook-bejegyzés-
ben Călin Popescu-Tăriceanu azt
írja, miközben a világ valamennyi
országában intézkedéseket hoznak a
koronavírus terjedésének fékezése
érdekében, elhalasztják a nyilvános
rendezvényeket, labdarúgó-mérkő-
zéseket, koncerteket, sőt a július
végén esedékes olimpiai játékok el-
halasztását is kilátásba helyezték, „a
PNL és a Cotroceni-palota vidám
tudatlanjai mindent elkövetnek
azért, hogy a vírus mindenhol elter-
jedjen”. Az ALDE elnöke azt is fel-
rója, hogy a rendes körülmények
között ősszel sorra kerülő parla-
menti választásokat is előre akarják
hozni, „abban a reményben, hogy
nyernek még néhány pluszhelyet a
törvényhozásban, és hogy hatal-
mon maradnak, nem törődve az
esetleges következményekkel”.

„Több mint 18.000 szavazókör-
zet van, mindegyik legalább 7-8
taggal és 3-4 megfigyelővel. Már
csak ez összesen mintegy 180-200
ezer személyt jelent, akik a 18 mil-
lió szavazólapot és a 150 ezer, kéz-
ről kézre járó pecsétet kezelik.
Aztán mindegyik szavazókörzetnél
megfordul körülbelül 1000 sze-
mély. (…) Belegondol valaki, mi-
lyen láncreakciót váltana ki, ha
lenne 100 fertőzött, akik továbbad-
ják a vírust további több száz em-
bernek, akik aztán hazamennek, és
megfertőznek még több ezer 
személyt?” – teszi fel a kérdést 
Tăriceanu. 

Az ALDE elnöke úgy véli, mivel
senki nem tudhatja, hogyan alakul
a helyzet, nem kellene „erőltetni” a
választások megszervezését, sőt:
inkább arra kellene alkotmányos
megoldást keresni, hogy miként
hosszabbítható meg a helyi válasz-
tottak mandátuma, hogy biztonsá-
gos körülmények között tarthassák
meg az önkormányzati választáso-
kat. (Agerpres)



Múlt hét végén nyolcadik al-
kalommal szerveztek képzést
a megyebeli önkéntes tűzol-
tók számára Nyárádszere-
dában. Az anyaországi szak-
emberektől mindenki ta-
nult valami újat, hasznosít-
hatót.

Az utóbbi évekhez hasonlóan
idén is anyaországi szakemberektől
tanultak a megyénkbeli önkéntes
tűzoltók: a házigazda szeredaiak
mellett Szováta, Balavásár, Ákos-
falva, Gálfalva, Csíkfalva, Székely-
hodos és Mezőcsávás csapatai
vettek részt, közel hetven személy,
közülük tíz szeredai gyerek, ami ör-
vendetes az utánpótlás szempontjá-
ból. Az elméleti oktatás során két
témát érintettek a szakemberek: gáz
okozta tüzek kezelése, gázpalackok
eltávolítása az épületből, avagy
mikor kell biztonságosan visszavo-
nulni a robbanásveszélyes helyről,
ezenkívül az égő épületből való ál-
dozatmentést is tanították. A gazda-
gon illusztrált, szakszerű előadások
után a piactérre vonultak a tűzoltók,
ahol két csoportra oszolva gyakor-
latoztak. Mivel Nyárádgálfalva és
Székelyhodos csapatai most vannak

alakulóban, a kezdőknek a tűzvonal
szerelését, kiépítését, az eszközök
használatát oktatták, mire kell oda-
figyelni az építés előtt az oltásveze-
tőnek és a rajnak, míg a
tapasztaltabb csapatok számára el-
tűnt személyek keresése volt a fel-
adat: a hatékony áldozatmentés
előkészítése és a rendelkezésükre
álló információk alapján a keresés,
mentés – tájékoztatott a részletekről
Kacsó István szervező, szeredai pa-
rancsnok.
Van értelme

Ez már a nyolcadik képzés volt a
Magyar Tűzoltószövetség és a
Békés megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság szakembereinek bevo-
násával, volt olyan év is, amikor
két-háromszor is találkoztak,
ugyanis nemcsak Nyárádszeredá-
ban és a környéken, hanem Szé-
kelykeresztúron, Borzonton is
voltak hasonló találkozók, amelye-
ken megyénkből is volt résztvevő.
Mindig más-más a tematika, foglal-
koztak villámárvízzel, jeges vízből,
füsttel telt épületből való mentéssel,
áldozatkereséssel. Mindig új témá-
kat vetnek fel, hogy a tűzoltók, ha
éppen nincsenek éles bevetésen,
szabadidejükben képezhessék ma-
gukat. Nyárádszereda egyfajta köz-
ponttá kezd válni a képzés terén,

mindenhonnan pozitív visszajelzé-
seket kapnak, minden csapat szíve-
sen vesz részt rajtuk, a gyakorlottak
is mindig kapnak új információkat,
tehát van értelme ezeknek a szak-
mai találkozásoknak – fejtette ki
Kacsó István. A közvetkező képzés
ősszel lesz, Csíkfalva lesz a házi-
gazdája.

A fiatal legénységet felvonultató,
kezdő nyárádgálfalvi alakulat szá-
mára nagyon hasznos volt a képzés,
hiszen a gáztüzekről, gázpalackok
kezeléséről nem volt fogalmuk, de
most már tudják, hogyan kell meg-
közelíteni egy veszélyes épületet, és
az oltási vonal felépítéséről is sokat
tanulhattak, gyakorolhatták a víz-
csapok használatát és a szivattyú-
zást – tudtuk meg Német Zsolt
parancsnoktól.
Tudást adnak át

Szabó Tibor alezredes a kezdők-
kel foglalkozott a gyakorlati felada-
tok alatt, a tömlők kifektetését, a
felszerelés helyes használatát, il-
letve azokat a szempontokat ok-
tatta, amelyekre figyelni kell a
tűzoltásnál. Másodszor érkezett a
Nyárádmentére, és örült, hogy
ennyien érdeklődnek az oktatás
iránt, és ilyen szívesen tanulnak –
mondta el lapunknak a Békes me-
gyei katasztrófavédelmi műveleti
szolgálatvezető. Békéscsaba hiva-
tásos városi alakulatának szolgá-
latparancsnoka, Sütő Zsolt Erdély
és Székelyföld egy részét már is-
meri, de ezen a vidéken először
fordult meg. Részt vett az elméleti
oktatásban is, arra volt kíváncsi,
hogy az itteni önkéntes tűzoltók-
nak milyen a hozzáállása, meny-
nyire felkészültek. Nagyon
elégedetten távozik, hiszen a lehe-
tőségekhez képest nagyon jó a csa-
patok elméleti és gyakorlati
felkészültsége.

A Maros megyei oktatások ál-
landó szakmai vezetője a Magyar

Tűzoltószövetséget képviselő
Csóka Károly ezredes, aki a Kár-
pát-medencei Tűzoltó Együttmű-
ködési Bizottság elnöke is. Úgy
érzi, ez a hétvége is bizonyítja,
hogy az évek óta tartó képzés
hasznos, az információkat megje-
gyezték és tudatosan használják a
tűzoltók. Ő ezután is azért kar-
doskodik az anyaországi szövet-
ségnél, hogy ide eljöhessenek,
tudást hozhassanak és adhassanak
át, mert az itteniek hajlandók ta-
nulni, és ezáltal egy bizonyos vé-
delmet biztosítanak a
településüknek. 

Úgy tapasztalta, hogy a helyi te-
lepülésvezetők felismerték, szük-
ség van az önkéntes alakulatokra,
ők, a lakosság és néhány tehető-
sebb személy támogatja is ezeket,
így fejlődnek, épülnek a csapa-
tok. Továbbra is azt ajánlja, hogy
támogassák ezeket a csapatokat,
mert ha azok érzik a közösség bi-
zalmát, még nagyobb lelkesedés-
sel, odaadással fognak dolgozni.
A Kárpát-medencei Tűzoltó
Együttműködési Bizottság veze-
tőjeként a határon túli magyar-
lakta vidékeket járva Csóka
Károly azt tapasztalta, hogy a
tömbmagyarság körében az ön-
kéntesek felkészültek, a szór-
ványban azonban még tenni kell
ezért. Hargita megye mellett most
már egyre gyakrabban hozza fel
példaként Maros megyét, mert a
helyhatóságok és a döntéshozók
elfogadták, hogy fontos a helyi vé-
delem biztosítása az önkéntes ala-
kulatok támogatása révén.

*AMOL Románia ésA Közösségért
Alapítvány41hátrányoshelyzetűfiatal-
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KözösségértAlapítványésaMOLRomá-
niahonlapján

A MOL Románia és A Közösségért Alapít-
vány 41 hátrányos körülmények között élő fi-
atalt segít a B, C és CE kategóriájú hajtási
engedély megszerzésében, a Jogosítvány a
jövőhöz program ötödik kiírásában. 

A program keretében nehéz anyagi körül-
mények között élő fiatalok nyerhetnek tá-
mogatást, akiknek munkavállaláskor
feltétel vagy előny a gépjárművezetői enge-
dély, illetve hasznos eszköz lehet a munka-
köri teendők ellátásában vagy
kiterjesztésében. 

A támogatást igénylő fiatalok száma emel-
kedett. Míg a 2018-as kiírásban 28 megyéből
212 fiatal pályázott, a jelen kiírásban 37 me-
gyéből 263 támogatási kérelem érkezett. 

„A Jogosítvány a jövőhöz program egy vi-
lágos példa arra, ahogyan a MOL Románia
konkrét szerepet vállal a közösségek éle-
tében: kifizetjük a sofőriskolát azoknak a hát-
rányos helyzetű fiataloknak, akik esélyesebbé
szeretnének válni a munkaerőpiacon zajló
versenyben. Örvendetes számunkra a prog-
ram iránt tanúsított növekvő érdeklődés, ami
arra késztet, hogy továbbra is segítsük azokat
a fiatalokat, akik törekszenek a hátrányos
helyzetükből eredő akadályok leküzdésére és
egy jobb jövő megteremtésére”– nyilatkozta
Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető
igazgatója.

A pályázók többsége (248) a B/BE kate-
góriájú hajtási engedély megszerzésének
költségtérítését igényelte, 12 fiatal a C/CE,
kettő a D, egy pedig traktorra érvényes jogo-
sítvány költségeinek fedezésére pályázott. A
kiírásnak megfelelő pályázatok elbírálása
során telefonos interjú készült a pályázó fia-
talokkal vagy az őket ajánló személyekkel,
illetve azon intézmények képviselőivel, akik
támogatták a pályázót. Tekintettel a sok azo-
nos szintű pályázatra, a nyertesek kiválasz-
tásakor a zsűri figyelembe vette az

iskolázottságot és a tanulmányi eredménye-
ket, a különleges családi helyzetet (pl. csalá-
don belüli bántalmazás), a sofőriskola
árajánlatát, illetve azokat a benyújtott doku-
mentumokat, amelyek a kiírás szerint előnyt
jelentenek. 

A kedvezményezett fiatalok Arad, Argeş,
Bákó, Bihar, Botoşani, Brassó, Dâmboviţa,
Fehér, Galac, Hargita, Iaşi, Kolozs, Ko-
vászna, Krassó-Szörény, Maros, Neamţ, Pra-
hova, Szatmár, Szeben, Szilágy, Szucsáva,
Temes, Vâlcea, Vrancea megyéből, illetve a
fővárosból vannak. 

„Az elkövetkezőkben szerződést kötünk a
kedvezményezettekkel, és folyósítjuk ré-
szükre a járulékos kiadások, illetve a sofőris-
kola költségeinek ellenértékét. A
kedvezményezettektől azt kérjük, hogy tanul-
mányaikat fejezzék be a nyár végéig, és ősz-
szel jelentkezzenek vizsgára. A program
következő kiírását november végén hirdetjük
meg. Ismét jelentkezhetnek azok a fiatalok,
akik most nem részesültek támogatásban, de
ugyanakkor azok is, akik sikeresen vizsgáz-
tak, és más kategóriára is szeretnék megsze-
rezni a hajtási engedélyt” – nyilatkozta

András Imre, A Közösségért Alapítvány
ügyvezetője.
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Képzésen a tűzoltók

Gligor Róbert László

A szombati elméleti és gyakorlati oktatást mindenki hasznosnak tartotta  Fotó: facebook.com

41 hátrányos helyzetű fiatal részesül támogatásban 
a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez

A Jogosítvány a jövőhöz programról
A Jogosítvány a jövőhöz programot A

Közösségért Alapítvány szervezi, a pénzala-
pot a MOL Románia biztosítja. A program
anyagi támogatást nyújt B, C, D kategóriájú,
traktor, trolibusz és villamos gépjárműveze-
tői engedély költségeinek fedezéséhez
olyan, 17-25 éves, hátrányos helyzetű fiata-
lok számára, akiknek a hajtási engedély fel-
tétel vagy előny a munkavállalásnál, vagy
hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátá-
sában vagy kiterjesztésében azoknak, akik
már dolgoznak.

A Jogosítvány a jövőhöz program ötéves
léte során két országos elismerésben része-
sült: 2018-ban a Civil Gálán, 2017-ben a
Romanian CSR Awardson.

Az ötödik meghirdetésre 2019. november
27-én került sor, a pályázatok benyújtásának
határideje pedig 2020. január 25. volt. A
program támogatási alapja 75.000 lej.

A négy korábbi kiírás során 74 fiatal szer-
zett hajtási jogosítványt, 41 kedvezménye-
zett pedig vizsgára készül vagy
tanulmányait folytatja.



Viszonylag jó ütemben halad az aszfalto-
zással a kivitelező cég, a munkálat mintegy
harminc százalékban készült el. A község-
hez tartozó településeken összesen 7,5 ki-
lométerre kerül aszfaltszőnyeg. 

Magyari Péter polgármester elismerte, hosszú fo-
lyamat előzte meg a kivitelezést, ugyanis a pályá-
zatot már 2015-ben benyújtották, a következő évben
meg is nyerték a finanszírozást, ellenben kétszer is
meg kellett hirdetni a közbeszerzési eljárást,
ugyanis az alacsonynak ítélt árak miatt nem akadt
jelentkező cég. Így az önkormányzat 200 ezer eu-
róval emelte meg a kivitelezési összeget, és így is
csak egyetlen cég nyújtotta be az ajánlatát.

A beruházás részeként a községben összesen 7,5
kilométer útra kerül aszfaltszőnyeg, ugyanakkor az
út menti sáncokat is kibetonozzák. Első lépésben
Mikházán aszfaltoztak, ugyanis a szennyvízcsatorna
lefektetése miatt ott nagyon tönkrementek az utcák.
A napokban ottjártunkkor már aszfaltút vezetett
végig a falun, a munkások pedig a sáncok betono-
zásán dolgoztak. Vármezőben a régi vonatállomás-

hoz vezető utca kapott aszfaltburkolatot, Köszvé-
nyesen az iskola és a templom felé vezető utat kor-
szerűsítik, a községközpontban pedig 4000 méteres
szakaszon, a Vásárhelyről Szováta felé vezető
irányban, a főút jobb oldalán lévő utcákra kerül asz-
faltréteg. A községvezető szerint a beruházás eddig
mintegy harminc százalékban készült el, július a ha-
táridő, ameddig be kellene fejezni, és addig előre-
láthatólag az aszfaltozással el is készülnek, de a
sáncok kibetonozásával nem valószínű. A polgár-
mester hozzátette: tudják, hogy a szennyvízhálózat
kiépítése miatt feldúlt, sáros utcák bosszúságot
okoznak az embereknek, azonban azt az utcát,
ahová aszfaltréteg kerül két-három hónap múlva,
nincs értelme addig lekövezni, mert az pénzkidobás
lenne. Amely utcákban készen van a szennyvízhá-
lózat, de nem szerepelnek az aszfaltozási projekt-
ben, azokat lekövezik. Ugyanakkor, ha lejár a
szennyvízhálózat kiépítését célzó projekt, előkészí-
tik a terveket az összes mellékutca leaszfaltozására,
hogy amikor majd ismét lesz pályázati kiírás, tudják
benyújtani. 

Szerkesztette:MenyhártBorbála
Remélhetőleg a következő
tanévet már a korszerű, új
napköziben kezdik a község
legkisebb lakói. A tágas épü-
letben a belső munkálatok,
valamint az udvarrendezés
van még hátra. 

Előreláthatólag április-májusban
elkészül a községközpontban, a régi
óvodaépület szomszédságában az
új, tágas napközi. A kivitelezés
során merültek fel ugyan hibák,
amelyeket ki kellett javítani, ennek
ellenére jól haladtak a munkával, az
épületben csupán belső munkála-
tok, a festés, parkettlerakás van még
hátra – tudtuk meg Magyari Péter
polgármestertől. Azonban tavasszal
teljes egészében nem fogja tudni
befejezni a beruházást a kivitelező,
ugyanis a projekt része az udvarren-
dezés is, és lévén, hogy a régi óvoda
közvetlen szomszédságában van az
új épület, amíg a tanév le nem jár,
nem tudnak nekifogni az udvar
rendbetételének. De remélhetőleg a
nyári szünidő alatt megújul az
udvar, kialakítják a szép új játszó-
teret, és szeptemberben birtokba ve-
heti majd az új napközit a remetei
aprónép. A község uniós alapokból
nyert finanszírozást a szülők és a
pedagógusok által régóta várt beru-
házásra. A háromszintes épületben
hat tantermet alakítottak ki, ugyanis
szerencsére a községben nem fog-
híjas a gyereklétszám, sok fiatal

dönt úgy, hogy otthon alapít csalá-
dot. Az új napköziben catering
rendszerben oldják majd meg a
gyerekek étkeztetését. 

Az új napközi valamelyest meg-
oldást nyújt a községközpontbeli
tanintézetekre jellemző teremhi-
ányra, azonban az iskola bővíté-
sére is nagy szükség van. Délutáni
váltás ugyan nincs, de a könyvtár-
ban, a kántori lakban is osztályok
tanulnak. Az önkormányzat régóta
tervezi az iskola korszerűsítését és
bővítését, tavalyelőtt be is nyúj-
tottak erre egy pályázatot a regio-
nális operatív program keretében.
Az eredményhirdetés során váró-
listára kerültek, de nemrég átirat-
ban közölték a községgel, hogy
kiegészítették a támogatási össze-
get, és folytatódik a program. Így
hát reménykednek, hogy megkap-
ják a finanszírozást, amiből man-
zárdot húznának a régi
épületrészre, ahol újabb tanterme-
ket alakítanának ki, valamint kicse-
rélnék a tetőzetet. A bővítéssel
megszűnne a teremhiány. 

A polgármester hozzátette: elké-
szítettek tavaly egy előtanulmányt,
az Országos Beruházási Társaság-
nál szeretnének finanszírozást sze-
rezni egy száz férőhelyes
sportcsarnok építésére a futballpá-
lya szomszédságában, ahol a köz-
ségbeli diákok is jó körülmények
között sportolhatnának. 

Befejezés előtt a korszerű, 
új napközi
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A nyárádremetei önkormány-
zat egy komplex turisztikai
projekt részeként a vármezői
kisvasútállomásnál korabeli
épületben interaktív kiállítást
alakít ki, amely a kisvasút tör-
ténetét, valamint a Nyárád-
mente főbb nevezetességeit
ismerteti majd meg az arra
járó turistákkal. A nyári
idényben, amikor üzemel a
Szováta – Vármező útvonalon
közlekedő nosztalgiavonat,
sok turista érkezik a szerel-
vénnyel a vármezői állo-
másra, ezért szeretnének
számukra minél több tartal-
mas programlehetőséget fel-
kínálni.

A nyárádremetei önkormányzat
Leader alapokra pályázott erre a tu-
risztikai célzatú beruházásra, közel
százezer euró vissza nem térítendő
támogatást nyertek, a községre
pedig ötvenszázalékos önrész hárul.
A remetei önkormányzat partnerei a
projektben többek között a mikházi
katolikus egyházközség, az Erdélyi
Kárpát Egyesület marosvásárhelyi
fiókja, a Maros Megyei Múzeum,
az érintett önkormányzatok (a szé-
kelyhodosi, nyárádmagyarósi, csík-
falvi, székelyberei), valamint a
térségben működő turisztikai vállal-
kozások. A szerződés alá van írva,
és a tervek szerint egy-másfél éven

belül megvalósul a térség turistafor-
galmának a növelését célzó beruhá-
zás. 

A projekt célja a Mária-út nyá-
rádmenti szakaszának fejlesztése és
térségi turisztikai desztinációvá ala-
kítása. Ennek érdekében tematikus
gyalogösvényeket jelölnek ki: a
„hagyományos” gyalogösvényt
egybekötik más, helyi gyalogutak-
kal és kistérségi tematikus gyalog-
ösvénnyé alakítják három
„főtengely” keresztezése által:

Mária-út – Só útja (Bő – Jobbágy-
falva – Selye – Bekecs tengely), Fe-
rencesek útja (Bekecs-tető –
Mikháza – Köszvényes – Jobbágy-
telke tengely), valamint Vityal vára
és Várhegy (Remete – Vármező
tengely). Háromnyelvű információs
pannókat állítanak fel a gyalogösvé-
nyek mentén levő fontosabb hely-
színek, műemlékek közelében.
Irányjelző táblákat függesztenek ki
a gyalogösvény elágazásaihoz, il-
letve a fontosabb látnivalók jelzé-

sére, és fedett pihenőhelyeket alakí-
tanak ki a gyalogösvény fontosabb
csomópontjainál. Mindemellett tá-
jékoztató kiadványok is napvilágot
látnak majd, tematikus szórólapok,
egy kiskalauz a térség fontosabb ér-
tékeiről, látványosságairól, vala-
mint egy turisztikai térkép a
gyalogösvényekkel és a térség tu-
risztikai látnivalóival, ugyanakkor
készül egy, a térséget röviden be-
mutató animációs kisfilm is.

A projekt keretében három turisz-
tikai csomópont kialakítása, illetve
fejlesztése is tervben van a Mária-
út nyárádmenti szakaszain. Az első
ilyen csomópont a Bekecs-tető, az
ott található turisztikai látványossá-
gokat, emlékhelyet tájékoztató pan-
nókkal látják el, pihenőhelyeket
alakítanak ki. A másik csomópont a
mikházi ferences kolostor, ahol az
egyház által rendelkezésre bocsátott
két teremben a Maros Megyei Mú-
zeummal közösen multifunkcioná-
lis kiállítófelületet hoznak létre. A
helyiségeket felújítják, berendezik,
bebútorozzák és érintőképernyős
multimédiás készülékkel látják el.
Tematikus kiállítások várják majd a
turistákat a kolostor történetéről, az
egyházi műkincsekről, valamint
Kájoni János életéről és munkássá-
gáról. 

Köztudott, hogy a nyári idényben
igen népszerű a turisták körében a
Szováta és Vármező között járó
nosztalgiavonat, ezért olyan tartal-
mas és érdekes programokra van
szükség, amelyek arra ösztönzik a
kisvonattal érkező turistákat, hogy

elidőzzenek Vármezőn. A vasútál-
lomásnál a nyári idényben helyi ter-
mékeiket kínálják a környékbeli
termelők, a kalandvágyó turisták
pedig befizethetnek a Safari Tour
programcsomagra: két-, illetve hat-
nyolc órás kirándulásokra viszi
őket Vármező környékén retró ka-
tonai teherautókkal egy helybéli
vállalkozó, Birtók Attila. Az él-
ménydús kirándulás során amellett,
hogy idegenvezető kíséretében
megcsodálhatják a festői környéket,
egy rusztikus pikniken is részt ve-
hetnek.

Hogy a turisztikai programok
sora tovább bővüljön, a projekt ré-
szeként a harmadik csomópontnál,
a vármezői kisállomásnál, ahol
megáll a Szovátáról érkező szerel-
vény, egy múzeumszerű interaktív
központot hoznak létre. A korabeli
vasútállomást megidéző épületben
helyet kap egy dioráma, amely le-
képezi a régiót és annak fő látniva-
lóit, turisztikai objektumait
Parajdtól Marosvásárhelyig. Kiala-
kítanak ugyanakkor egy terepasztalt
és egy vasútmodellt, amely működő
szerelvényekkel mutatja majd be a
turistáknak a nyárádmenti keskeny
nyomtávú vasútvonalat. Mindemel-
lett elérhető lesz a központban egy
kiállítás is, amely bemutatja a kis-
vasút történetét, illetve a Nyárád-
mente főbb látnivalóit, az épület
udvarán pedig szabadtéri pihenőhe-
lyet és tematikus játszóteret alakíta-
nak ki a látogatók számára – tudtuk
meg a részleteket Magyari Péter
polgármestertől.

Komplex turisztikai projekt 
Interaktív „vasútállomás” készül

Jól haladnak az aszfaltozással

Magyari Péter polgármester Fotó:  Nagy Tibor



hagyomány, hogy amikor a panzió-
vendégek is beköltöznek, igazi ven-
dégmarasztaló rendezvénnyé teszik.
Sőt a zsivaj, amit a csapatok csap-
nak, messze földre elhallatsszon, és
jöjjenek ide turisták Székelyföldtől
Magyarhonig. 

Nos, a negyedik alkalomra is már
igen sok csapat összeállt, szám sze-
rint 18, s minthogy kötelező lét-
szám nem volt megszabva, átlagban
mintegy 10-en gyúródtak a kicetli-
zett asztalok körül. A legnagyobb
staffal – ahogyan magukat nevezték
– az Erdély tv-sek álltak elő, de volt
itt mindenféle és fajta nép és öltö-
zet, amely a kötelező kötény és
sapka mellett igencsak díszesen
egészítette ki a felhozatalt. Még
„Piri néni” is kiült a máltaiak sátra
elé, hátha garanciában levő özvegy-
ségében valaki aztán elveszi. S tőle
nem messze ott voltak Fidel Gastro
visszatérő bajnokai, annak rendje s
módja szerint félrecsapott berettel.
E különleges napon kimaradhatott a
Bálint Trans valamelyik járata, mert
a főnökkel együtt nemcsak az iro-
dások, hanem a sofőrök közül néhá-
nyan szintén erősítették a
szállítócég kolbászoló csapatát. S
lehet, hogy az előző héten megbo-
csátható hibákkal tarkított nyomtat-
vány hagyta el az Europrint ajtaját,
mert a csapat egy része már akkor a
receptre koncentrált. Aztán ott volt
Gedeon bácsi csapata, aki most
igazi nők bálványa lehetett, hiszen
elit kommandó jelent meg Kele-
mentelkén kolbászt bögyörgetni. A
Richter Gedeon és a Bioeel csapatai

is felsorakoztak, és azon tanakod-
tak, hogy miként találják ki az
egészséges fogyókúra kolbászos re-
ceptjét. S mielőtt az a vád érne,
hogy valakit szándékosan kihagy-
tam a felsorolásból, álljon itt az asz-
talokhoz vonuló csapatok névsora:
Erdély Tv – ETV STAFF, Reea
Kft., Balint Trans, Cenda – Hurkás
Pingvinek, Clearservice – Clear-
bász, Gedeon bácsi csapata, Fidel
Gastro, Máltás kukták, Europrint,
Power Supply System Ups-pss,
Hospitalconsulting – Hospi-kolbi,
PC House és Endava – McTölt Bio-
ell, Czentye Csaba és Cool bászo-
lók, Richter Gedeon AIP,
Cârnă-Ciori Gedeon Richter. 

Külön szólnunk kell a Népújság
csapatáról, amely ezúttal egykori
címvédőként a főszerkesztői iroda
faláról leakasztott győzelmi fotóval
állt újra asztalhoz, hogy megismé-
telje első bravúrját, ugyanis a ha-
gyománykezdés-teremtés mellett
-őrzők is volnánk, hiszen harmadik
alkalommal állt össze a legjobb kol-
bászsztorizó csapat. S egy új recept
mellett újból az édesített kolbásszal
rukkoltunk elő, mint kiderül, nem
véletlenül…

A statisztika szerint 150-en sür-
gölődtek a szervezők által felállított
sátrak alatt, kifent késekkel, daráló-
gépekkel, tálakkal, tekenőkkel és
sok más eszközzel, amelyek hozzá-
járultak ahhoz, hogy a munka úgy
menjen, mint a karikacsapás. S míg
készült a kolbász, addig Szőlősi
Pénzes Szilárd, a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
fáradhatatlan színésze biztatta a

csapatokat. De ez még nem volt
elég, két marosszentgyörgyi ze-
nész is húzta a talpalávalót. Aztán
lett ebből is nagy galiba, mert vol-
tak, akik nem fértek oda a munka-
asztalokhoz, és kénytelenek voltak
fenntartani a közösségi munkamo-
rált. Így a nagy sátor alatt ad-hoc
népdalkórus alakult, s olyan har-
sogva szólt az ének, hogy a kele-
mentelki templomharang is
elnémult. 

Aztán szorgos kezek kavartak a
tölteni való húsba különböző fű-
szert, titkos ízesítőt, hogy minél
jobban elvarázsolják a zsűrit. Egye-
sek már kezdték rebesgetni, hogy a
Balog Gyula igen jól felvigyázott
borospincéjének előterében titkos
egyeztetések folynak, s máshol be-
vett szokás szerint még a zsűrizés
előtt elosztották a helyeket. 

S hogy az összeesküvés-elmélet
dugába dőlt, azt igazolta a kitartó és
helytálló zsűri (Petri Zalán Endre, a

Petry cégcsoport tulajdonosa, alapí-
tója, Suba Ferenc termékfejlesztő
igazgató és Wisky Petri András, a

Petry cégcsoport borszakértője, a
borlovagrend tagja) – mit sem tudva
a pincemélyről jövő fondorlatokról
– végül saját ízlése és szakértelme
szerint összeállította a nyertesek
rangsorát: I. hely: Cenda Impex Kft., 
II. hely: Gedeon bácsi csapata
(Richter Gedeon), III. hely: Fidel
Gastro (több éve visszajáró baráti
csapat); a különdíjat a Népújság
csapatának ítélte a zsűri. 

S mielőtt a rosszmájú mende-
monda szárnyra kelne, igazolható,
hogy ez a helyezés nem bunda, va-
lóban megérdemeltük a különdíjat,
mert tényleg finom kolbászt készí-
tettünk. (Sz.m.: A receptet levédtük
és tárgyalásokat kezdtünk a Petry
céggel, hogy miként értékesítsük
majd közösen, a jó hírekkel együtt.)
Aki nem hiszi, járjon utána, vagy
jöjjön el jövőre Kelementelkére! 

Ha Petőfi látta volna…
(Folytatás az 1. oldalról)
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Kilencvenkét éves korában
elhunyt Székely Éva olimpiai
bajnok úszó, a nemzet sporto-
lója.

Székely Éva 1927. április
3-án Budapesten született.
1939-ben lett az FTC úszója,
egy évre rá tagja volt az ifjú-
sági folyamúszó-bajnokságot
nyert váltónak, 1941-ben már
országos csúcstartó volt. A
harmadik zsidótörvényt kö-
vető jogfosztó intézkedések
miatt pályafutása ebben az
esztendőben félbeszakadt, az
életveszély, a bujkálás, a szö-
kés évei következtek szá-
mára. 1945-től az Újpesti TE,
1947-től a Neményi Madisz,
1948-tól a BVSC (1954-ig
Bp. Lokomotív, 1955-től Bp.
Törekvés) színeiben verseny-
zett. 1945-ben lett a váloga-
tott tagja, ekkor országos
csúcsot úszott 100 méteres
mellúszásban, 1949-ben a
100 és 200 méter pillangóban
az úszásnem első magyar baj-
noka lett.

A monte-carlói Európa-bajnokságon 1947-ben ezüstérmes, a londoni olim-
pián, 1948-ban pedig negyedik lett 200 méter mellen, a gyorsúszó váltó tagja-
ként ötödik helyen végzett. A csúcsra 1952-ben, a helsinki ötkarikás játékokon
ért fel: a finn fővárosban úgy nyert aranyérmet 200 méteres mellúszásban, hogy
a világon első nőként pillangózta végig a távot.

Az akkori szabályok megengedték, hogy melltempó helyett a jóval gyorsabb,
de sokkal megterhelőbb pillangótempóval ússzák végig a számot; a pillangóú-
szás a következő olimpiától lett külön úszásnem. Székely Éva olimpiai rekorddal
győzött, és csaknem három másodperccel előzte meg az ezüstérmes Novák Évát.

Az 1952-es nyári játékokon elindult 400 méter gyorson is, amelyen hatodik
helyen végzett.

A „Pillangókisasszony” négy esztendővel később 200 méteres mellúszásban
a német Ursula Happe mögött ezüstérmes lett Melbourne-ben, ekkor már csak
a hagyományos tempózást engedték meg.

Összesen 36 országos, 12 Európa- és hat világrekordot állított fel,
1947 és 1951 között nyolcszor nyerte meg a főiskolai világbajnokságot. 1955-

ben 400 méter vegyesen ő úszta az első világcsúcsot. 1956-ig tízszer volt a vá-
logatott tagja, összesen 44 magyar bajnokságot nyert, ebből 32-t egyéni
számokban. 

Pályafutását 1960-ban fejezte be, nem teljesen önszántából. A római olimpia
előtt férjével, a vízilabdázó Gyarmati Dezsővel választás elé állították: csak
egyikük mehet az ötkarikás játékokra, nehogy disszidáljanak; korábban, 1957-
1958-ban egy évet az Egyesült Államokban töltöttek. Végül Székely Éva maradt
itthon, aki gyógyszerészi, majd a Testnevelési Főiskolán edzői diplomát szerzett,
1969-től mesteredző lett.

Miközben a MÁV Kórházban gyógyszerészként dolgozott, a BVSC, majd az
FTC úszószakosztályának utánpótlásedzője lett, illetve 1969-től 1976-ig a Test-
nevelési Főiskola Kutatóintézetének munkatársa is volt. Legeredményesebb ta-
nítványa lánya, Gyarmati Andrea, aki 1972-ben a müncheni olimpián 100 méter
hátúszásban második, 100 méter pillangóban bronzérmes lett, emellett kétszeres
Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes úszó.

1954-ben a Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója címet kapta. 1976-
ban beválasztották az egyesült államokbeli Fort Lauderdale-ben az úszás hal-
hatatlanjai közé. 2004-ben az elsők között lett a nemzet sportolója. 2014-ben
beválasztották a Magyar Úszó Hírességek Csarnokába és a Magyar Úszószö-
vetség örökös bajnokának nyilvánították.

Versenyzői pályafutásának eseményeiről, oktatási módszereiről több könyvet
is írt: Az én módszerem (1963), Ússzál velem (1971, társszerző Peterdi Pál),
Jöttem, láttam... Vesztettem? (1986) és a Megúsztam (1989). A legnagyobb si-
kert 1981-ben megjelent emlékirata, a Sírni csak a győztesnek szabad aratta.

Elhunyt Székely Éva olimpiai bajnok úszó
* A koronavírus jelentette veszély

miatt nem rendezik meg Bukarestben
a juniorkorú súlyemelők márciusi vi-
lágbajnokságát. A törlés hírét a buda-
pesti székhelyű nemzetközi sportági
szövetség (IWF) a honlapján tette
közzé. A közlemény szerint a március
13-tól Bukarestbe tervezett világver-
seny ügyében széles körű konzultáci-
ókat folytattak, mindenekelőtt a
fogadó Román Súlyemelő-szövetség-
gel. A megbeszélések után – a román
szövetség elnökének, Nicu Vladnak
a kérésére – az IWF vezetése úgy
döntött, hogy lefújja a korosztályos
vébét.

* Péni István aranyérmet nyert
férfi puskában a wroclawi légfegyve-
res Európa-bajnokságon. A már tavaly olimpiai kvó-
tát szerzett 23 éves klasszis a hatodik helyen jutott
be a fináléba, amelyet óriási izgalmak után, 250,5
körös teljesítménnyel nyert meg. A karrierje első
felnőtt Európa-bajnoki címét begyűjtő Péninek ez a
második érme volt Wroclawban, mivel korábban
Dénes Eszterrel második lett vegyes párosban.

* A címvédő Krists Neilands csapata, az Israel
Start-Up Nation indulásával már hét World Tour-
csapat részvétele biztos a Tour de Hongrie országúti
kerékpáros körversenyen. Az alakulat sztárja a há-

romhetes körversenyeken 22 etapgyőzelemmel ren-
delkező német sprinter, André Greipel, valamint az
ír hegyimenő Dan Martin. A május 13. és 17. között
sorra kerülő magyar körversenyen 861 kilométer le-
küzdése vár a mezőnyre, amely minden eddiginél
erősebb lesz. Ennek egyik oka, hogy a Tour de
Hongrie két nappal azt követően rajtol, hogy Ma-
gyarországon rendezik május 9. és 11. között a Giro
d’Italia első három szakaszát, így az amúgy is Ma-
gyarországon tartózkodó World Tour-csapatok szí-
vesen neveztek a magyar körversenyre is.

Röviden

A Real Madrid 2-0-ra legyőzte a ven-
dég FC Barcelonát a spanyol labdarúgó-
bajnokság 26. fordulójának csúcsrang-
adóján, ezzel visszavette az első helyet a
tabellán.

A vasárnap esti összecsapás első fél-
idejében a Real igyekezett irányítani, a
nagyobb helyzeteket viszont a katalánok
alakították ki, ám ziccereiket elhibázták,
így gól nélkül ért véget az első 45 perc.

A fordulás után a Real volt az aktívabb,
és ekkor már egyre több veszélyt tudott
okozni a Barca kapuja előtt. A félidő első
felében Ter Stegen még megőrizte kapu-
ját a góltól, többször szépen védett, a 71.
percben azonban tehetlen volt, amikor Vi-
nícius Junior bal alsó sarokra tartó lövése
irányt változtatott a becsúszó Piquén.

A hajrában a Barca képtelen volt egyenlíteni, a
meccs utolsó pillanataiban pedig a csereként beállt
Mariano Diaz is betalált egy kontra végén.

A Real Madrid 2014 októbere után nyert újra
hazai pályán bajnoki találkozót ősi riválisa ellen,
amely a legutóbbi négy fővárosi rangadóján rendre
győzni tudott.

A Real nyerte a rangadót, visszavette a vezetést a Barcától

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hét-
fői döntése alapján 2022-ben a budapesti Puskás
Arénában rendezik az Európa-liga döntőjét.

A végrehajtó bizottság amszterdami döntése
sporttörténelmi jelentőségű, mivel Magyarorszá-
gon korábban még sosem rendeztek egymeccses
döntőt egyetlen férfi nemzetközi kupasorozatban
sem.

Az EL fináléjának tervezett dátuma 2022. május
18. vagy május 25.
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Európa-liga-döntőt rendeznek a Puskás Arénában

Megszerezte a papírforma sze-
rinti győzelmet a Marosvásárhelyi
CSM női kézilabdacsapata a harma-
dik bajnoki kör utolsó fordulójában
a Temesvári Universitatea ellen, a
mérkőzés azonban nem fog a klub
aranykönyvében fennmaradni. A
hétgólos különbség csalóka, három
perccel a befejezés előtt még csak
három gól volt a CSM előnye egy
elvileg sokkal szerényebb ellenféllel
szemben.

A beígért két légiós nélkül lépett
pályára a Temesvári Universitatea
ellen a Marosvásárhelyi CSM, a
montenegrói Agović és az orosz
Dansina egyelőre a nemzetközi át-
igazolási engedélyre vár. Csak a le-
látón foglalt helyet Târșoagă is, aki
sérülése miatt ezúttal sem tudta vál-
lalni a játékot. A hiányzások ellenére
azonban a CSM-nek sokkal simáb-
ban kellett volna „hoznia” ezt a
meccset. Talán az a könnyedség,
ahogy a kispad is kezelte a találko-

zót, hiszen két tapasztalatlanabb tar-
talékot nevezett a kezdőbe, átragadt
a játékosokra is. A szándék, hogy bá-
torságot adjon a fiataloknak, dicsé-
retes, ám így a tapasztaltabbak is
„lábujjhegyen” léptek pályára, átjá-
róházat hagytak a védelemben, sok
támadás kimaradt, és Temesvár sorra
szerezte ellentámadásból a gólokat. 

Az első félidőben nem tudott
elszakadni az ellenfelétől a CSM,
sőt a bánsági csapat adott pillanat-
ban előnyben is volt, szünetig pedig
nagyon sok gól esett, ami nem válik
a védelmek nagy dicsőségére.

Ez a második félidő elején némi-
leg megváltozott, sokáig nem esett
gól, és a marosvásárhelyiek voltak
azok, akik diktálták az iramot, de
csak 28-21-ig, amikor a hétgólos
előny birtokában ismét kiengedtek.
Temesvár egészen veszélyesen szo-
rosra húzta össze az eredményt, míg
végül Bucin betörése 30-27-nél
kissé megnyugtatta a kedélyeket, és
a meccs zsinórban négy CSM-góllal
zárult.

A három pont fontos, de a csapat
nem mutatta a legjobb arcát, több
olyan hibát követtek el Mihaela Evi
játékosai, amilyeneket ezen a szin-
ten már nem igazán lenne szabad. 

A női kézilabda A osztályban
szombaton folytatódik a pontvadá-

szat a negyedik bajnoki
kör első, összesítésben
a 16. fordulóval, a
CSM Nagyváradra lá-
togat. Nincs kizárva, hogy akkor
már a két légiós is pályára lép. Az
esetleges győzelem matematikailag

is biztosítaná a csapat számára a
részvételt a feljutásért zajló ráját-
szásban.  

Szürke győzelem a harmadik kör zárófordulójában
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Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D
csoport, 15. forduló: Ma-
rosvásárhelyi CSM – Te-
mesvári Universitatea
36-29 (19-18)
Marosvásárhely, ligeti
sportcsarnok, 300 néző. Ve-
zette: Cristian Coroian (Ko-
lozsvár), Bogdan Iancu
(Kolozsvár).
Marosvásárhelyi CSM:

Stan (Ugran) – Lăcătuș 2,
Bărăbaș 7, Stângu 6, Bucin
7, Ghemeș 1, Postelnicu
(Ola 3, Munteanu 6, Darie
2, Moldovan 2, Sângeorzan,
Coșarcă, Guță, Bercea).
Universitatea: Răcar (Brîn-
zan) – Biro 2, Senciuc, Ist-
rate 8, Sîrbu 5, Bobu 7,
Voicu (Goian, Kovacs, Sîn-
giorzan, Ludwig 7, Juravle,
Țurlea)

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D
csoportjának 15. fordulójá-
ban a következő eredmények
születtek: Marosvásárhelyi

CSM – Temesvári Universi-
tatea 36-29, Nagyváradi
CSU – Nagybányai Marta
28-20, Resicabányai CSU –
Köröskisjenői Crișul 15-26.

Székely Éva, a 200 méteres mellúszás olimpiai bajnoka a győ-
zelmi emelvényen, a második helyen Novák Éva, a harmadikon
pedig az angol Gordon végzett a július 19. és augusztus 3. kö-
zött megrendezett helsinki olimpián                           Fotó: MTI

Fotó: Sportpress

A mérkőzés egyik legszebb jelenete volt, amikor a gólra törő Messit Marcelo
beérte, majd parádésan tisztázott  Fotó: Barca Blaugranés



A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások 
hitelességéért a szerzők a felelősek.  

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket. 

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Farsang Marosludason 

Február 15-én szórakoztató farsangi műsor volt
Marosludason.

Színpadra álltak a Hajdina, a Pohánka, a Tatárka
néptánccsoport és a Haricska hegedűsei. A zenekari
kíséretet az Ördögszekér biztosította. 

Összeállították Szász Nóra Violetta és Kovács Sza-
bolcs, a Maros Művészegyüttes táncosai.

A közönség moldvai, felcsíki, ördöngösfüzesi tán-
cokat láthatott, de a zalai ének- és táncvilágból, mon-
dókákból, szokásokból is ízelítőt kapott. 

A farsangi egyvelegtől robbant a színpad, amikor
a hajdinás legények soraiból kiváló haricskás hege-
dűsök zenélni kezdtek, majd magyarlapádi pontozót

és csárdást táncoltak. Sinkó András tanár úr tanítvá-
nyai kitettek magukért. Ilyen s ehhez hasonlók adják
egy előadás savát-borsát!

Bár az influenza megtizedelte a kisebbek sorait, a
nagyobbak kiegészítették a hiányos párokat. Az ösz-
szefogás példaértékű. 

Van lelkesedés, egymásra figyelés, jó hangulat.
A szülők és a támogatók – az Emberi Erőforrás Tá-

mogatáskezelő, a BGA Zrt. Alapítvány, a Communi-
tas Alapítvány, önkormányzat, Lynx Solution és
számos anonim – bizalma, befektetése jó talajba hull.
Érdemes az értékőrző és -ápoló ténykedés mellé állni.

SzövérffyEmese

Gyöngykoszorú néptánctalálkozó Havadtőn 

„vannak vidékek ahol csak úgy lehet megmarad-
nunk ha kezemben a kezed” (Kányádi Sándor) – ol-
vastuk a gyulakuti Szivárvány tánccsoport I.
Gyöngykoszorú néptánctalálkozóra szóló meghívó-
jában. A színvonalas rendezvénynek a havadtői kul-
túrotthon adott helyet, amely ez alkalommal megtelt
a sok szép népviseletbe öltözött fiatallal. Már délelőtt
megérkezett néhány csoport, Donáth István tárlatve-
zetésével a rendezvény kezdete előtt meglátogathat-
ták a havadtői néprajzi múzeumot. A szervezők
kaláccsal, zsíros kenyérrel és citromos teával kínálták
az érkezőket. A rendezvény 14 órakor kezdődött a ha-
vadtői református templomban, ahol Csíki Mihály
Levente lelkipásztor, Pál apostol szavait idézve, kin-
cseink megőrzésére hívta fel a figyelmet. Istentiszte-
let után a kultúrházban a Szivárvány tánccsoport
vezetője, Magyari Edit Csilla tanárnő üdvözölte a je-
lenlévőket, megköszönve mindenkinek a segítséget,
a támogatást, majd Varga József, Gyulakuta község
polgármestere köszöntött mindenkit, megköszönve a
Szivárvány oktatóinak, vezetőinek és tagjainak a ha-
gyományápoló tevekénységet a községben. A tánc-
csoportok egymást követték a színpadon, bemutatva
szívet melengető, szebbnél szebb táncaikat. A fellé-
pést a Szivárvány kiscsoportja kezdte felcsíki tánccal,
majd az erdőcsinádi Árvácska vajdaszentiványi tán-
cot, a Marosfelfaluból érkező Bíborka mezőségi tán-
cot mutatott be. A holtmarosi Forduló szilágysági
táncát a ludasi Hajdina ördöngösfüzesi tánca követte.
A szovátai Sirülők középcsoportja nyárádmagyarósi

táncokat, a Szivárvány középcsoportja szilágysági
táncot, a Szivárvány nagycsoportja vajdaszentiványi
táncot mutatott be. Muzsikált a Donát zenekar. 

A fellépések után felelevenítették a farsang végé-
hez kapcsolódó szokásjátékot, és elégették a telet jel-
képező farsangi bábut. 

A résztvevőket terített asztal várta az iskolában,
majd táncház következett, ahol együtt táncoltak, szó-
rakoztak a különböző tánccsoportok. 

A gyulakutai Szivárvány már nagyon sok helyen,
sok színpadon felragyogott itthon, Erdélyben, de kül-
földön is több alkalommal. Ezennel szervezőként is
megállták a helyüket. Köszönet érte a csapat vezető-
inek: Magyari Edit Csilla és Szabó Erzsébet tanárnők-
nek, a tánctanároknak: Szabó Réka és Szász Róbert
hivatásos táncosoknak. A szervezésben segítettek: Ta-
kács Mózes, a kulturális tevékenységek felelőse,
Varga Júlia, a tánccsoport állandó önkéntese, Nagy
Attila havadtői kultúrfelelős, valamint a táncosok szü-
lei. A rendezvény fő támogatói a Bethlen Gábor Alap
és a Gyulakutai Polgármesteri Hivatal. Médiatámo-
gató volt a Marosvásárhelyi Rádió és a Sóvidék Tele-
vízió. Köszönet mindenkinek (a fellépő táncosoknak
és a támogatóknak), hogy sikeres volt a rendezvény,
és hála az Úrnak, hogy a néptánc, a hagyományőrzés
jelen van a fiataljaink mindennapjaiban. A Kányádi-
idézetre visszatérve azt kívánom, hogy továbbra is
kéz a kézben, egymást segítve, támogatva haladjunk
a kincseink, a hagyományaink megtartásában. 

KonczEmma,Havadtő

Gyermekpornográfia
A gyanú szerint kiskorúakkal
készített szexuális tartalma-
kat küldözgetett és kért több
internetes közösségi oldalon
az a 41 éves férfi, akinek
ügyében február végén vizs-
gálódott a Maros megyei
rendőr-felügyelőség szerve-
zett bűnözés elleni osztálya,
a Szervezett Bűnözés és Ter-
rorizmus Elleni Igazgatóság
(DIICOT) ügyészeivel
együttműködve. 

A marosvásárhelyi rendőrök a
Hargita megyei szervezett bűnözés
elleni hatóság támogatásával feb-

ruár 26-án két házkutatást tartottak
a férfi Hargita megyei lakásaiban.
A gyanú szerint az illető 2019-től
űzte a törvényellenes tevékenysé-
get. A házkutatások során a rend-
őrök olyan informatikai
rendszereket foglaltak le, ame-
lyekben kiskorúakkal készített
pornográf anyagokat tárolt. A fér-
fit 24 órára őrizetbe vették, feb-
ruár 27-én pedig a Maros Megyei
Törvényszék elrendelte 30 napos
előzetes letartóztatását. A kivizs-
gálás folytatódik a teljes bűnözői
tevékenység feltérképezése érde-
kében.

Fotó: Nagy Botond

Szerkeszti:MezeySarolta

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy válasz-
tékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉSVÁLLALKOZÁSOKNAKadózás cél-
jából. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/.
(64423)

PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖ-
NYÖKJAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat;
neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  dopp-
leres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Mari-
nescu u. 47/3. szám (November 7.). (64515-I)

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

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (21939-I)

APLASMATERMRT.USA-RO FÉMIPARI VÁLLALAT előnyös
feltételek mellett alkalmaz TERMELÉSI VEZETŐT (mérnök), SZER-
SZÁMLAKATOST, SZERELŐLAKATOST, ESZTERGÁLYOST és
MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mail-címen:
barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint személyesen Marosvásárhe-
lyen, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Tel. 0365/809-841. (21923)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év felettieket is, maros-
vásárhelyi ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel. 0722-
404-679. (21943-I)

ALKALMAZUNK 4 CSILLAGOS PANZIÓBA igényes és önálló
munkavégzésre képes SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT. Tel. 0744-
624-976. (21945-I)

KISVENDÉGLŐ keresi kreatív, újdonságokra képes VEZETŐ SZAKÁ-
CSÁT. Tel. 0744-624-976. (21945-I)

APCHOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika, 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 személye-
sen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

APCHOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására.  Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség!  Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Ér-
deklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat



1). Az intézmény elérhetőségei:
Győzelem tér 1. sz., 1. iroda, iktató
Fax +40 0265-268.718
E-mail: cjmures@cjmures.ro

2). Az odaítélendő útvonalak:
Marosvásárhely – Nyárádtő – Fintaháza – Marosvásárhely – útvonal-
azonosító 008
Marosvásárhely – marosszentannai elágazás – Marosbárdos – útvonal-
azonosító 068
Marosvásárhely – Náznánfalva – Mezőpanit – útvonal-azonosító 070
Marosvásárhely – Náznánfalva – Csittszentiván – útvonal-azonosító
072
Marosvásárhely – Székelykakasd – útvonal-azonosító 082
Dicsőszentmárton – Vámosgálfalva – Szászbogács – útvonal-azonosító
092
Dicsőszentmárton – Ádámos – Magyarkirályfalva – útvonal-azonosító
096
Marosludas – Magyarbükkös – Magyarózd – (Gombostelke) – útvonal-
azonosító 146
Marosvásárhely – vidrátszegi repülőtér – útvonal-azonosító 157

3). Kiértékelés és pontozási kritériumok:
1. A járműpark régisége:

• Gyártási év (AF) ugyanaz, mint az odaítélési év (AA) – 35 pont;
• AF = AA-1 – 30 pont;
• AF = AA-2 – 25 pont;
• AF = AA-3 – 20 pont;
• AF = AA-4 – 15 pont;
• AF = AA-5 – 12 pont;
• AF = AA-6 – 11 pont;
• AF = AA-7 – 10 pont;
• AF = AA-8 – 9 pont;
• AF = AA-9 – 8 pont;
• AF = AA-10 – 7 pont;
• AF = AA-11 – 6 pont;
• AF = AA-12 – 5 pont;
• AF = AA-13 – 4 pont;
• AF = AA-14 – 3 pont;
• AF = AA-15 – 2 pont;
• AF = AA-16 – 1 pont.

2. A gépjármű kényelmi foka, kategóriánként osztályozva:
• I. kategória – 15 pont;
• II. kategória – 12 pont;
• III. kategória – 9 pont;
• IV. kategória – 1 pont.

Az osztályozás nélküli gépjárművekkel nem lehet pályázni a megyei
szállítási programba foglalt útvonalakra.

3. Légkondicionáló berendezéssel felszerelt autóbuszok – 5 pont.

4. A közúti szállító nem pályázhat a megyei útvonalakra abban az
esetben, hogyha az adóügyi igazolás szerint elmaradt kötelezettsé-
gei vannak az állami költségvetéssel/helyi költségvetéssel szemben.

A kiértékelési kritériumokra vonatkozó pontozási eljárás:
1. Az 1-3. pontok által előírt kiértékelési kritériumokra vonatkozó
pontokat, valamint a kiértékelési kritériumoknak a 4. pontja által
előírt részvételi feltételek teljesítésére vonatkozó pontokat az oda-
ítélési naptár első napját képező viszonyítási dátumhoz viszonyít-
ják.
2. A kiértékelési kritériumoknak az 1. sz. kritériumánál minden egyes
gépjárművet, amelyeket használni fognak az útvonalnak a lefedé-
séhez, pontoznak. A pontokat összeadják, majd kiszámolják a szám-
tani átlagot. Az évek számát a gépjárműnek a forgalmi engedélyébe
vagy a törzskönyvébe bejegyzett gyártási év függvényében határoz-
zák meg, anélkül hogy figyelembe vennék a hónapokat.
3. A kiértékelési kritériumoknak a 2. sz. kritériumánál minden egyes
gépjárművet, amelyeket használni fognak az útvonalnak a lefedé-
séhez, pontoznak. A pontokat összeadják, majd kiszámolják a szám-
tani átlagot.

4. A kiértékelési kritériumoknak a 3. sz. kritériumánál minden egyes
gépjárművet, amelyeket használni fognak az útvonalnak a lefedé-
séhez, pontoznak. A pontokat összeadják, majd kiszámolják a szám-
tani átlagot.
5. A kiértékelési kritériumok 1-3. kiértékelő kritériumainál szerzett
pontszámokat összeadják.
6. Abban az esetben, amikor a közúti szállítást végző egység nem
igazolja, hogy nincsenek adósságai a helyi és állami költségvetéssel
szemben, nem vehet részt a megyei útvonalak megpályázásán.
7. Az általános pontozás során, pontszámegyenlőség esetén, az út-
vonalengedélyt annak a közúti szállítónak ítélik oda, amelyik a ki-
értékelési kritériumoknak az 1. kritériumánál éri el a nagyobb
pontszámot. További egyenlőség esetén az útvonalengedélyt annak
a közúti szállítónak ítélik oda, amelyik a kiértékelési kritériumoknak
a 2. kritériumánál éri el a nagyobb pontszámot. Hogyha továbbra is
fennáll az egyenlőség, az útvonalengedélyt annak a közúti szállító-
nak ítélik oda, amelyik a kiértékelési kritériumoknak a 3. kritériu-
mánál is nagyobb pontszámot ér el. Abban az esetben, amikor az
említett számítási algoritmusnak az alkalmazása után, kettő vagy
több közúti szállító van az első helyen, akiknek a pontszámuk azonos
mind a három kritérium esetén, az útvonalengedélyt annak a közúti
szállítónak ítélik oda, amelyiknek a legnagyobb hasonló tapasztalata
van.

4). Az odaítélési folyamat naptára:
1. 2020. 03. 06. – 16 óra – az ajánlatok beküldésének határideje –
Maros Megyei Tanács, 1. számú iroda;
2. 2020. 03. 09. – 9 órától – kiértékelési ülés az intézmény székhe-
lyén, Győzelem tér 1. sz. II. emelet, kicsi terem;
3. 2020. 03. 09. – 16 óra – a kiértékelés eredményeinek kifüggesztése
a Maros Megyei Tanács székhelyén, az intézmény internetes oldalán.
Az eredményt közlik elektronikus levélben is az odaítélési eljáráson
részt vevő szállítócégekkel. 
4. 2020. 03. 10. – a kiértékelési eredmények megfellebbezése bár-
mely eszközzel, amellyel igazolni tudják a beküldés dátumát és ide-
jét az intézménynek az elérhetőségeire;
5. 2020. 03. 11. – 14 óra – a fellebbezések nyomán a végső eredmé-
nyek kifüggesztése a Maros Megyei Tanácsnak a székhelyén, az in-
tézménynek az internetes oldalán és elektronikus levélben való
közlése az odaítélési eljáráson részt vevő szállítócégekkel. 

5). A kért okiratok (minden egyes útvonalra külön-külön);
– a megyei útvonal megpályázására kérvény, amely kötelező módon
tartalmazza a kérelmezőnek az elektronikus postacímét, az értéke-
lés eredményének közlése érdekében;
– azon gépjárművek listája, amelyekkel a szállító részt vesz az oda-
ítélési eljáráson;
– társasgépkocsival vagy autóbusszal végzett térítésköteles személy-
szállítási közösségi engedély másolata;
– társasgépkocsival vagy autóbusszal végzett térítésköteles személy-
szállítási közösségi engedély eredetivel megegyező másolatának a
másolata;
– a szállítóeszközök forgalmi engedélyének a másolata;
– a szállítóeszközök törzskönyvének a másolata;
– a szállítóeszközök osztályozási bizonyítványainak a másolata;
– a cégbejegyzési bizonyítvány másolata;
– a kompetens hatóságok által kibocsátott igazolás arról, hogy a szál-
lító nem tartozik az államnak a dokumentáció elküldése idején;
– a kompetens hatóságok által kibocsátott igazolás arról, hogy a szál-
lítónak nincs a helyi költségvetéssel szemben adóssága a dokumen-
táció elküldése idején;
– saját felelősségre tett nyilatkozat a dokumentumok hitelességére
vonatkozóan;
– saját felelősségre tett nyilatkozat, amelyből kitűnjön, hogy a gép-
jármű egyéb szállítási terhektől mentes.

6. A kért dokumentumok elküldésének módja:
– a dokumentumokat meg kell számozni, jegyzéket készítve róluk,
és be kell küldeni a Maros Megyei Tanács székhelyére zárt boríték-
ban, amelyre rá kell írni: a szállító nevét, a szállítónak az azonosí-
tására vonatkozó adatokat, a kérelmezett megyei útvonalat. A
borítékot egy benyújtási átirat kell kísérje.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
MEGYEI KÖZSZÁLLÍTÁSI HATÓSÁG

KÖZLEMÉNY
A MEGYEI ÚTSZAKASZOK ODAÍTÉLÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

A Maros Megyei Tanács – a 2013–2023-as időszakra szóló, a menetrend szerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei prog-
ramja keretében a megyei útvonalak meghatározott időre való odaítélési eljárásának a jóváhagyására vonatkozó 2020. 01. 30-i 16. sz. Maros
megyei tanácsi határozat értelmében – meghirdeti a közúti szállítók által visszamondott megyei útszakaszokat és azokat az útvonalakat, amelyekre
nem nyújtottak be meghosszabbítási kérelmet.

Az odaítélési eljárást meg lehet tekinteni az intézménynek a www.cjmures.ro internetes oldalán, a Határozatok – 2020. január 30-i 16. sz. ha-
tározat szakaszban.

Az odaítélendő útvonalakra, a menetrendre és a szükséges szállítóeszközökre vonatkozó pontosítások és információk megtalálhatók az intézmény
internetes oldalán (www.cjmures.ro) az AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT (Megyei Közszállítási Hatóság) szakaszban.

Az ELNÖK nevében Aurelian Paul Cosma 
Szász Zoltán-Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser



ADÁSVÉTEL

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741-
576-235. (6562-I) 

ELADÓ 7,20 ár telek főúton, Maros-
vásárhelyen, a Dózsa György utcá-
ban. Tel. 0737-797-975. (6910-I)

ELADÓ 80 ár telek Bözödön, a fő-
úton. Tel. 0737-797-975. (6910-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás. Tel. 0737-797-975. 
(6910-I)

SÜRGŐSEN tömbházlakást vásá-
rolok készpénzzel. Tel. 0745-423-
310. (6910-I)

MINDENFÉLE

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

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

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

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (6577-I)

VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést,
szigetelést, parkettcsiszolást. Tel.
0740-667-511. (6818-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(64571)

KÜLÖNFÉLE FÉMMUNKÁT vállalok.
Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(64571)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. (6900-I)

HOSSZÚ TÁVRA, munkakönyvvel
gyerekszerető, kedves és megbízható
dadust keresünk. Tel. 0734-730-472,
0745-162-268. (6913-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk március
3-án TAKÁCS KÁROLYRA halálá-
nak 2. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei.
„A halál olyan súlyos veszteség,
hogy valóságosan sohasem
lehet feldolgozni. Az emléke el-
halványulhat a szeretett személy-
nek, de a hiánya mindig
megmarad.” (6842-I)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben megmarad em-
léked és a szeretet.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk március 3-án
BARTHA ZOLTÁNRA halálának
17. évfordulóján. Áldott, szép
emlékét egy életen át szívünkben
őrizzük.
Felesége, fia, két lánya, két veje,
két unokája, két dédunokája. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! (6830)

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen. Drága lelked, fáradt tes-
ted nyugodjon békében.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk a szerető feleségre,
édesanyára, nagymamára, a bú-
zásbesenyői SZABÓ KATALINRA
(Erzsébet), aki ma egy éve elköl-
tözött az örök hazába. Áldott,
szép emlékét szívünkben őriz-
zük. Férjed és szeretteid. (6852-I)

Drága édesapám, a kutyfalvi
SZÁNTÓ ISTVÁN ezelőtt 24 évvel
csukta örök álomra szemét. Le-
gyen békés pihenése! Szeretettel
őrzöm emlékét. Leánya. (6857-I)

„Köszönjük neked, Uram, hogy Ő
a miénk volt, és az is marad, mert
aki szerettei szívében él, az nem
hal meg, csak távol marad.”

(Szent Ágoston)
Szomorú szívvel emlékezünk
március 3-án a kerelőszent-
páli születésű TROMBITÁS 
ROZÁLIÁRA halálának 4. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi szerető
családja. (6892)

Mindenhol csend van, béke és
nyugalom,
Csak a szívünkben van igazi fáj-
dalom.
Csak állunk némán a sírnál, és
arra gondolunk,
hogy valamikor egyszer ismét ta-
lálkozunk.
Fájó szívvel emlékezünk március
3-án drága jó keresztgyerme-
künkre, CSISZÉR EDÉRE halálá-
nak első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Nagynénje, Mária és csa-
ládja, unokahúga, Mónika és
családja. (6891-I)

Fájó szívvel emlékeztünk már-
cius 1-jén a drága édesanyára,
nagymamára, dédmamára, 
BOGDÁN IRÉNRE született 
KILYÉN IRÉN halálának 4. évfor-
dulóján. Drága emlékét szívünk-
ben őrizzük. Nyugodjál békében,
drága édesanyám! Mónika és
Csilla családjukkal. (6895)

„Ha hullócsillag száll az éjféli
égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen a szíve-
tek.
Ha rám gondoltok, soha ne sírja-
tok!
Hiszen szívetekben jó helyen va-
gyok.”
Szomorú szívvel emlékezünk
március 3-án az ehedi születésű
BAKÓ IGNÁC BALÁZS volt ma-
rosvásárhelyi lakosra halálának
10. évfordulóján. Emlékét őrzi
három gyermeke családjukkal
együtt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (6899-I)

Bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet, amit tőlünk soha senki
el nem vehet. Téged elfelejteni
soha nem lehet, csak muszáj az
életet élni nélküled. Nem halljuk
a hangod, nem látjuk az arcod,
hiába szólítunk, te már azt nem
hallod. Virágot viszünk egy néma
sírra, de ezzel téged nem hozha-
tunk vissza.
Fájó szívvel emlékezünk egy
drága jó férjre, édesapára,
apósra, nagyapára, SÓFALVI 
JÓZSEFRE halálának 8. évfordu-
lóján. Nyugodjál békében, te
drága lélek! Emlékezik rá bána-
tos felesége, hat gyereke, vejei,
unokái és dédunokái. (6916)

ELHALÁLOZÁS

Búcsúzott volna tőlünk, de ereje
nem engedte, csak a szíve súgta:
isten veletek.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, nagynéni,
rokon, a nagyölyvesi születésű 

özvegy DÓSA SÁRA 
szül. Végh 

életének 95. évében csendesen
megpihent. Temetése március 3-
án, kedden 13 órakor lesz a refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (6905-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesanya, testvér, nagy-
mama, dédnagymama, anyós és
anyatárs, a nyárádgálfalvi 

özv. SZABÓ BÉLÁNÉ 
szül. ÁCS ARANKA 

életének 95. évében csendesen
megpihent. Temetése 2020. már-
cius 4-én, szerdán 13 órakor lesz
a nyárádgálfalvi ravatalozóból,
unitárius szertartás szerint. Bú-
csúzik tőle három gyermeke és
azok családja. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (mp.-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk a
drága testvértől, sógornőtől, 

KOVÁCS 
(szül. Balog) 
MARGITTÓL, 

valamint sógorunktól, 
KOVÁCS JÁNOSTÓL. 

Emlékük legyen áldott, nyugal-
muk csendes! 
Balog Sándor és Matild. (6903-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Kegyelettel búcsúzunk
OSVÁTH KÁROLY szomszé-
dunktól, és őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. Nyu-
godjon békében! (6907-I) 

Őszinte részvétünk Dósa
Györgynek és Violának, osz-
tozunk a szeretett ÉDESANYA
és ANYÓS elvesztése okozta
fájdalmukban. Emőke és Ildikó.
(-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Pálosi Tünde Erikának  és
családjának, osztozunk sze-
retett NAGYMAMÁJA elvesz-
tése miatt  érzett fájdalmában. A
Procardia munkaközössége és
a Kikeli család. (64585-I)

Kegyelettel búcsúzunk SÁRIKA
NÉNITŐL, a szerető, igaz
rokontól. Szívében nem volt
más, csak jóság és szeretet. 
Őszinte részvétünk Jolinak,
Gyurinak és családjuknak. 
Emléke legyen áldott! Isten
nyugtassa békében! Őszinte
részvéttel a Dóczy család,
valamint Margó és Géza. 
(6898-I)

Együttérzérzésünket fejezzük
ki Pálosi Attila kollégánk-

nak, osztozunk szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatti
gyászában. Isten nyugtassa
békében! A Nakita Prod
Comimpex Kft. munkakö-
zössége. (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok  tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A LEHETŐ LEGOLCSÓBB INGATLANOK MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa

Tel. 0737-797-975. (6911-I)

A MAKFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET 2020. március 20-án
11 órától tartja a 2019. évi beszámoló közgyűlését a szövetkezet

irodahelyiségében. A napirend a vasasüzletben 
és az irodahelyiségben van kifüggesztve. Határozatképtelenség

esetén másnap, március 21-én 11 órától 
rendkívüli közgyűlést tartunk. A vezetőtanács. (21949)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

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

Az idő múlik, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz
fájó, szép emléked. A múltba
visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Nélkü-
led szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy
hiába várunk. Örökre elmentél,
vissza nem jössz hozzánk, szí-
vünkben fájdalom, bánat és
gyász. Hiányzol közülünk, a he-
lyed üres marad, egy váratlan pillanat megölte szívedet. Ma-
gadba zártad a sors ezernyi baját, váratlanul, búcsú nélkül
itthagytál. 
Fájdalommal emlékezünk március 3-ára, amikor 24 éve Je-
ruzsálemben tragikus körülmények között elhunyt a vajda-
szentiványi születésű, 29 éves LUNKA DOMI.  
Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesapja, Mihály, édes-
anyja, Rózsi, testvérei, Zsuzsa családjával, Rozi családjával
és Mihály családjával. (6565)



AzExpertInsolvenţăSPRL
acsődbementROWORT.cégfelszámolójaként
nyilvánosárveréseneladjaazalábbijavakat:

1.SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK(SkodaOctavia,kéziraklapemelő)
egyenként.A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető. 
2.MŰSZAKIFELSZERELÉS,BÚTORZAT, IRODAIFEL-

SZERELÉS (pelletgyártó berendezés, csiszológép, bútorzat, számító-
gép stb.), egyenként adódnak el. A teljes lista a cégfelszámolótól
igényelhető. 
Azárveréstacégfelszámoló székhelyéntartják2020.március

24-én10órakor.
Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik 2020. március 31-én

és április 7-én, ugyanazon feltételekkel. 
Az ajánlattevők 24 órával az árverés előtt nyújtsák be részvételi

dossziéjukat a cégfelszámolóhoz; a dokumentáció a cégfelszámoló
székhelyén vásárolható meg. 
2.Eladásközvetlenalkualapján:
nyersanyagkészlet (bükkrönk, szélezetlen bükk és tölgy fűrészáru

stb.), félkészáru (standard elemek, széklábak stb.), késztermék (székek,
pelettázott tűzifa stb.), egyéb termékek (székminták). Megtekinteni
Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt lehet, a ROWO Rt.-nél. Kiki-
áltási ár egy tömbben való eladás esetén 684.393 lej, héa nélkül. 

A javakat egyenként is lehet értékesíteni, a teljes lista és az eladási
ár a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. 

Az ajánlatokat a cégfelszámoló székhelyén lehet benyújtani április
7-éig. 

Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az alku
előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.

Bővebbtájékoztatásakövetkezőtelefonszámokon:
tel.:0354-405-232,
fax:0254-713-311,
mobil:0726-785-348,
e-mail:office@expertinsolventa.ro

12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REKLÁM ________________________________________________ 2020.március3.,kedd


