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Dózsa György községben

Összehangolt településfejlesztés a cél
Szentírási erények
– tanítások az
öröm vasárnapján

Vasárnap lángra lobbant a harmadik
gyertya is az adventi koszorúkon. A
koszorú gyertyáinak sorában a harmadik kivételesen nem a bűnbánat lila
színét, hanem a rózsaszínt viseli, a
harmadik gyertya az öröm gyertyája, a
harmadik vasárnap pedig az öröm vasárnapja.

____________2.
Virtuális
civil kávézó

1948. december 10. óta világszerte
megemlékeznek az emberi jogok nemzetközi napjáról. Az idei év tematikája
egy felhívás, hogy a Covid–19-járványból való kilábalást az emberi
jogok megerősítésére használjuk fel –
állt a Divers Egyesület meghívójában,
amelyben a szervezők virtuális civil
kávézóba hívták főleg a szociális területen tevékenykedő nemkormányzati
szervezetek képviselőit.

____________5.
Szociális lakások
fiataloknak

Szennyvízhálózati munkálatok Nagyteremiben

Fotó: Nagy Tibor

Dózsa György községben az elkövetkező időszakra is bizal- mint a települések infrastruktúra-fejlesztési terveiről beszélmat szavaztak Iszlai Tibor polgármesternek, illetve Dombi gettünk.
Ferenc alpolgármesternek, így zavartalanul folytatódnak a
2992 lakosú nyárádmenti község beruházásai. Az elöljárók- Szer Pálosy Piroska
kal a befejezett és a folyamatban lévő munkálatokról, vala(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

A napokban kijelölték a területet, és a
munkagépek megkezdték a szociális
lakások építéséhez szükséges előkészítő munkálatokat Nagyteremiben.
Folyik a tereprendezés és az építés
vonalának, az épületek jellemző sarokpontjainak a kitűzése.

____________6.

Illúziók nélkül

Nagy riadalmat keltett tegnap Cotroceni-ben a frissen parlamenti
párttá avanzsált AUR tárgyalódelegációja egyik tagjának, D. Ş. szenátornak a kijelentése, miszerint nem végezte el az elnöki találkozó
előtti kötelező koronavírustesztet, és senki sem kényszerítheti arra,
hogy megtegye, nem sérthetik meg az emberi és személyiségi jogait.
A bejelentés sajtóhírek szerint még a mindig álmatag elnököt is
izgalomba hozta, nem beszélve az államfő őrző-védőiről. Ugyanis
ilyen körülmények között az illető veszélyeztetheti mind az államfő,
mind pedig a többi tárgyalópartner egészségét és életét. A szenátor
szerint azonban az elnöknek tiszteletben kell tartania az alkotmányt
és a vonatkozó nemzetközi előírásokat, és nem kényszeríthet senkit
arra, hogy akarata ellenére beoltassa vagy teszteltesse magát.
Ha Iohannis fél a koronavírustól, tartson online konzultációt – jelentette ki a szenátor –, bár a hazafiság vírusa lehet az egyetlen
vírus, amit tőle vagy pártjától elkaphat bárki, tette hozzá.
A szenátor először a jászvásári beszédével vált híressé, amikor
azért támadta az államfőt, mert le akarta beszélni az embereket, hogy
Szent Paraschiva ünnepén Jászvásárba zarándokoljanak. Két hónappal később pedig Konstancán robbantott ki hasonló botrányt
Szent András ünnepén. Egyébként arról ismert, hogy a tévévitákban
nem hagyja beszélni a meghívottakat – főleg a magyarokat (lásd a
Szabó Ödönnel folytatott tragikomédiába illő szájkaratét) –,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 órakor,
lenyugszik
16 óra 36 perckor.
Az év 350. napja,
hátravan 16 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma VALÉR,
holnap ALETTA és ETELKA
napja.
VALÉR: latin eredetű, a Valerius
nemzetségnévből. Jelentése: erős,
egészséges.

Szentírási erények
– tanítások az öröm vasárnapján

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. december 14.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 6 0C
min. -1 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8730

4,0112
1,3787
235,0708

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

A hét végén nyílik a korcsolyapálya

December 19-én, szombaton nyílik a műjégpálya a marosvásárhelyi vár udvarán. Soós Zoltán polgármester bejelentette, hogy a létesítményt az egészségügyi
előírásokat betartva működtetik, a turnusok közötti szünet
a tavalyihoz képest hosszabb lesz, hogy megfelelően tudják fertőtleníteni a felületeket, és a nyitvatartási program
is lerövidül. Egy felnőttjegy 10, egy gyerekjegy 8 lejbe
kerül. A 3 éven alatti gyermekek ingyen korcsolyázhatnak.

Adományokat gyűjt
a Rotaract Klub Téka

Hátrányos helyzetű családoknak, gyerekeknek szeretné
szebbé tenni a karácsonyát a Rotaract Klub Téka. Ennek
érdekében adományokat gyűjt. December 20-ig tartós
élelmiszereket, játékokat, gyerekruhákat, meséskönyveket, tanszereket, valamint tisztálkodási kellékeket lehet
adományozni, amelyeket majd eljuttatnak azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk. Biztonsági szempontok miatt, illetve annak érdekében, hogy könnyítsenek
az adományozók dolgán, a Rotaract felvállalta, hogy önkénteseik házhoz mennek, és átveszik az adományt
azoktól, akik előzetesen jelzik azt a 0741-436-367-es telefonszámon.

Meleg ételt biztosító utalványok
Marosvásárhelyen

A juttatást a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság nyilvántartásaiban szereplő, 75. életévüket betöltött személyek igényelhetik, akiknek jövedelme nem haladja meg a
szociális juttatás értékét, és akikre a 115/2020. számú
sürgősségi kormányrendelet előírásai vonatkoznak, amelyek értelmében 4 hónapon keresztül biztosítanak meleg
ételt a hátrányos helyzetű személyeknek. A szociális utalványban hajléktalan személyek vagy családok, kilakoltatott személyek, családok és állandó lakhellyel nem
rendelkező gyerekes családok, egyedülálló szülők is részesülnek. A kártyákat havonta 180 lejjel töltik fel. Bővebb
információkért a 0365-430-851-es telefonszámot lehet
hívni, vagy személyesen a Marosvásárhelyi Szociális
Igazgatóságot a Dózsa György út 9. szám alatti székhelyen, hétfőtől péntekig 8-12 óra között, az egészségbiztonsági intézkedések betartásával.

Segítség karanténban lévőknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igazgatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírásainak megfelelően élelmet biztosít a házi
elkülönítésben levő és a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, kiszolgáltatott
személyek számára (a 18/2017-es sürgősségi kormányrendelet 7. cikkelyének 2. bekezdése szerint), a házi elkülönítés/karantén 14 napos időtartamára, a SARS-COV
2-vírus terjedésének korlátozása érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon, a 0365-430-859-es
telefonszám 103-as mellékállomásán kérhető.

Kert a Bernády Házban

A Kert – Grădină – Garden című kiállítással lépett a marosvásárhelyi érdeklődők elé Herman Levente festőművész. Munkái a Bernády Házban tekinthetők meg. A
MAMŰ és az Élesdi Művésztelep Egyesület tagja Magyarországon vált a vizuális művészetek markáns egyéniségévé, hosszabb ottani tartózkodás után tért vissza
Erdélybe, szülővárosába, Marosvásárhelyre. Alkotásaiból
többet megismerhetett a helyi közönség, főleg a Kultúrpalotában évekkel ezelőtt megrendezett egyéni tárlatának
köszönhetően. A járványügyi előírásokhoz igazodó mostani kiállításon újabb művekkel mutatkozott be.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A csenden keresztül szól hozzánk az Úr – figyelmeztetett Nyárádszeredában Drócsa László plébános

Vasárnap lángra lobbant a harmadik gyertya is az
adventi koszorúkon. A koszorú gyertyáinak sorában a harmadik kivételesen nem a bűnbánat lila
színét, hanem a rózsaszínt viseli, a harmadik
gyertya az öröm gyertyája, a harmadik vasárnap
pedig az öröm vasárnapja.

Adventi várakozásunk akkor lehet teljes és akkor bontakozhat ki igazán, ha valamely szentírási személy erényeit
gyakorolva készülünk Jézus születésére – figyelmeztette a
nyárádszeredai plébánia előtt vasárnap délutáni összegyűlt
helyieket Drócsa László plébános, Keresztelő Szent Jánost
emelve ki, akinek jelleme három adventi erényt mutat.
Szűkszavú ember volt, ezért beszédének súlya volt, szavai
felfedték az igazságot. Ma nagy hiánycikk a megfontolt beszéd, az emberekből ömlik a szó, ami lelki ürességük jele,
ezért advent arra is jó, hogy szeressük meg a csendet, mert
a csenden keresztül szól hozzánk az Úr. Szent János helyesen ismerte magát, nem lehetett őt élethazugságokba csábítani. Igyekezzünk mi is felmérni képességeinket, legyünk
tudatában annak, hogy kik vagyunk, de ne értékeljük túl
önmagunkat. Szent János tanúságot tett Jézusról. Igyekez-

Fotó: Gligor Róbert László

zünk mi is Jézusra irányítani embertársaink figyelmét,
igyekezzünk megmutatni környezetünknek az Isten felé vezető utat. Ha erre törekedünk a hátralevő napokban, igazán
adventi emberek leszünk, és így juthatunk el közösen a karácsony fényességéhez – intette a híveket a plébános.
Miközben népviseletbe öltözött fiatalok gyújtották meg
a gyertyát a szovátai placcon álló adventi koszorúnál, vasárnap este a város lakóit rendhagyó módon a Sóvidék Televízióban szólította meg Baczoni Sándor református
lelkész. Advent nemcsak a hagyományt, a Krisztus-várást
hordozza magában, hanem a vele való találkozás lehetőségét. Ma, amikor a járvány miatt törvények korlátozzák az
egymással való találkozást, fontos önmagunkkal találkozni,
felismerni képességeinket, adottságainkat, pozitív értékeinket. Isten az embert a maga hasonlatosságára, tehát jónak
teremtette, nekünk pedig úgy kell önmagunkkal találkoznunk, hogy fedezzük fel lelkünk jóságát, az imádságban
rejlő szépséget. Fontos ilyenkor is jóságunkból másoknak
is adni, ha pedig van bennünk jóság, akkor szervezett karitatív akciók nélkül is segíthetünk másokon – hangsúlyozta a lelkész. (GRL)

Télapó a buszokon!

December 11–27. között a Télapó egy különleges autóbusszal közlekedik a marosvásárhelyi közszállítás vonalain, a www.transportlocal.ro weboldalon közölt menetrend szerint.
Az autóbuszon a Télapó a gyerekekeket egy dobozzal várja, amelyben elhelyezhető egy számára címzett pár
soros levél, feltüntetve nevet, életkort, valamint egy telefonszámot, amelyen utólag elérhetők a jutalomban részesülő gyermekek.
Az ajándéktárgyak kisorsolására december 28-án kerül sor, a sajtó jelenlétében.

A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!

RENDEZVÉNYEK

Bemutatkozási lehetőség online
kiállításon

A marosvásárhelyi Studium – Prospero Alapítvány 2021
januárjában a kultúra hete programsorozat részeként a
virtuális térben szervez kiállítást, megmutatkozási lehetőséget kínálva azon Maros megyei hivatásos ipar- és
képzőművészeknek, akik a járványhelyzetben sem szüneteltették alkotói tevékenységüket. Jelentkezni a
www.studium.ro honlapon közzétett űrlap kitöltésével
lehet december 20-áig. Technikai, formai és tematikai
megkötés nincs. A beérkező alkotások reprodukcióiból
szakmai zsűri válogatja ki azon műveket, melyek helyet
kapnak a tárlat online lapozható és nyomtatásban is
megjelenő katalógusában. A zsűrizésre felkért szakemberek: Nagy Miklós Kund művészeti író és ifjabb Molnár
Dénes képzőművész. A jelentkezési űrlap elérhető a
studium.ro/hirek/ címen, az érdeklődők további információkat a kiado@studium.ro email-címen vagy a 0265250-773-as telefonszámon kérhetnek.

Május 1. – strandtörténeti állandó
kiállítás

A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület a Maros Sportklubbal közösen gyűjtést szervez fotókiállításhoz. Azokat a digitális felvételeket és/vagy papírképeket várják,

amelyek az egykori marosvásárhelyi Május 1. strandon
készültek. A felvételek tükrözhetik a fürdő hangulatát,
vagy valamilyen sporteseményen készülhettek (úszás,
vízilabda), illetve olyan sportolókat, csapatot ábrázolhatnak, akiknek/amelyeknek a karrierje az egykori strandhoz kötődik. A fényképekből előválogatás után állandó
kiállítást állítanak össze, amelynek anyagát az új
uszoda falaira helyezik ki. A digitális képeket a
gyvajda67@gmail.com e-mail-címre várják, míg a papírképeket a Népújság Dózsa György utca 9. szám
alatti, II. emeleti apróhirdetéseket fogadó irodájába lehet
borítékban eljuttatni, ahonnan szkennelés után visszaszolgáltatjuk a tulajdonosnak. A beküldők lehetőség szerint mind a digitális, mind a papírképekhez
mellékeljenek leírást a következő információkkal: a fénykép szerzőjének neve, elérhetősége, készítésének időpontja, az ábrázolt személyek, sportolók, csapatok
neve(i), esetleg a sportesemény megnevezése (helyi,
megyei bajnokság, emlékverseny stb.). Bővebb tájékoztatás a 0744-604-244-es telefonszámon.

Húsz év művészet Mezőpanitban

Húsz év művészet Mezőpanitban címmel tárlat tekinthető meg a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében. A kiállított munkák a
mezőpaniti Molnár Dénes-alkotótábor anyagából valók.
A kiállítás december folyamán látogatható, a járványügyi
szabályok betartásával.
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A KMKSZ elítéli a kárpátaljai képviselők ellen
hazaárulás címén indított eljárást

A Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) hétfőn nyilatkozatban ítélte el azt, hogy hazaárulás címén és még további
vádpontokban indított büntetőeljárást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a kárpátaljai Szürte
település helyi képviselői ellen,
amiért az ünnepélyes beiktatási
ülésen elénekelték a magyar himnuszt.

„A KMKSZ mélységesen felháborítónak tartja a kárpátaljai szürtei kistérségi
képviselők minden törvényi alapot nélkülöző vegzálását. A magyar nemzeti
imádság eléneklése kapcsán ellenük indított eljárás és a hazaárulással való
megvádolás példátlan eset a független
Ukrajna eddigi történetében. A nemzetiségi szimbólumok, a nemzeti trikolór, a
himnusz, a címer használatát a kulturális
autonómia keretén belül Ukrajna alkotmánya és az 1992-es nemzetiségi törvény is biztosítja” – írta a szervezet az
MTI-hez eljuttatott közleményében.
A KMKSZ közölte: a szövetség úgy

véli, hogy a szürtei eset is annak a koholt
politikai vádak alapján tervszerűen felépített eljárásnak a része, amelynek célja
a magyar szervezetek tevékenységének
ellehetetlenítésén túl a kárpátaljai magyarság és vezetőinek megfélemlítése.
„A szövetség ismételten felhívja Magyarország és a nemzetközi szervezetek
figyelmét az ellenünk állambiztonsági
eszközökkel folytatott politikai nyomásgyakorlásra, és felszólítja az ukrajnai illetékes szerveket, hogy haladéktalanul
vessenek véget a kárpátaljai magyarok
ellen folytatott koncepciós eljárásoknak
– emelte ki a KMKSZ.
Az Ukrajinszki Novini hírportál
szombaton hozta nyilvánosságra az
SZBU hivatalos válaszát az általuk a hatóságnak írásban elküldött kérdésre.
Ebben az SZBU megerősítette, hogy hazaárulás, továbbá Ukrajna területi integritásának megsértése és dokumentumhamisítás címén eljárást indítottak szürtei
kistérségi képviselők ellen. További részleteket nem közöltek, arra hivatkozva,
hogy a vizsgálat folyamatban van. Így

azt sem hozták nyilvánosságra, kihallgatták-e az érintett képviselőket.
A kárpátaljai Szürte településen az október végén megválasztott magyar nemzetiségű helyi képviselők az ünnepélyes
beiktatási ülésen – még november 21-én
– elénekelték a magyar himnuszt, az
esetről titokban készített videófelvétel
azonban jóval később került napvilágra.
Az SZBU december 1-jén közölte, hogy
megindította a vizsgálatot annak kiderítésére, jogszabályba ütköző volt-e a magyar himnusz eléneklése az ülésen. Még
aznap a Volodimir Zelenszkij ukrán
elnök mögött álló Nép Szolgája parlamenti frakciójának két tagja, Vitalij Bezhin és a párt frakcióvezetője, Olekszandr
Kornyijenko nyilvánosságra hozta, hogy
ők fordultak ez ügyben az SZBU-hoz.
Közben a kárpátaljai Péterfalván egy
ház falán egy újabb, magyarokat fenyegető üzenet jelent meg hétfőre virradóan,
amelyről a község a Facebook-oldalán
tett közzé fotót. „Kárpátalja Ukrajna! Eljövünk értetek! Jobboldali Szektor” – áll
az ukránul írt üzenetben. (MTI)

A mesterséges intelligencia emberi jogi kockázatai

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) a mes- pontosan hogyan működik. Az Európai Uniónak tisztáznia
terséges intelligencia emberi jogi kockázataira hívta kell, hogy a meglévő szabályok hogyan alkalmazhatóak a
mesterséges intelligenciára, a szervezeteknek pedig fel kell
fel a figyelmet hétfőn közzétett jelentésében.

A bécsi székhelyű testület jelentése, amely több mint száz,
mesterséges intelligenciát használó állami és magánszervezettel készített interjún alapul, rámutat alkalmazásának veszélyeire, különösen az előrejelző rendészet, az orvosi diagnózisok,
a szociális ellátások és a célzott hirdetések terén.
„A mesterséges intelligencia nem tévedhetetlen, emberek
hozzák létre, de van lehetőségünk úgy alakítani, hogy az ne
csak tiszteletben tartsa az emberi és alapvető jogainkat, hanem
védje és elő is mozdítsa azokat – írta Michael O’Flaherty, az
ügynökség vezetője a jelentés előszavában.
A kutatás hangsúlyozza: a mesterséges intelligencia használatakor az embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az

mérniük, hogy fejlesztése és használata nem sérti-e az emberi
jogokat. Az FRA felkéri az EU-t és az uniós tagállamokat,
hogy biztosítsák az alapvető jogok tiszteletben tartását, illetve
a jogorvoslati lehetőségeket a mesterséges intelligencia használata folyamán. Felhívja a figyelmet továbbá a hatásvizsgálatok fontosságára a negatív hatások elkerülése érdekében,
valamint egy hatékony felügyeleti rendszer létrehozására. A
testület emellett arra kéri fel az uniós intézményeket és a tagországokat, hogy nyújtsanak bővebb iránymutatást az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatban, valamint vizsgálják meg,
nem történik-e hátrányos megkülönböztetés a mesterséges intelligencia használatakor. (MTI)

Elhunyt Bergendy István Liszt Ferenc-díjas zenész,
a Bergendy együttes alapítója és vezetője. A szaxofonos, klarinétos, zeneszerző hétfőn, 81 évesen halt
meg, a koronavírus-fertőzés szövődményeinek következtében – közölte a család az MTI-vel.

Én táncolnék veled című tévétánciskola zenéjét, emellett musicaleket (Kártyaaffér hölgykörökben, Mesélj, Münchhausen,
Bohóc az egész család, Robinson és Péntek, Dobszó az éjszakában, Ördög bújjék...), valamint rock-kantátát (A rendíthetetlen ólomkatona) is írt.
A nyolcvanas években megalakította a Bergendy Koncert-,
Tánc-, Jazz- és Szalon Zenekart, amelynek tizenkét tagja
közül nyolc volt zenész, négy pedig énekes és vokalista. Az
együttes a 20. század mindenfajta könnyűzenéjét, tánczenéjét
adta elő show-szerűen, elegáns egyenruhákban. Bálok rendszeres fellépői voltak, tánciskola-felvételeik lemezen, televízió-sorozatban és videokazettán is megjelentek. 2009
októberében a zenekart kisebb létszámú együttes váltotta fel,
amelyet 2017-ben feloszlatott. A Bergendy tizenöt nagylemezt
készített. (MTI)

Elhunyt Bergendy István zenész

„Nagy dolog, hogy ilyen sokáig, csaknem hat évtizeden át
egyben tartotta a zenekart, amely sok korszakon és tagcserén
ment át. Képzett dzsesszmuzsikusként játszott hosszú időn át
slágerzenét. Nagyon kedves ember volt” – mondta az MTInek Zareczky Miklós énekes, aki huszonöt éven át, 1992-től
volt a Bergendy együttes tagja.
Bergendy István 1939-ben született, francia gyökerű nemesi
ősei a Felvidékről kerültek szülővárosába, Szolnokra. A tanulás mellett úszott, vízilabdázott és tangóharmonikázni, majd
szaxofonozni tanult. A középiskolában Rock néven együttest
alapított, apja ösztönzésére ment a Műegyetemre, ahol három
évig autómérnöknek tanult, de 1961-ben felvették a konzervatóriumba.
Játszott a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarban, egyik alapítója volt a közgazdasági egyetem klubjában megalakult Ifjúsági
Jazzegyüttesnek,
amelyben
öccse,
Péter
szaxofononozott, fuvolázott. A Bergendy nevet 1962-ben vette
fel a zenekar, és ő lett a zenekarvezető. Kezdetben az Ifjúsági
Park téli helyiségében, a belvárosi Dália presszóban játszottak,
nyáron az Ifiparkban léptek fel rendszeresen.
A beatkorszakban a képzett zenészekből álló Bergendy
együttesnek nagy szakmai tekintélye volt, lemezfelvételtől
rádiós élő adásig, koncertturnétól a Táncdalfesztiválig mindenhová hívták őket. Fontos szerepük volt Zalatnay Sarolta
első rádió- és tévéfelvételének elkészítésében, segítették pályáján Komár Lászlót, Máté Pétert.
A hatvanas évek második felétől a Bergendy együttes a
dzsessz, a soul és a rock olyan egyvelegét játszva az egyik
első magyar fúziós zenekar volt. 1970-ben csatlakozott hozzájuk Latzin Norbert billentyűs-zeneszerző és Demjén Ferenc
basszusgitáros-énekes-szövegíró, akik révén egy csapásra országszerte népszerűek lettek, ez a sok sikert és slágert hozó
korszak 1976-ig tartott.
1972-ben jelent meg első, saját számaikat tartalmazó albumuk Jelszó: LOVE – szeretet címmel. Olyan slágerek fűződtek a nevükhöz, mint a Jöjj vissza, vándor, a Mindig ugyanúgy,
a Sajtból van a hold, a Darabokra törted a szívem vagy az Iskolatáska. Ez utóbbi A Hétfő (Hét fő) című korongon hallható,
amely az első magyar konceptalbum (a nap minden órájához
tartozik egy dal) és az első magyar könnyűzenei dupla lemez
is volt.
Miután Latzin és Demjén is távozott, az együttes 1980-tól
sikeres mesejátékokat, gyermekalbumokat készített. Bergendy
István szerezte a Süsü, a sárkány, a Süsüke, a sárkánygyerek,
a Futrinka utca és a Sebaj, Tóbiás tévésorozatok, a 24 részes

Ország – világ
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Járványhelyzet

Országszerte 1289 koronavírusos beteget ápolnak
intenzív osztályon a stratégiai kommunikációs törzs
hétfői jelentése szerint. Az elmúlt nap 109 páciens
hunyt el a betegség következtében. Hétfő óta 3.252
új esetet azonosítottak, mindössze 8.059 teszt elvégzésével. A járvány kezdete óta közel 560 ezer eset
ismert Romániában. A megfertőződtek közül több
mint 460 ezren meggyógyultak.

Korlátozások az ünnepekre

Az ünnepeken is szigorúan be kell tartani a szabályokat, a lehető legkevesebbet kell utazni, és minimálisra kell csökkenteni azon alkalmak számát, amelyek
során olyan személyekkel találkozunk, akikkel általában nem szoktunk – mondta el vasárnap este az Antena 3 televízióban Raed Arafat államtitkár. Az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (DSU)
vezetője szerint a települések vesztegzár alá helyezése „pozitív eredményeket” hozott, mindenütt csökkent a fertőzöttségi arány, amely az elején jellemzően
10-11 ezrelék volt, és a karantén alatt 5 ezrelék alá
csökkent. (Agerpres)

Házkutatások adócsalással
kapcsolatos ügyben

Több mint száznegyven helyen, 15 megyében tartott
házkutatást hétfőn a Maros Megyei Rendőrség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztálya egy
adócsalással és csalással kapcsolatos ügyben. A
rendőrség tájékoztatása szerint a tettek elkövetésével gyanúsított személy 2016-tól hat különböző vállalat
adminisztrátoraként
a
könyvviteli
nyilvántartásban nem rögzített kereskedelmi tevékenységet folytatott. Ugyanakkor bizonyos adókedvezmények érdekében hamis számlákat iktatott. Egy
banki alkalmazott segítségével az illető jogtalanul jutott különféle banki hitelekhez, és az így szerzett
pénzt a cégeken belül, illetve saját célra használták
fel az ügy gyanúsítottjai – mutat még rá a közlemény.
(Agerpres)

Lavinaveszély

Romániában a Fogarasi-havasokban, a Bâlea-tónál
a legnagyobb a hó jelenleg: hétfőn 65 centiméteres
vastagságú hóréteget mértek – mondta el az Agerpres hírügynökségnek Narcisa Milian, a dél-erdélyi
regionális meteorológiai központ szóvivője. A meteorológus szerint a 65 centiméter vastag hótakarót
2034 méteres magasságban mérték, és szerinte az
elkövetkező napokban ez az érték nem fog nőni.
Télen csak felvonóval lehet eljutni a Bâlea-vízeséstől
a tóig, a nagy hó és a lavinaveszély miatt ugyanis a
transzfogarasi utat lezárják a forgalom elől az évnek
ebben a szakában. A felvonót csak megfelelő időjárási
körülmények
között
működtetik.
A
https://www.balea-turism.ro/telecabina internetes
oldal szerint egy oda-vissza utazás ára a felvonóval
60 lej személyenként. (Agerpres)

Illúziók nélkül

(Folytatás az 1. oldalról)
és úgy megy neki az embereknek, mint egy buldózer.
Az elnököt illetően sem lehetnek illúzióink. Még a
kormányalakítás lázában sem feledkezik el a pandémiáról. És a PSD megbuktatása mellett egy másik álmát is
megvalósítaná: karanténba zárná az egész országot.
Erre „koncentrál maximálisan”, persze Cîţu miniszterelnökké ütése mellett. Erre mutatnak a jelek: az például,
hogy a kampányban viszonylag alacsony esetszám a választások után elkezdett emelkedni. És igaz, hogy Ludovic Orban azt ígérte, hogy a választások után sem lesz
karantén, de azóta már nem ő a miniszterelnök… És
még ilyen körülmények között sem a kormányalakítás
az államfő prioritása – aki intézkedéseket hozhatna a
koronavírus-járvány leküzdésére –, hanem a karantén,
amire – meglehet – nem kell sokat „várni”.
Amire ezek a sorok napvilágot látnak, kiderül, mi történt az ominózus konzultációkon. De bárhonnan nézzük
a dolgokat, nem lehetnek illúzióink sem az államfővel,
sem a politikai pártokkal és főleg nem az AUR-ral kapcsolatban. Sok cirkusz, alpári támadás várható, ami
még jobban kiábrándítja a politikából amúgy is kiábrándult embereket.
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Kormányalakítás

A pártok ragaszkodnak saját jelöltjükhöz

Szinte valamennyi parlamenti
képviselethez jutott párt saját
miniszterelnök-jelöltjének
kért kormányalakítási megbízást Klaus Iohannis államfőtől a hétfői konzultáción.

Nemzeti egységkormányt akarnak
a szociáldemokraták
A választásokat megnyerő szociáldemokraták Alexandru Rafila orvosprofesszort
javasolták
a
miniszterelnöki posztra, és – koalíciós partnerek híján – nemzeti egységkormányt javasoltak.
Marcel Ciolacu, a PSD elnöke
„tisztességes ajánlatnak” nevezte a
– koronavírus-járvány idején reflektorfénybe került, Romániát az
Egészségügyi Világszervezetben
(WHO) képviselő – mikrobiológus
Rafila jelölését. A pártelnök azzal
érvelt a nemzeti egységkormány
mellett, hogy az egészségügyi és
politikai válság közepette a megalakítandó kormánynak széles parlamenti támogatásra van szüksége, a
miniszterelnököt pedig szerinte a
legnagyobb frakcióval rendelkező
PSD-nek kell jelölnie.
A liberálisok elutasítják
a szocdemek javaslatát
Florin Cîţut javasolta a miniszterelnöki tisztségre a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a Klaus Iohannis
államfővel folytatott hétfői egyeztetésen – jelentette ki a konzultáció
után Ludovic Orban pártelnök, hozzátéve, hogy a képviselőházi elnököt is a PNL adná, a pártelnök
személyében.
Orban rámutatott: a liberális küldöttség közölte az elnökkel, hogy a
PNL továbbra is elkötelezett egy
jobbközép kormány alakítása mellett, „amely biztosíthatja Románia
fejlesztését, a rendszerreformok
megvalósítását és azt a gazdasági
előrelépést, amelyre az országnak
szüksége van”.

A PNL vezetője elmondta még:
alakulata nem ért egyet azzal, hogy
a PSD bármilyen formában részt
vegyen a kormányzásban. Hozzátette, pártjának vezetőtestülete határozatban rögzítette, hogy az
USR-PLUS-szal, az RMDSZ-szel
és a nemzeti kisebbségekkel hajlandó együttműködésre lépni, és
ehhez tartják magukat, ettől eltérő
összetételű parlamenti többség kialakítása „egy pillanatig sem merült
fel, még nem hivatalos tárgyalásokon sem”. Orban – elmondása szerint – tájékoztatta az államfőt a
lehetséges partnerekkel folytatott
egyeztetések állásáról, valamint
arról, hogy folytatni kívánják a tárgyalásokat, hogy „észszerű határidőn belül” beiktathassák az új
jobbközép kabinetet.
Dan Barna optimista
A Cotroceni-palotában folytatott
hétfői egyeztetés után az USRPLUS Szövetség bízik abban, hogy
kialakul egy stabil és kiegyensúlyozott jobbközép parlamenti többség
– nyilatkozta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke,
Dan Barna.
Barna leszögezte, a Klaus Iohannisszal tartott megbeszélésen közölték az államfővel: az USR-PLUS
csak egy olyan koalícióban hajlandó részt venni, amely képes az
építkezésre, amely nem fél évig
vagy egy évig lesz életképes,
„hanem négy éven át kormányozni
tudja az országot, és képes végrehajtani az oly szükséges reformokat”. „A mai konzultációkat
követően optimisták vagyunk a tekintetben, hogy valós esély van egy
stabil és kiegyensúlyozott többség
kialakítására” – tette hozzá. Rámutatott, az USR-PLUS Dacian Cioloşt javasolja a miniszterelnöki
tisztségre, meglátásuk szerint ez
biztosítaná az egyensúlyt a koalíci-

óban, tekintettel arra, hogy a PNL
igényt tart az alsóházi elnöki funkcióra.
Barna elmondta még, az USRPLUS készen áll arra, hogy folytassa a koalíciós tárgyalásokat, és
bízik abban, hogy a pártoknak sikerül megállapodásra jutniuk. Klaus
Iohannis szintén azt mondta, szeretné, hogy a PNL, az USR-PLUS
és az RMDSZ létrehozza a parlamenti többséget – számolt be a tárgyalásról az USR elnöke.
A nacionalisták megvárakoztatták
az államelnököt
A bukaresti parlamentbe újonnan
bejutott nacionalista Románok
Egyesüléséért Szövetség (AUR)
küldöttsége elkésett a konzultációról, megvárakoztatva a – pontosságra mindig érzékeny – államfőt.
George Simion, az AUR társelnöke
jelezte: pártja nyitott a párbeszédre,
de sem a jobb-, sem a baloldali pártokkal nem hajlandó koalícióra
lépni. Az AUR Călin Georgescu
fenntartható fejlődési szakembert
javasolta kormányfőnek.
Politikai szempontok
és arányosság elve
– A mai konzultáción az államelnöknek elmondtuk, az országnak
politikus miniszterelnökre van
szüksége, és elfogadjuk, hogy ezt
személyt a koalíció legnagyobb
pártja, a PNL adja – tette közzé
Facebook-bejegyzésben a hétfői
tárgyalások után Kelemen Hunor.
Az RMDSZ-ben vannak megfelelő
személyek erre a tisztségre, most
mégsem javasoltunk miniszterelnök-jelöltet. Úgy gondoljuk, hogy
ezekben a napokban a jobbközép
kormányban érdekelt politikai alakulatoknak közelíteniük kell álláspontjaikat, és nem rátromfolniuk
egymásra.
A kormánykoalíciós egyeztetések folytatására mi készen állunk,

Újralicitálhatják a Maroskece–Aranyosgyéres szakaszt

Autópálya-tragikomédia

Egy évvel ezelőtt még azt reméltük,
hogy végre sikerül megszakítás nélkül autópályán utazni Marosvásárhelyről Kolozsvárra. Azonban a
sorozatos miniszteri látogatások ellenére a Maroskece és Aranyosgyéres közötti szakasz építése nagyon
lassan haladt. A leköszönt Ludovic
Orban-kormány még átadta a Radnót és Kece közti szakaszt, de a napokban értesültünk arról, hogy a
továbbit egyelőre nem építik.

Talán az is nyitott kérdés maradt, hogy
miként nyerte el a kivitelezési versenytárgyalást a Straco Grup Kft.-ből, a Specialist
Consulting Kft.-ből és a Total Road Kft.ből álló cégcsoport. Az Országútügyi Igazgatóság honlapján közzétett kimutatás
szerint a vállalkozó „gyengén mozgósította” csapatát, ugyanis a kivitelezési szerződés aláírása után alig fél évvel, 2015.
augusztus 24-étől felszámolás alá került. A

munkálatok értéke héa nélkül mintegy 280
millió lej volt. A szerződésben foglaltak
szerint 2016. május 4-én fogtak hozzá az
építkezéshez, amelyet az idén szeptember
8-ig kellett volna befejezni, az átadást, illetve az út használatba helyezését jövőre
tervezték. Az összeg alig 38%-át költötték
el, és a tervezett munkálatok is alig 42%ban készültek el. Lucian Bode volt szállításügyi miniszter szerint a csőd oka az,
hogy 47-48%-kal kevesebbet ajánlottak,
alálicitálták a tenderfüzetbe foglalt értéket. A fővállalkozó hónapokig nem tudta
kifizetni az alvállalkozókat, így eddig öszszesen mintegy 15 millió lejjel tartozik a
különböző munkálatokat felvállaló cégeknek. Sikerült kiegyezni a cégvezetőkkel és
a bankokkal, hogy a minisztérium a pénzt
egyenesen az alvállalkozók számlájára
utalja át. Összesen így két részletben mintegy 11 millió lejt fizetnek az alvállalkozóknak. Kérdés az, hogy ilyen

Az RMDSZ 9 szenátora és 21 parlamenti
képviselője kapott mandátumot

Az új parlament összetétele

A Szociáldemokrata Pártnak (PSD) 47 szenátora és 110 képviselője, a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) 41 szenátora és 93 képviselője lesz az új összetételű parlamentben – közölte hétfőn a
Központi Választási Iroda (BEC).
A Mentsétek meg Romániát Szövetség és a Szabadság, Egység,
Szolidaritás Pártja alkotta USR-PLUS Szövetség 25 szenátori és
55 képviselői mandátumot szerzett, a Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) pedig 14 szenátori és 33 képviselői mandátumot tudhat magáénak.
Az RMDSZ-nek 9 szenátori és 21 képviselői hely jár – közölte a
BEC.
A szenátori mandátumok megoszlása a jelöltlisták szerint:
* PSD – 47 mandátum (23 mandátum az elosztás első köre után
és 24 mandátum a második kört követően);
* PNL – 41 mandátum (17 mandátum az elosztás első köre után
és 24 mandátum a második kört követően);
* USR-PLUS – 25 mandátum (10 mandátum az elosztás első
köre után és 15 mandátum a második kört követően);
* AUR – 14 mandátum (0 mandátum az elosztás első köre után
és 14 mandátum a második kört követően);
* RMDSZ – 9 mandátum (3 mandátum az elosztás első köre
után és 6 mandátum a második kört követően).
A képviselői mandátumok megoszlása a jelöltlisták szerint:
* PSD – 110 mandátum (86 mandátum az elosztás első köre után
és 23 mandátum a második kört követően);
* PNL – 93 mandátum (72 mandátum az elosztás első köre után
és 21 mandátum a második kört követően);
* USR-PLUS – 55 mandátum (33 mandátum az elosztás első
köre után és 22 mandátum a második kört követően);
* AUR – 33 mandátum (11 mandátum az elosztás első köre után
és 22 mandátum a második kört követően);
* RMDSZ – 21 mandátum (16 mandátum az elosztás első köre
után és 5 mandátum a második kört követően).
Miután a nemzeti kisebbségek szervezeteinek járó mandátumokat is kiosztják, a BEC közzéteszi a parlamenti választások végleges eredményeit – jelentette be Mircea Preoţescu szóvivő.

és jóhiszemű együttműködésre
számítunk. Olyan kormányprogramnak kell születnie, amely a társadalmi elvárásokra jó válaszokat
ad, a kormányprogram megvalósítását pedig egy jól felépített kormánystruktúrának és egy stabil

körülmények között folytathatja-e a kivitelezést a Straco? A minisztérium szakértői szerint egyelőre a téli időszakra
konzerválják a munkálatokat, és a cégvezetőknek kell majd eldönteniük, hogy eleget tudnak-e tenni a szerződésben
foglaltaknak, mert ha nem, akkor a minisztérium azt is mérlegeli, hogy felbontják az egyezséget, és új versenytárgyalást
hirdetnek. A kormányváltás ezt a szándékot is hátráltathatja, de minden jel arra
mutat a terepen, hogy a Straco nem tudja
vállalni kötelezettségeit. Az újabb versenytárgyalással azonban tavasz végére
várható, hogy ismét kivonulnak a munkagépek az említett szakaszra. Az előző tervektől eltérően valószínű, hogy csak az év
végén kötik össze a két megyeszékhelyt.
A minisztérium becslése szerint a 15 kmes szakaszon a munkálatok mintegy 60%át kell elvégezni. A döntés az új kormány
felelőssége lesz. (vagy)

parlamenti többségnek kell biztosítania. Meggyőződésünk az is,
hogy a tárgyalások minden egyes
szintjén a politikai szempontoknak és az arányosság elvének
egyaránt érvényesülniük kell.
(hírösszefoglaló)

Harminc napra
meghosszabbították
a veszélyhelyzetet

Hétfőtől további harminc nappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet Romániában.

Az országos járványügyi operatív törzs
(CNSU) csütörtöki ülésén döntött arról, hogy javasolja a veszélyhelyzet további 30 napos meghosszabbítását december 14-étől kezdve. A
vonatkozó határozatot pénteki ülésén fogadta el
a kormány, és ugyanazon a napon meg is jelent a
Hivatalos Közlönyben.
A határozat értelmében a következő 30 napban
az eddigi rendelkezések maradnak érvényben,
amelyeket kiegészítettek a sífelvonókon alkalmazandó szabályokkal. Ez utóbbira vonatkozóan
közös rendeletet ad ki az egészségügyi és a gazdasági minisztérium.
„Ha a kabinos felvonó húsz fő befogadására
alkalmas, akkor valószínűleg az a döntés születik,
hogy csak tíz személyt szállíthat. A sífelvonók és
libegők normálisan működnek. A többi előírás
természetesen az üdülőhelyeken is érvényben
marad, ami az éttermeket és minden más helyiséget illet, ahol emberek tartózkodhatnak” – magyarázta Raed Arafat államtitkár, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (DSU) vezetője.
A DSU vezetője kifejtette: minden más korábbi intézkedés, amelyet a 14 napra összesített
új esetek gyakoriságának értékhatárai (1,5 ezrelék alatt, 1,5 ezrelék és 3 ezrelék között, 3 ezrelék
fölött) szerint rendeltek el, érvényben marad.
Klaus Iohannis államfő március 16-án 30
napra rendelt el szükségállapotot Románia területén, amit április 14-én további 30 nappal meghosszabbított. Május 14-én megszűnt a
szükségállapot, de 30 napos veszélyhelyzetet rendeltek el, amit azóta harmincnaponként meghoszszabbítnak. (Agerpres)
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Virtuális civil kávézó

A világjárvány árnyékában

Tavaly még „kendőzetlenül” vitáztak

1948. december 10. óta világszerte megemlékeznek az
emberi jogok nemzetközi
napjáról. Az idei év tematikája egy felhívás, hogy a
Covid–19-járványból való kilábalást az emberi jogok megerősítésére használjuk fel –
állt a Divers Egyesület meghívójában, amelyben a szervezők virtuális civil kávézóba
hívták főleg a szociális területen
tevékenykedő
nemkormányzati szervezetek képviselőit.

Mózes Edith

Ugyanis ebben az évben a marosvásárhelyi és a Maros megyei civil
szervezeteknek nem volt lehetőségük részt venni a civil szervezetek
minden évben megszervezett vásárán, nem tudták megvitatni azokat a
kihívásokat, amelyekkel munkájuk
során szembesülnek, sem azok lehetséges megoldásait. Ezért a Divers Egyesület meghívta az
érdeklődőket, hogy december 10-én
15 órakor vegyenek részt egy virtuális kávézóban.
A virtuális találkozó témája az
volt, hogy a világjárvány árnyékában hogyan válaszolnak a civil szervezetek a kihívásokra, illetve mire
van szükség ahhoz, hogy a civil
szervezetek biztosítani tudják programjaik és szolgáltatásaik folytonosságát.
A járvány rávilágított
az egyenlőtlenségekre
Koreck Mária, a Divers Egyesület vezetője a találkozó végén válaszolt a Népújság kérdéseire.
– Idén a civil szervezetek vásárát
nem tudtuk megszervezni. Ez először fordul elő tizenhét év után, és
úgy gondoltuk, hogy legalább a
civil kávézót, amelyen részt vesznek a civil szervezetek vezetői és
munkatársai, mentsük meg, és hívjuk meg a közigazgatásban dolgozókat, a képviselőinket és a sajtó
képviselőit. Elsősorban megosztjuk
tapasztalatainkat. Általában van egy
konkrét téma, a mostaninak a Covid
árnyékában történteknek volt a tu-

lajdonképpeni témája. Ez az év
megmutatta a társadalmi egyenlőtlenségeket. Összekötöttük azzal is,
hogy december 10. az emberi jogok
napja, és ezek az egyenlőtlenségek
azt is jelentik, hogy sérültek az emberi jogok szociális téren, de az oktatás területén is.
Hiszen ha valaki éhesen fekszik
le, nem jut hozzá az egészségügyi
ellátásokhoz, lakhatási problémái
vannak, akkor tulajdonképpen az
emberi méltóságát nem tudja megőrizni, pedig az Emberi Jogok
Chartája ezen alapszik.
– Kik vettek részt a találkozón?
– Tizenkét civil szervezet vett
részt, köztük az Alpha Transilvană
Alapítvány, a Hifa Románia Egyesület, a Fiatal Cukorbetegekért
Egyesület, a családon belüli erőszakkal foglalkozó szervezetek képviselői és általában a szociális
területen dolgozó szervezetek, de
jelen volt a polgármesteri hival képviseletében egy helyi tanácsos is.
Ezek között szoros együttműködés
alakult ki az évek során, és ők azok,
akik megpróbálnak változtatni a
dolgokon, bár ez nem a leghálásabb
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szerep, mert ha a szociális szolgáltatásokkal foglalkozó szervezetek
érdekképviseletet is felvállalnak,
kritikusak, az negatív hatással lehet
a támogatásokra.
A civil szervezetek nehezen tudnak fennmaradni, emberhiánnyal
küszködnek, ez annak is a következménye, hogy nincs megfelelő finanszírozás. Sok esetben ezek a
szervezetek az állam szerepét vállalják át anélkül, hogy megkapnák
ehhez a szükséges anyagi hátteret.

Főleg a helyi viszonyokra
fókuszáltunk

– Hogyan válaszoltak ezek a
szervezetek a viágjárvány körülményei között a kihívásokra?
– Tulajdonképpen mindenki kihívásként kezelte ezt az évet, nem panaszkodott senki, tényszerűen
elmondtuk, hogy mik a gondok.
Gond volt a szociális szférában,
hogy nem biztosították a tesztelést,
ezért fennállt a gócpontok kialakulásának a veszélye, mert bár a szociális szolgáltatások óhatatlanul
csökkentek, nem álltak le teljesen a
járvány időszaka alatt sem, és bárki

könnyen vírushordozóvá válhatott.
A tényekhez a szervezetek tulajdonképpen javaslatokat is csatoltak, azt
például, hogy rendszeres időszakokban teszteljék a szociális munkásokat. Ez nagy probléma volt,
kihatott a működésre és az anyagi
háttér biztosítására is. A törvény értelmében kapnak finanszírozást, de
nagyon merev, rugalmatlan feltételek vannak. Ha a szervezetek nem
tudják teljesíteni ezeket, eleshetnek
a finanszírozástól. Áttértek ugyan
alternatív módszerekre, így viszont
a csoportos foglalkozásokból
egyéni foglalkozások lettek sok
esetben, ami sokkal több időt és
energiabefektetést igényel, ugyanannyi vagy még kevesebb munkatárssal.
Beszéltünk arról, hogy feltétlen
szükség van stratégiai gondolkodásra, ki kell alakítani rövid, középés hosszú távú stratégiát. Főleg a
helyi viszonyokra fókuszáltunk, kevésbé az országosra. A szervezetek
is hozzászoktak, hogy elsősorban
helyi szinten próbáljanak változtatni a dolgokon.
– Jelen volt Csép Andrea is, a
képviselőház munkaügyi és szociális bizottságának tagja.
– Azt mondta, hogy feljegyezte a
„házi feladatokat”, és azon van,
hogy ha lehet, változtatni kell a
tesztelési rendszeren. Viszont a
szolgáltatási standardok az állami
szektorra vonatkoznak, nincs esélyegyenlőség az állami szektor és a
civil szféra között, nem lehet az
állam részéről ugyanúgy finanszírozni, mint ahogy Németországban
történik. Romániában történtek előrelépések, de még nagyon nehézkes
a szociális munka finanszírozása.
Ezt is meg kell oldani.
A szociális szférában
nagy gondok vannak
– Ha jól értettem, abban egyeztek
meg, hogy januárban újra „találkoznak” a civil kávéházban.
– Régen sűrűbben találkoztunk,
és megbeszéltük a problémákat.
Most újra felmerült, hogy gyakrabban kellene megbeszéléseket tartani. Mi ugyan együttműködünk, de
kevésbé projektalapon. Vannak pályázati lehetőségek, amelyek nincsenek kihasználva. Marosvásárhelyről például kevés szervezet pá-
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lyázott európai vagy a norvég
alapra vagy országos projektekre.
Ilyen pályázatokban kevés szervezet vett részt. Ez azért van, mert sok
esetben a nagy projektek végén
anyagi nehézségeik lehetnek, mert
a lebonyolítás során sok esetben késések vannak az elszámolások
terén, ezt pedig csak az bírja ki, akinek van anyagi háttere. Ez azonban
még a nagy szervezetekre sem jellemző, nem rendelkeznek olyan
nagy összegű készpénzzel, tartalékokkal, hogy abból előfinanszírozhassanak kéréseket. Ezért is
tartózkodnak. Illetve a pályázati feltételek is olyanok, hogy sok esetben
a nagyobb összegűeknél már jelentős pénzügyi forgalma kell legyen a
szervezetnek, amit viszont a kisebbek nem tudnak biztosítani előfeltételként, úgyhogy ezért nem
tudnak részt venni. Nagy szükség
lenne arra, hogy partnerségben pályázzon több szervezet, és jó lenne
akár a helyi, akár a megyei önkormányzattal közösen részt venni, lebonyolítani az emberi erőforrásokhoz kapcsolódó projekteket is,
és nem csak infrastruktúra-fejlesztő
projekteket.
Marosvásárhelyen
ilyen projekt nem volt az önkormányzat részéről. Szociális infrastruktúra-fejlesztő európai projekt is
egy, illetve kettő van megnyerve
már évek óta. Igaz, ezek a projektek
lassan haladnak, és lassan mutatnak
eredményt, de nagy szükség van
erre. Főleg ezekről szeretnénk a továbbiakban beszélgetni. Stratégiafejlesztésről és arról, hogy hogyan
tudunk együttműködni. A szociális
szférában nagy gondok vannak,
mert borzasztóan bonyolult, külön
érteni kell a dokumentumok kitöltéséhez, megfelelni a standardoknak, a feltételeknek, ehhez szakszemélyzetre lenne szükség, de
ezeknek a szervezeteknek nincs
ilyen személyzetük, sem pénzük.
– Sokba kerül egy projekt megíratása.
– És kevesen tudják úgy megírni,
hogy nyerő legyen. Ezt kellene
megoldani, erre próbálunk közös
megoldást találni. A civil szervezetek sajátossága, hogy önállóak, nehezen állnak össze formailag, de
közreműködnek. Úgyhogy ezt próbáljuk meg körüljárni az elkövetkezendőkben.
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Szociális lakások fiataloknak

Összehangolt településfejlesztés a cél

Szerkesztette: Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)
A közel háromezres lélekszámú község a közepes
nagyságú települések közé sorolható. A képviselőtestületben a tizenegy helyi tanácsos közül nyolc az
RMDSZ, egy az MPP és kettő a PNL színeiben képviseli a közösség érdekeit. „A választások után azonban vége a politizálásnak, munkára fel!” –
hangsúlyozta a hatodik mandátumát kezdő polgár-

mester, kiemelve, hogy politikai hovatartozástól függetlenül mindenki a maximumot kell nyújtsa. A lakosság körében végzett felmérés alapján vált elsőrendűvé
két nagy értékű beruházás: a szennyvízhálózat kiépítése és az utcák leaszfaltozása. Jövőbeli terveik között
azonban a községközponti iskolaépület bővítése, napközi otthonok építése, óvodafelújítás, ravatalozó építése, a sportbázis bővítése is szerepel.

Két új hidat adtak át

A napokban kijelölték a területet, és a munkagépek megkezdték a szociális lakások
építéséhez szükséges előkészítő munkálatokat Nagyteremiben. Folyik a tereprendezés
és az építés vonalának, az
épületek jellemző sarokpontjainak a kitűzése.

A község öt települése – Lukafalva,
Ilencfalva, Nagyteremi, Teremiújfalu és
Lőrincfalva – egyformán részesül a beruházásokból, mivel jó gazdákként és a lehetőségek
függvényében
a
falvakat
igyekeznek hasonló mértékben fejleszteni,
korszerűsíteni – jegyezte meg a polgármester.

Teremiújfaluban és Nagyteremiben 2,5 km-en aszfaltoztak és térkőjárdákat alakítottak ki, a terv része
volt két új híd építése is Nagyteremiben. Az 5 millió
lejt meghaladó vidékfejlesztési program keretében kivitelezett beruházással 95%-ban elkészültek. A község
településeinek közvilágítását befejezték, minden oszlopra LED-es égők kerültek, így a térfigyelő kamerák
mellett ezáltal is nőtt a lakosság közbiztonsága az esti
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órákban. A 41.685 ezer eurós beruházást a vidékfejlesztési minisztérium finanszírozta a Nyárádmenti
Leader Kistérségi Társulás révén.
A vízhálózat kiépítése is sürgős volna, mivel nyáron
vízhiánnyal küzd a lakosság, esetenként a kutak kiszáradnak. A község által megrendelt vízellátási előtanulmányt átadták a Maros megyei Aqua Invest
beruházónak, mivel a Nyárádmentén is menedzselik
a vízhálózat kiépítését. Az előtanulmányban a beruházás 8.284.653 lejben van megállapítva. A mesterterv
szerint Nyárádszereda látná el vezetékes vízzel a községet, annak ellenére, hogy a nyárádtői fővezetékre is
csatlakozhatott volna a nyárádmenti község. Nyárádszeredától Ilencfalváig lefektették a fővezetéket, de
egyelőre abban víz még nincs – fejtette ki a polgármester helyettese.

Bővítik a szennyvíztisztító állomást is

A nagy beruházások mellett a
Bethlen család udvarházához tartozó gazdasági melléképületek
helyére tíz szociális lakást építenek.
A munkálatok kivitelezési szerződését október közepén írták alá. A
fejlesztési minisztérium által kiírt
pályázat összértéke 1.841.760 lej,
az önkormányzat önrésze 309.706
lej. Az odaítélési kritériumokat ké-

Megszépített művelődési
otthonok

A községben felújított, ízlésesen berendezett művelődési
otthonok várják, hogy a zárlatot feloldják, és újra közösségi események színhelyévé
váljanak. Nagyteremiben európai uniós pályázatból újították fel és korszerűsítették a
kultúrotthont. Ez a beruházás, valamint a másik négy
kultúrotthon felszereléseinek
a költsége összesen 346 ezer
euró volt.

2006 óta minden évben a nagyberuházások mellett felújították
egy-egy falu kultúrotthonát is. A jelenlegi pályázattal a községben
mind az öt kultúrházat teljesen fel-

Mivel a környezetvédelmi alap egyetlen kiírásából nem lehetett kiépíteni a község teljes
szennyvízhálózatát, két szakaszban kellett
kivitelezni. Ottjártunkkor épp Nagyteremiben végezték a szennyvízhálózati munkálatokat.

Az első fázisban a környezetvédelmi minisztérium
támogatásával 5.399.197 lejes finanszírozásból 2017ig kellett lefektetni a 13 km-es fővezetéket az öt faluban, ugyanakkor saját költségvetésből megoldották
négyszáz család rácsatlakozását. Amint a polgármester hangsúlyozta, céljuk volt, hogy biztonságosan és
előírásszerűen működjön a rendszer, a hiányosságokat
időben orvosolják, a kivitelező vállaljon garanciát az
elvégzett beruházásra. Terveik szerint a hálózatot a teljes községben kiterjesztik, mivel az a cél, hogy a környezetvédelmi és közegészségügyi előírások betartása
érdekében minden gazdaság rácsatlakozzon.

A második szakaszban a 12 kilométernyi csatornahálózat és öt szivattyúállomás mellett a szennyvíztisztító állomást is kibővítik. A jelenlegi ötszáz köbméteres
biológiai tartály mellé egy hasonló méretűt helyeznek
el, ezáltal a község szennyvíztisztító állomásának kapacitását duplájára növelik. A kormányfinanszírozásból kivitelezett 11.511.518 lej értékű beruházásból az
önkormányzat önrésze 435.854 lej – fűzte hozzá
Dombi Ferenc alpolgármester.
Amint az elöljárók elmondták, a folyamatban lévő
munkálatok mellett sokat dolgoztak az új projekteken, melyek közül egyesek elbírálási fázisban vannak, mások finanszírozási szerződését aláírták. Azokon a településeken,
ahol a csatornahálózat kiépítésének első, illetve második
fázisa lezárult, újabb utcákat aszfaltoznának le. Az útinfrastruktúra feljavításának második szakaszát tervezik,
amennyiben sikerül finanszírozást nyerni. Az országos beruházási alaphoz benyújtott projekt értéke 12.753.105 lej.

sőbb döntik el, de amint sejteni
lehet, fiatal családok életkezdését
támogatnák, egyik feltétel pedig a
biztos jövedelem lesz.
Megvalósításra vár az öt település ravatalozóinak a felépítése,
megtalálták az erre a célra megfelelő területet is, amely egyelőre
három falut is – Teremiújfalut,
Nagyteremit és Dózsa Györgyöt –
kiszolgálhatna. A terv kivitelezéséhez keresik a finanszírozási forrást.
Bővítenék a községközpont sportbázisát is, számításaik szerint hozzávetőleg 516 ezer lejből, saját
költségvetésből valósítanák meg.
Minifocipályát és az épület tetőterébe vendégszobákat alakítanának
ki.

szerelték, így többek között kilencszáz széket, hangtechnikai felszerelést, szalagfüggönyöket szereztek
be. A koronavírus-járvány lecsengése után remélhetőleg újra sor
kerül az esküvők, közösségi események, kulturális tevékenységek civilizált körülmények között való
megszervezésére.
A polgármesteri hivatal székházának a tetőtere sem maradt kihasználatlan. Saját költségvetésből
beépítették, és a hangulatos, egy
légterű helyiségben házasságkötő
termet és konferenciatermet alakítottak ki. Az épületbővítés és a korszerű berendezés 184.000 lejbe
került.

2020. december 15., kedd ________________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG
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FCSB
13
10
0
3
34-14
30
1.
vezető FCSB ellen a 13. fordulóCSU
Craiova
12
9
1
2
17-6
28
2.
ban rendezett mérkőzésen, vasár13 8
3
2
16-6
27
nap este. A jó ritmusú találkozón 3. CFR
13 6
5
2
20-12
23
4. Sepsi OSK
aratott sikerével a bajnokcsapat 5. Clinceni
13 6
5
2
15-9
23
három pontra megközelítette az él- 6. Viitorul
12 4
5
3
18-16
17
lovast.
7. UTA
12 4
5
3
12-14
17
Nagy iramban kezdődött a talál- 8. Târgovişte
13 4
4
5
8-10
16
kozó, a fővárosiak pedig már a 2. 9. Dinamo
13 4
3
6
17-15
15
percben büntetőt követeltek Ca- 10. Botoşani
13 3
5
5
18-20
14
mora kezezéséért, azonban Kovács 11. Voluntari
13 4
2
7
19-22
14
István játékvezető továbbot intett. A 12. Nagyszeben
12 3
5
4
14-18
14
13 4
1
8
18-23
13
házigazdák első valamirevaló lehe- 13. Medgyes
13 2
4
7
12-21
10
tőségét a 21. percben jegyeztük, 14. Astra
13 3
1
9
13-35
10
amikor Chipciu ideális helyzetben 15. Jászvásár
13 2
3
8
10-20
9
találta meg Vojtust, azonban utóbbi 16. FC Argeş
a kapu fölé lőtt. A sérült Rondón
helyére a 8. percben beállt támadó követően Mironnal ugrott a labdá- védhetetlenül a jobb felsőbe lőtte. A
szűk negyedóra múlva büntetőt har- ért, és a FCSB játékosa fellökte a le- bukarestiek válasza nem késett, Dacolt ki: Chipciu bal oldali beadását vegőben. A tizenegyest Deac rius Olaru ollózva a kapu mellé lőtt,
majd Coman is próbára tette BălgJegyzőkönyv
rădeant.
Később Iulian Cristea csak teLabdarúgó 1. liga, 13. forduló: Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB 2-0
nyérnyivel tévesztett célt, Dennis
(1-0)
Kolozsvár, dr. Constantin Rădulescu stadion, zárt kapus. Vezette: Ko- Man pedig remekbe szabott lövésévács István (Nagykároly).
vel a keresztlécet találta el. Miután
Gólszerzők: Deac (35 – büntetőből), Costache (73.).
Florin Coman is kihagyott egy jó leSárga lap: Deac (9.), Costache (15.), Vinicius (27.), Soares (40.), Chip- hetőséget egy szabadrúgásból, a kociu (41.), Sušić (44.), Manea (82.), Đoković (89.), Bălgrădean (90.), il- lozsváriak újabb gólt szereztek:
letve Creţu (34.), Miron (34.), MoruTan (90+2.).
Costache lecsapott Olaru rossz
CFR: Bălgrădean – Sušić (46. Manea), Vinicius, Burcă, Camora – Deac passzára, és az egyaránt bizonyta(77. Păun), Soares (46. Hoban), Đoković – Joca (3. Chipciu), Rondón lankodó Creţu és Cristea közül kiu(8. Vojtuš), Costache.
gorva a hosszú sarokba lőtt. Buziuc
FCSB: Vlad – CreTu, Cristea, Miron, Briceag – Vînă (46. Coman), Ov.
Popescu (58. Perianu), Olaru – MoruTan, Man, Oct. Popescu (72. Bu- ollózása és Costache újabb gólszerzési lehetősége után a hajrában Man
ziuc).
távolról próbálta bevenni Bălgră-

Bálint Zsombor

Eredményjelző

dean kapuját, majd Olaru újabb
A FCSB mintegy 3 hónap után
rossz passzát ismét gólra válthatta vesztett először, a fővárosiak ez
volna Costache, de ezúttal Andrei alatt az idő alatt zsinórban hét győVlad védett.
zelmet arattak.

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 2. liga, Közép
csoport, 9. forduló: Gyergyóremetei Kereszthegy – Marosvásárhelyi CSM 4-4 (2-2)
Gyergyóremete,
sportterem,
nézők nélkül. Vezette: Dragoș
Mocanu (Brăila), Flavius Cojocaru (Galac). Ellenőr: Doru
Balmuș (Galac).
Marosvásárhelyi CSM: Szász –
Șuteu, Nicola, Nagy Norbert, Ferenczi, Dobai, Ludușan, Nagy
Tamás, Jakab, Filimon.
Gól: Nagy Zsombor (hatméteresből), Szőcs 2, Dobri, illetve Nagy
Tamás, Ludușan, Dobri (öngól),
Nagy Norbert.
Kiállítva: Nicola.

februárra tervezett marosvásárhelyi
tornát követően. Márpedig a Kereszthegy korábban minden mérkőzését
megnyerte
ebben
a
csoportban. Ezen a találkozón is fölényben kezdett, ám az első gólt
Nagy Tamás szerezte a CSM-nek,
aki a védők figyelmetlenségét kihasználva szerzett labdát az ellenfél
hatosánál, lövése pedig a kapuson
megpattanva a felső léc alá vágódott.
A házigazdák egyenlítő találata
játékvezetői közreműködéssel született. Egy, a Szász kapuja előtti parázs jelenet során Dobai ráesett a
labdára, amely a kezéhez ért, ám

Fotó: A Kereszthegy közösségi oldala

A Közép csoport állása

1. Gyergyóremete
9
2. Gyergyószentmiklós 9
3. Marosvásárhely
9
4. Korond
9

8
5
2
0

teljesen vétlenül, mégis hatméterest
kapott az ellenfél, amelyet Nagy
Zsombor értékesített. Mi több, egy
újabb hatméteresből vezetést szerezhetett volna a Kereszthegy, szintén kezezésért. Ezúttal a labda a
gólvonalon álló Nicola kezében
akadt el, aki ráadásul piros lapot is
kapott a vétségért. Csakhogy ezúttal Szász védte Nagy Zsombor lövését, és a szinte azonnal indított ellentámadást Ludușan gólra váltotta,

1
1
3
1

0
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59-32
43-42
37-40
28-53

25
16
9
1

noha emberhátrányban volt a CSM.
Két további percet kellett volna kivédekezni három mezőnyjátékossal, nem sikerült. Szőcs az
emberelőnyt kihasználva egyenlített.
A félidő végén előnyhöz juthatott
volna a CSM, azonban Nagy Norbert kihagyott egy tízméterest.
A második félidő első 12 perce
gól nélkül telt, bár mindkét félnek
volt helyzete. A gólcsendet a Ke-

Bajnokok Ligája: a nyolcaddöntő párosításai

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfőn Nyonban bonyolította le a legjobb 16 sorsolását, ebben a szakaszban a csoportelsők mellé a csoportmásodikok kerültek,
azonos nemzet- és csoportbeli csapatok nem kerülhettek
össze.
A sorsolás slágerpárosítása az FC Barcelona és a Paris
Saint-Germain összecsapása lett: a két csapat többször találkozott már egymással az egyenes kieséses szakaszban, ezek
közül a legemlékezetesebb a 2017-es negyeddöntő, amelynek
első felvonását 4-0-ra nyerték otthon a párizsiak, de a visszavágón a Barca 6-1-re diadalmaskodott. Kérdés, hogy ott
lehet-e majd a párharcban Neymar, a Barca korábbi, a PSG
jelenlegi klasszisa, aki súlyosnak tűnő bokasérülést szenvedett vasárnap.
A Liverpool – Leipzig párharcban ugyan nem a németek
az esélyesek, de a csoportkörben már a Paris Saint-Germaint

Fotó: Pro Sport

* 1. liga, 13. forduló: Academica Clinceni – FC Argeş Piteşti 1-0, Nagyszebeni Hermannstadt – FC Voluntari 3-2, Kolozsvári CFR – Bukaresti
FCSB 2-0.
* NB I, 14. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC 4-3, MTK Budapest – Diósgyőri VTK 1-0. Az élcsoport: 1. Ferencváros 32 pont, 2.
Fehérvár FC 25, 3. Puskás Akadémia 22.
* NB II, 21. forduló: Vasas FC – Békéscsaba 1912 Előre 2-3. Az élcsoport: 1. Debreceni VSC 48 pont, 2. Budaörs 39, 3. Pécsi MFC 39, 4.
Vasas 39.

Veretlen maradt Gyergyóremetén a CSM

Veretlenül zárta a gyergyóremetei tornát a Marosvásárhelyi CSM
2. ligás teremlabdarúgó csapata,
amelynek a játékán meglátszott,
hogy az idény túl korán kezdődött
számára, sokkal jobban tudott volna
teljesíteni, ha több mérkőzést tavasszal játszanak. Egyrészt a felkészülés sem úgy zajlott a járvány
miatt, mint rendes körülmények között, másrészt a klub körüli politikai
bizonytalanság csak az utóbbi hetekben látszik kitisztázódni, és ez a
játék minőségének alakulásán is jól
követhető.
Az első találkozón, a Korondi Junior ellen szinte kötelező, 7-4 arányú győzelmet szerzett Kovács
János csapata, Ludușan (4), Ferencz, Dobai és Șuteu góljával.
Majd a Gyergyószentmiklósi Interrel küzdelmes találkozót vívott,
mikor egyik, mikor másik fél vezetett, végül az utolsó percben szerzett
egyenlítéssel 5-5-re mentette a
meccset. Ezen a marosvásárhelyi
gólszerzők Jakab (2), Dobai, Șuteu
és Nagy Norbert voltak. A mérkőzésen a CSM játszott jobban, de néhány kapushiba miatt csak egy
pontot tudott megmenteni.
Ezek után következett a házigazda Kereszthegy elleni találkozó, amelyen győzelemre lett
volna szükség, hogy életben maradjanak a remények a felsőházra a
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és a Manchester Unitedet is legyőzték, valamint a bajnokságban is jól állnak. Egy másik angol–német párharcnak, a Manchester City és az egyenes kieséses szakaszban újonc
Borussia Mönchengladbach összecsapásának is a szigetországi gárda az esélyese, amely legutóbbi kilenc mérkőzéséből
nyolcat megnyert német riválisa ellen, ráadásul a Mönchengladbach elleni négy találkozóból háromszor diadalmaskodott,
egyszer pedig döntetlent játszott.
A címvédő Bayern München papíron egyértelmű favorit a
Lazióval szemben, amely húsz év után szerepel újra az egyenes kieséses szakaszban. A 13-szoros győztes Real Madrid a
legutóbbi idény egyik meglepetéscsapatával, az Atalantával
került össze.
A nyolcaddöntő első mérkőzéseit február 16–17-én, illetve
23–24-én rendezik, míg a visszavágókra március 9-10-én és
16–17-én kerül sor. Az első mérkőzések során a csoportmá-

reszthegy törte meg Szőcs révén,
aki Doltea beadásából közelről a
kapuba pöccintett. Nem sokáig tartott azonban a hazaiak előnye, mert
Dobri rosszul nyúlt bele Șuteu beadásába, és a labda Incze lábai között
a hálóba vánszorgott.
A hajrá rendkívül izgalmasra sikeredett. Dobri szerzett gólt, ezúttal
a jó kapuba, ám az utolsó két percre
lehozta a kapust a CSM, és a taktika
bevált. A kapusmezt viselő Nagy
Norbert kihasználta az emberelőnyt.
Bár nagyot küzdött a csoportelső
ellen, a győzelem nem jött össze a
CSM-nek, így a február 5–7. közöttre tervezett marosvásárhelyi tornán gyakorlatilag már nem változhat a sorrend, a felsőházba Gyergyóremete mellett Gyergyószentmiklós kerül. A marosvásárhelyi
csapat az alsóházban játszik majd,
ha azt egyáltalán megrendezik – ez
a járvány alakulásának is a függvénye.

Eredményjelző

Teremlabdarúgó 2. liga, Közép
csoport, a harmadik torna további
eredményei (Gyergyóremete):
Gyergyóremetei Kereszthegy –
Gyergyószentmiklósi Inter 5-3,
Marosvásárhelyi CSM – Korondi
Junior 7-4, Gyergyószentmiklósi
Inter – Marosvásárhelyi CSM
5-5, Gyergyóremetei Kereszthegy – Korondi Junior 6-4, Gyergyószentmiklósi Inter – Korondi
Junior 8-4.

A nyolcaddöntő párosítása:

Borussia Mönchengladbach (német) – Manchester City
(angol)
Lazio (olasz) – Bayern München (címvédő, német)
Atlético Madrid (spanyol) – Chelsea (angol)
RB Leipzig (német) – FC Liverpool (angol)
FC Porto (portugál) – Juventus (olasz)
FC Barcelona (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia)
Sevilla (spanyol) – Borussia Dortmund (német)
Atalanta (olasz) – Real Madrid (spanyol)

sodikok, a visszavágókon pedig a csoportgyőztesek a pályaválasztók. A negyeddöntők első felvonásait április 6–7-én
játsszák, a visszavágókat egy héttel később bonyolítják le. A
legjobb négy között április 27–28., valamint május 4–5-én
találkoznak a csapatok, a döntőt pedig május 29-én az isztambuli Atatürk Stadionban játsszák.
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Búcsú egy igaz embertől, egy hű baráttól

Megrendült szívvel vettem tudomásul halálod
hírét, drága jó barátom, id. Szélyes Ferenc, hiszen egy
74 éves önzetlen, igaz barátság kötött össze bennünket. A középiskolában négy évig egy padban ültünk,
összebarátkoztunk, és ez a felhőtlen barátság a te halálodig tartott. A hetvenéves érettségi találkozónkat
2018. október 10-én csak ketten ünnepeltük, és már
akkor számoltunk azzal, hogy közeledik az idő, amikor nekünk is mennünk kell. Sorrend szerint én következtem volna, de az Úr téged jobban szeretett, mint
engem, és azért szólított hamarabb magához. Már

csak ketten maradtunk, Derzsi Feri és én abból a 48
fiúból, akikkel együtt érettségiztünk 1948-ban.
Kedves Feri, nemsokára jövök én is, arra kérlek,
hogy várjál olyan szeretettel, mint amilyen meleg szeretettel és örömmel vártuk földi életünkben a találkozásainkat.
Isten veled, drága barátom, nyugodj csendben, békességben.
Szeretteidnek a Jóisten adjon vigasztalódást és erőt
a Te elveszítésed okozta fájdalom elviseléséhez.
Szilágyi Domokos

Virtuális együttlétek a marosvásárhelyi
Magányosok Klubjában

Klubunk idei tevékenysége a kijárási tilalom idején is a megengeszabályok
betartásával
dett
működött. Klubvezetőnk, Kopacz
Imola klinikai szakpszichológus
ezen időszakban is lelkén viselte a
klubtagok sorsát. A gulyásfőző
verseny elmaradt, de az előkészített receptjeinket összegyűjtve kiadtuk, címe Koronagulyás lett. A
szüreti bált minden évben nagyon
nagy izgalommal vártuk. A koronavírus-pandémia idején – betartva
minden egészségügyi előirást –
sort kerítettünk a hagyományossá
vált szüreti bálra, szüreti koszorúval, tombolatárgyakkal, megteremtve az ünnepi hangulatot.
Klubvezetőnk meghívására Szilágyi Sándor Dankó Pista-díjas nótaénekes, valamint Vidám Gyula
prímás zenéjét és énekét hallgatva
lélekben roptuk a táncot. Hálás köszönet a felejthetetlen délutánért.
A halottak napján a klub 30 éves
működése alatt minden évben
megemlékeztünk elhunyt klubtársainkról. Az idei évben a Soha nem
feledünk… című újságcikkel idéztük föl emléküket.
Klubvezetőnk a felsorolt események tükrében mindent megtett,
hogy a klub tevékenysége életképes maradjon. Eljött az advent időszaka, jelentése eljövetel vagy
érkezés. Az advent négy hete alkalmat kínál a személyes és közösségi
önvizsgálatra, és együtt készülhetük az Úr Jézus születésének megünneplésére, a karácsonyra. Benne
reménykedünk, a sanyargatottak, a

megkínzottak és a gyászolók megvigasztalásában, és őszintén örülünk annak, hogy Krisztusban
megérkezik mindannyiunk számára a gyógyulás. Turmezei Erzsébet Advent c. versének néhány
sorával átérezzük az ünnepre való
készülődésnek, a várakozásnak a
súlyát:
„Elég volt már a gyötrelem,/
elég volt már a sötétből./ Napfényre vágyunk már a/ gond fekete
erdejéből./ Növeld mibennünk, mi
isteni,/ s öld ki, ami bennünk állati,/hiszen dühös tusákba már/
mindenünk belefáradt./ Szüless
meg bennünk, Tisztaság,/ szüless
meg bennünk, Béke,/ s tedd kezedet a világ/ lázas ütőerére./ Szüless
meg bennünk, Szeretet,/ a legszebb
lelki virtus:/ – a szívünk szomorú,
beteg-/teremts bennünk új életet,/
szüless meg bennünk, Jézus!”
Klubunk egy csoportja klubvezetőnk irányításával évek óta adventhez kapcsolodó műsorral
készült, amit a templomokban adtunk elő. Az idei különleges helyzetre való tekintettel ezt nem tudtuk
megoldani. Ezért az adventi és karácsonyi verseket a kuratórium tagjainak hathatós segítségével
összegyűjtve egy könyvecskébe kiadtuk Magányos karácsony címmel. (Ötlet és szerkesztés: Kopacz
Imola klinikai szakpszichológus,
klubalapító és tiszteletbeli elnök.
Számítógépes szerkesztés: Kopacz
Miklós mérnök. Munkatársak: a
Marosvásárhelyi
Magányosok
Klubjának tagjai.)

A klubvezetőnk által írt előszóból néhány sort idézek: „A járvány
első hónapjaiban még reménykedéssel néztünk az elkövetkező időszak elébe, remélve, hogy
folytathatjuk az életünkbe beépült
tartalmas és változatos keddi találkozásainkat. Ember tervez – a vírus
végez. Ez a virtuális adventi műsorunk is ennek példázata. Erre az eseményre való felhívásra, klubtagjaink,
korukat meghazudtolva, oly sokan,
oly pozitívan, oly gyorsan válaszoltak, hogy beigazolódott az a tény,
hogy szükség van feladatokra, egymásra és az odafigyelésre”.
György Tibor, a kövesdombi
Szent Miklós katolikus templom
plébánosa Adventi elmélkedések
című, a könyvecskében megjelent
írásából idézek: „Az adventi időszakot így szoktuk meghatározni:
bűnbánati időszak. Nyilván azzal,
hogy bűnbánati időszak, kijelöljük
a súlypontokat, a saját felelősségünket, a lelkiismeret-vizsgálatot,
hogy mérlegeljük magunkat, s a felelősséggel együtt nyilván, hogy az
életnek a terhét is, a múltnak az
eseményeit is nagyon középpontba
állítjuk, és fölismerjük azt, hogy mi
az, amiben változni kell, vagy változtatni.”
A könyvecskébe a klubtagok
által válogatott versek váltakoznak
a karácsonyi énekekkel. Ez a könyvecske maradandó karácsonyi
ajándék a koronavírus-járvány szomorú időszakából.
Áldott karácsonyi ünnepeket!
Czerán Erzsébet

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

Megtévesztő igazság

A mindennapokban sok fake
news, más néven hamis információval lehet találkozni akár a hétköznapi munkánkat végezve, akár a
közösségi hálókat böngészve. A fiatalok körében használt közösségi
média – Facebook, Instagram,
Youtube – sok hamisnak vélt információt oszt meg. De dönthetünk,
hogy higgyünk az összes beáramló információnak, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk őket, esetleg egy
hitelesebb információ után nézünk.
A közép- és idős korosztály úgy
véli, hogy amit megosztanak bármilyen közösségi média oldalán,
az csak szavahihető lehet, mint
ahogyan a televízió és az újság sem
közöl hamis információkat. Tudják, hogy akár beszélgetés közben
is tovább terjedhet a hamis információ, de ezeket kiszűrni nem tudjuk a mindennapokból. A fiatalok
viszont úgy vélik, hogy egyetlenegy oldalon sem lehet böngészni

anélkül, hogy ne jelenjen meg legalább egy álhír. Kiszűrni teljesen
nem tudjuk őket, viszont védekezni
lehet ellene. Egyszerűen nem olvassuk el, vagy már a külsejéről rájövünk, hogy hamis, hisz a
borítóképből és az üzenetéből következtethetünk igazságtartalmára.
Sajnos bármilyen közösségi oldalt megnyitva találkozunk a beáramló negativitással, hamis
tényekkel. Ezalatt azt értem, hogy
ha leülünk és zenét hallgatunk, vagy
filmet nézünk, sok reklám jelenik
meg, anélkül, hogy beleegyeznénk,
így próbálva hatni ránk hazugságaival.
Volt olyan eset, hogy egy filmet
megnyitva olyan információ jött
be, mely szerint ingyen s bérmentve ajándékoznak egy modernebb szerkezetű telefont. Igen ám,
de ez megtévesztés. Próbált befolyásolóan hatni, hisz ki ne örülne
egy nyereménynek, ami ingyen

van? Ha bekapcsolom a Facebookot, és csak simán a főoldalon nézelődöm,
megjelenik
olyan
információ, ami valószínűleg érdekel, de mivel nem ismerem, milyen
oldal posztolta, keresek egy hitelesebb, ismertebb oldalt, amely híreinek igazságtartalmában hiszek.
Az ilyen tartalmú üzeneteknek
negatív háttere van, hisz az emberek, akik csak egyszerű teendőiket
végzik,
ráfizetnek
a
naivitásuk okán. Volt eset, hogy
elhitték a nyereményt, de ki kellett
fizessék, amit „ingyenesen” nyertek, volt olyan, aki elvesztette
életét egy tévhitnek köszönhetően.
A lényeg, hogy ne dőljünk be bármilyen hírnek, amit akár a Facebookon látunk vagy akár az utcán
hallunk. Próbáljunk meg hiteles
fórumokat követni, és informálódni a kívánt témáról, ha mi is
igazságot akarunk továbbadni.
Banias Evelin

Fontosabb események a héten

EP-plenáris ülés

Az Európai Parlament ezen a
héten értékeli az EU-csúcs
eredményét, vita keretében
értékeli az Európa Tanács
decemberi eredményét Ursula
von der Leyen bizottsági és
Charles Michel tanácsi elnökkel. A képviselők megvitatják
álláspontjukat az EU és az
Egyesült Királyság jövőbeli viszonyáról, az éghajlatváltozásról, a Törökországgal
fenntartott kapcsolatokról, a
terrorizmus és az erőszakos
szélsőségek elleni küzdelemről, valamint a Covid–19 elközös
küzdelemről,
leni
beleértve az oltásokat és a
teszteléseket is.

Mózes Edith

Jövőbeni uniós finanszírozási és
helyreállítási csomag/Jogállamisági
mechanizmus
A képviselők készek szavazni az
összes kapcsolódó jogalkotási aktáról és a 2021-es költségvetésről,
amennyiben a velük egyeztetett
szövegeket időben a Parlament elé
terjesztik a plenáris ülés kezdetére.
A belarusz demokratikus ellenzék
átveszi a Szaharov-díjat
Szerdán 12 órakor a belorusz demokratikus ellenzék, melyet Szvetlana Tyihanovszkaja ellenzéki
elnökjelölt képvisel, átveszi a gondolkodás szabadságáért járó 2020as Szaharov-díjat. David Sassoli
EP-elnök, Szvetlana Tyihanovszkaja asszony és Veronika Cepkala a
tervek szerint közvetlenül a díjkiosztó után sajtótájékoztatót tart.
Covid–19-vakcinák
Szerdán az EP-képviselők vita
keretében ismertetik véleményüket
a Covid–19-oltásokra vonatkozó
uniós stratégiáról, valamint annak
kihívásairól az Európai Unión belül
és kívül is. A parlament várhatóan
egységes fellépést követel a biztonságos oltásokhoz való hozzáférés
biztosítása érdekében egész Európában. A képviselők szorgalmazzák
a vakcina EU-s piaci engedélyének
megadását követő tisztességes forgalmazást és a legkiszolgáltatottabbak védelmét, valamint az
oltásokhoz való egyenlő hozzáférést az egész világon.
A Covid–19 hatásának kezelése
A képviselők várhatóan (a szerdai bejelentést követően) elfogadják
a 47,5 milliárd eurós REACT-EU
csomagot, amelynek célja a Covid–
19-válság uniós régiókra gyakorolt
közvetlen hatásainak enyhítése. A
pénzt az elkövetkező két évben az
EU strukturális alapján keresztül
bocsátják rendelkezésre, és a beruházásokat azokra az ágazatokra
összpontosítják, amelyeket a világjárvány gazdasági negatív hatásai leginkább érintettek. A
képviselők hétfőn megvitatták és
szerdán szavaznak arról a határozatról, amely intézkedéseket kér a
kis- és középvállalkozások (kkv-k)
segítésére a gazdasági válság kezelésében.
Magasabb minőségű csapvíz
Kedden este az EP-képviselők új
ivóvízszabályokról szavaznak. A
szavazás célja, hogy az EU-n belüli
magas minőségű csapvíz biztosításával ösztönözzék az embereket a
csapvíz fogyasztására (palackozott
víz helyett), így csökkentve a műanyag hulladék termelését. Az ivóvízhoz való hozzáférés javítása
érdekében a tagállamoknak támogatniuk kell a középületek szabad
vízellátását. Csütörtökön szavazásra kerül az uniós vízügyi jogsza-

bályok végrehajtásáról szóló határozat.
Éghajlatváltozás
A képviselők a csütörtökön szavazásra kerülő állásfoglalásban szeretnék elősegíteni az éghajlatellenálló társadalmak kiépítését egy
uniós alkalmazkodási stratégián keresztül. Hangsúlyozzák az alkalmazkodás fontosságát az éghajlatváltozás káros hatásainak minimalizálásában,
valamint
az
éghajlattal szemben ellenálló infrastruktúra uniós finanszírozásának
az elősegítését.
Jogalkotási tárgyalások
Hétfőn több bizottsági képviselő
folytatta a tárgyalásokat a Tanács
német elnökségével számos jogalkotási aktáról, beleértve az EU4Health, a Kreatív Európa és a Digitális
Európa programokat.
Döntés a mezőgazdasági támogatások és a helyreállítási segély átmeneti szabályairól
A képviselők a jelenlegiről a következő uniós agrárpolitikára való
zökkenőmentes váltást biztosító
szabályokról és nyolcmilliárd euró
agrártámogatásról szavaznak. (Vita:
kedd, szavazás: szerda.)
Az európaiak védelme a terrorizmussal és más biztonsági kockázatokkal szemben
A képviselők szerdán vitát folytatnak a Bizottság legfrissebb, terrorizmusellenes javaslatairól, és
szavaznak a biztonsági unióra vonatkozó stratégiáról szóló, az Állampolgári Jogok Bizottságában
született állásfoglalás-tervezetről.
(Vita: szerda, szavazás: csütörtök.)
Minority Safepack
A képviselők a kohéziós politika,
az uniós finanszírozás és az állami
támogatások területét érintő intézkedések közül várhatóan az egyenlőségre és a támogatást biztosító
lépésekre helyezik a hangsúlyt. Azt
is megvizsgálják, hogy hogyan
őrizhető meg a kisebbségi kultúra
nyelvpolitikán keresztül, az egységes digitális piacon és a területalapú
tartalomkorlátozásra és a szerzői jogokra is kiterjedő, médiával kapcsolatos szakpolitikák révén. (Vita:
hétfő, szavazás: csütörtök.)
Menedékkérelmek
és visszaküldések
Miközben a képviselők az unió
közös menedék- és migrációs politikájának reformjára készülnek, a
jelenlegi szabályozás maximális kihasználását kérik. A jelentések a
Dublin III. rendelettel és a visszatérési irányelvvel foglalkoznak. A
visszaküldésekkel kapcsolatban az
állásfoglalás-tervezet további forrásokat kér a gyors és méltányos, az
alapvető jogokat teljes mértékben
tiszteletben tartó eljárások lebonyolítására. A képviselők a kitoloncolás
és az elzárás helyett az önkéntes
visszatérést szorgalmazzák. (Vita:
hétfő, szavazás: csütörtök.)
Lux Közönségdíj
A nézők 2020. december 13. és
2021. április 11. között szavazhatnak a LUX Közönségdíjra jelölt filmekre. A jelöltek: Thomas
Vinterberg rendezte Még egy kört
mindenkinek, Jan Komasa Corpus
Christi című filmje, valamint az
Alexander Nanau rendezte Colectiv. A nézők EU-szerte részt vehetnek a győztes kiválasztásában a
december 13-ától elérhető luxaward.eu platformon keresztül. A
szavazás 2021. április 11-én zárul.
(Forrás az Európai Parlament
Magyarországi
Kapcsolattartó
Irodája)

Három évtized tudomány és képzőművészet
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Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság EMT 1990-ben alakult Kolozsváron.
A megfogalmazott cél az volt, hogy a tudományos–műszaki értelmiségnek teret teremtsen
az
anyanyelven
való
megnyilvánulásra. (Célok, eredmények:
www.emt.ro)
Az országos szervezet megalakulásakor
más városokban, így Marosvásárhelyen is
megalakult a helyi fiókszervezet, dr. Szentgyörgyi László, az akkoriban működő ICPE
kutatóközpont vezetője lett a fiókszervezet
elnöke.
A marosvásárhelyi fiókszervezet szervesen
kapcsolódott be az országos rendezvényekbe,
gyakran helyet is adva azok szervezésének.
1995 óta dr. Csegzi Sándor a fiókszervezet
elnöke, aki egyben a Fizika Szakosztály országos elnöke is.
Az egyesület tagságát tanárok, mérnökök,
kutatásban eredményesen tevékenykedő értelmiségiek képezték, köztük csak néhányat
említve: dr. Kis Elemér, dr. Weszely Tibor
matematikusok, Bolyai-kutatók, dr. Hollanda
Dénes, dr. Dávid László egyetemi tanárok,
Biró Tibor, Horváth Gabriella, Máthé Márta,
Szász Ágota tanárok, Szabó András mérnök.
2000-től kezdve dr. Csegzi Sándor, egyben
mint alpolgármestere Marosvásárhelynek, a
város életében nagy hangsúlyt fordít a Bolyai-kultusz felkarolására. E célból egyre fontosabb szerepet kapnak az EMT
marosvásárhelyi fiókszervezetének életében
a Bolyai nevéhez kötődő tevékenységek:
2001-ben, a matematikus születésének
200. évfordulójára készülve, kezdeményezője a Bolyai János-emlékévnek, amelynek
keretében 2001–2002-ben több mint száz
rendezvénynek ad helyet Marosvásárhely,
köztük a legkiemelkedőbbek az EMT közvetlen szervezésében:
2001 júliusában Bolyai–Gauss–Lobacsevszkij (BGL) nemzetközi konferencia,
matematikusok, kutatók, tanárok részvételével szerte a világból.
2002. október 2-án: a Magyar Tudományos Akadémia és a Román Akadémia megemlékező ünnepi ülése, amelyen jelenlétével
megtisztelt a Magyar Köztársaság elnöke,
dr. Mádl Ferenc akadémikus.
Ekkor, munkája elismeréseként, a Magyar
Köztársaság elnöke, dr. Mádl Ferenc, kitünteti Csegzi Sándort a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjével. A kitüntetettek
között voltak még Smaranda Enache és
Doina Cornea.
2002. december 15-én: a Bolyai-év legkiemelkedőbb eseménye, a matematikus születésének 200. évfordulóján szervezett ünnepi
megemlékezés, amelynek alkalmával sor került a Pszeudoszféra térkompozíció leleplezésére, az eseményt kezdeményező és
mozgató Csegzi Sándor alpolgármester és
Dorin Florea polgármester, valamint a két
Bolyai-kutató, Kis Elemér és Weszely Tibor
részvételével.
Az emlékmű az EMT gondozásában készült el, kezdve a már korábban beindított
Bolyai Alkotótábor keretében meghirdetett
pályázati kiírástól, a szakmai zsűrizés levezetésével, a kivitelezéshez szükséges anyagi
támogatások biztosításával, a tervező matematikus Horváth Sándor és a kivitelezők közötti kapcsolattartással, egészen az ünnepi
avatóesemény megszervezésével együtt.
Egyediségét Alexandru Mironov matematikus értékelte ünnepi beszédében, mely szerint
a Pszeudoszféra a matematikának állított
egyedi emlékmű.
A 2001–2020 időszakban a Bolyai Alkotótábor mint egy inspirációs találkozóhely volt
tudomány és művészet között. Az elmúlt 20
évben, évről évre rendhagyó kreációs felületet nyújtott a résztvevőknek, gazdag műfajvilágnak adott helyet.
Festészet, szobrászat, grafika, textilművészet, kerámia, médiaművészet, műépítészet,
zene, digitális művészet, fém- és fafaragás,

fotográfia, tudományos-műszaki irányú kreációs felületen volt jelen közel 300 alkotó,
művészek, irodalmárok, matematika-fizikameteorológia-csillagászat területén kutató tudósok, műépítészek, zenészek, tanárok,
diákok, doktoranduszok, akik nemcsak a gyakorlati alkotásban, hanem a különböző szimpóziumok, konferenciák, workshopok,
egyszerű kerekasztal-beszélgetések, kiállítások, bemutatók alkalmával találtak inspirációs alkotói felületre.
A húsz év alatt a tudomány és művészet interferencián létrehozott szellemi érték mellett
értékes gyűjteményt sikerült összeállítani,
amelyet kiállításokon láthatott nem csak a
helyi közönség.
A Promocult program keretében nyertes
pályázattal sikerült bemutatni a gyűjteményt
és a kísérő művészeket európai nagyvárosokban. 2007-ben Kecskeméten Csiki Szabó
Ágnes, Kuti Dénes, Kolumbán Kántor Zita,
Kolumbán Kántor Árpád, Mezey Sarolta,
Bordi Kinga részvételével, a szicíliai Avolában Hunyadi Mária, Hunyadi László, Nagy
Miklós Kund, Nagy Éva, Nagy Dalma, Pokorny Attila, Biró Zsolt részvételével, 2008ban Budapesten a Tető galériában Hunyadi
László, ifj. Molnár Dénes, Nagy Zsuzsa,
Maria Gliga, Makkai István, Tiotiu Epaminonda részvételével, Párizsban Románia
Nagykövetségén Antal Erika, Hunyadi
Mária, Hunyadi László, Mana Bucur, Mureşan Gheorghe, Szabó András, Szabó Anna,
Spielmann Mihály részvételével, a bécsi Magyar Házban Bandi Katalin, Bob József, Kis
Levente, Sánta Csaba, Şulea Ioan, Vajda
György, Nagy Miklós Kund, Nagy Éva részvételével, a németországi Ilmenauban Mana
Bucur, Puskai Sarolta, Nagy Zoltán-Judóka,
Vidra Birtalan Orsolya, Szucher Ervin, Vajda
György, Weszely Tibor részvételével, 2009ben Budapest – XI. kerület Polgármesteri Hivatalában Barabás Éva, Fekete Zsolt, Datu
Victor, Major Gizella részvételével a nagyobb méretű téralkotások a város terein kerültek elhelyezésre.
Pszeudoszféra a Bolyai téren, készült Horváth Sándor matematikus terve alapján;
A geométer trónusa és a Forrás a kórház
előtti parkban, Mureşan Gheorghe és Benedek József munkái;
A Hiperbolikus napóra a Nyár utcai parkban, a Dienes Attila alkotása;
A Kapuk egy monumentális értékű térkompozíció, mely a szervezők konceptuális
leírása alapján – hordozva a város jelenének
szimbólumait, visszapillantva a történelmi értékekre, utalás egyben a jövő generációja felé
is, mintegy jelzésként a város szabad királyi
rangra emelésének 400. évfordulójára, megjelölve a pillanatot, amikor a vár felújítási
munkálatainak átadásával a kulturális-szellemi élet Marosvásárhelyen új lendületre számíthat. Mureşan Gheorghe, Gyarmathy János
és Kis Levente szobrászok közös alkotásaként kapott formát a térkompozíció 2016-ban
(a vár udvarára tervezett helyszínre remélhetőleg a közeljövőben felállításra kerül).
A tábor, az elmúlt húsz év sokszínűsége,
igényessége sajátos eseményként volt jelen a
város kulturális életében. Az így összegyűlt
élmények remélhetőleg értékként maradnak
meg résztvevők, szervezők és közönség számára egyaránt.
2004–2008: a Bolyai-kéziratok digitalizálása (több mint 12.000 oldalnyi anyag feldolgozása) nagy terjedelmű munka árán,
összehangolva a két Bolyai-kutató, dr. Kis
Elemér és Weszely Tibor útmutatásait, a Teleki Téka akkori igazgatójának, Spielmann
Mihálynak a tanácsait, a közreműködő diákok, informatikusok segítségével, Csegzi
Magdolna mérnök irányításával sikerült kivitelezni. A feldolgozott digitális anyagot a Teleki Téka rendelkezésére bocsátva, lehetővé
tettük annak elérését a világ bármely részéről
érdeklődők számára.
2006: A Bolyai János Tudomány és Technika Házának berendezése azon a helyen,

ahol a matematikus utolsó éveit élte. A ház
nemcsak székhelyül szolgál az EMT marosvásárhelyi fiókszervezetének, de állandó kreációs felületet is nyújt az itt tevékenykedni
kívánóknak. A 2006-ban felavatott helyszín,
azóta a tetőtér beépítésével kibővítve, sok találkozónak adott helyet, nemcsak a helyi
szervezetnek. Itt tartott az EMT több alkalommal országos találkozókat, itt tartotta meg
a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB)
több évben is az éves üléseit, itt szerveztünk
Körmöczi János-fizikusnapokat és rendszeres
szervezési helyszínt, raktárfelületet, állandó
kiállítási helyet nyújt a Bolyai Alkotótábor
gyűjteményének. A tehetséges diákok támogatását állandó feladatnak tekintve, folyamatosan zajlanak ilyen irányú tevékenységek,
nemcsak képzőművészet, műépítészet, fotográfia terén, hanem zenei és tudományos-kreatív területeken is.
A ház vendégkönyve igazolja a sok értékes
esemény alkalmával itt vendégül látott személy pozitív értékelését. Csak néhányat említve: dr. Kis Elemér, Szili Katalin, Markó
Béla, Borbély László, dr. Weszely Tibor,
Oláh-Gál Róbert, Krizbai Sándor, Hegedűs
Tibor (bajai csillagvizsgáló), dr. Péntek János
(a KAB elnöke), dr. Köllő Gábor (az EMT elnöke), Kása Zoltán, Sebestyén György, Ferencz József, Szakács Zoltán, Vallasek István,
Horváth Erika, Majdik Kornélia.
2012: A Gömböc adományozásának kezdeményezője és szervezője, amely a következő adománylevél kíséretében lett kiállítva:
,,A legnagyobb magyar matematikus előtt
tisztelegve, a magyar tudomány napja alkalmából a Teleki Téka Bolyai-múzeumának
adományozzuk az 1823-as számú Gömböcöt.
A Gömböc feltalálói: Domokos Gábor és
Várkonyi Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani
Tanszékének oktatói, Albrecht Otto üzletember, Csegzi Sándor, Marosvásárhely volt alpolgármestere,
EMT-fiókszervezetének
elnöke. Marosvásárhely, 2012. november 2.”
Mindez idő alatt a tevékenységekbe bekapcsolodó tanárok és diákok számára a tantárgyversenyek,
tanári
ankétok,
továbbképzési gyakorlatok, posztgraduális
felkészítők a szakmai igényesség gyarapítását jelentették, fokozati vizsgák, doktorátusi
szakvizsgák előkészítését segítették.
A diákok bekapcsolódása a szervezési és
kreációs munkába sokaknak adott lendületet
a szakmai pályán. Az évek során ösztöndíjakkal jutalmaztunk néhány tehetségesebb diákot, akik jelentősen hozzájárultak a
tevékenységekhez, vagy különleges eredményeket értek el. Csak néhányat említve: Fülöp
Loránd, Dávid Barna, Gál Barna, Máthé
Lehel, Szitai Eszter, Magyari Zsuzsánna,
Vajda Harmat, Vajda Boróka, Lokodi Mária,
Lokodi Eszter, Puskás Dávid, Ferencz András.
Rendhagyó kísérletek, workshopok, bemutatók nyújtottak tanár-diák találkozáson maradandó élményt. Színes nap volt
mindenkinek Budapesten a MÜPA csarnokában Marosvásárhely bemutatkozása. Az aktív
workshopon és kiállításon Csiki Szabó
Ágnes, Kolumbán Kántor Zita, Kolumbán
Árpád, Kálmán Enikő, Mana Bucur, Şerban
Mariana tanárok, művészek a részt vevő diákokkal (Gagyi Botond, Szilágyi Nimród,
Szabó Csongor, Tőkés Tamás, Szitai Eszter,
Vajda Boróka) együtt örvendtek elismerésnek. Borka Katalin, Szatmári Zsuzsanna, Kovács Júlia, Gyarmati Zsuzsanna pedagógusok
és a Művészeti Egyetem bábszínészhallgatói,
Gál Ágnes, Knédig Kornélia, Lukács Szilárd,
Szabó Dániel, Lukács Emőke, Máthé Rozália
tanárnő vezetésével, a Maros Művészegyüttes ifjú csoportjából Diós Brigitta Borbála,
Tordai Ildikó, Szász Loránd, Hánesz Edvin,
valamint a Kozsik család részvételével a közönség ízelítőt kapott a Marosvásárhelyen élő
színes művészeti hangulatból.
A kísérletezés világának sok-sok élményét
élhették meg a fizika iránt érdeklődők Biró
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Tibor, Máthé Márta, Szász Ágota fizikatanárok bemutatói alkalmával.
Tanulságos tapasztalatnak számított a cernavodai atomerőműben tett látogatás.
Egyedi teljesítményként könyvelhető el az
első sztratoszférikus ballonnal való kísérlet,
amelyet a bajai csillagvizsgáló vezetőjével,
Hegedűs Tiborral együttműködve sikerült
megvalósítani.
Konkrét kutatási eredményt hozott a lakásradon tanulmányozásának programja, amelyet Csegzi Sándor vezetett több éven
keresztül, diákok bevonásával, együttműködésben a Bukaresti Fizikaegyetemmel, a Măgurelei Atomfizika-kutatási központtal, a
Debreceni ATOMKI-val, Ana Daniş, Csige
István kutatófizikusok, Călin Beşliu és Alexandru Jipa professzorok szakmai támogatásával.
A klímaváltozás aktualitására ráhangolódó
konferencia keretében elhangzott előadások
(Roxana Bojariu, az Országos Meteorológiai
Intézet fizikusa, Makkai Gergely, az Országos Meteorológiai Intézet Maros megyei
igazgatója, Miheţ Daniela, Marosvásárhely
főépítésze, Csegzi Kamilla, a New York-i Columbia egyetem műépítésze, Raus Adriana, a
marosvásárhelyi általános városfejlesztési
terv műépítésze, Camelia Raţă, a Román
Energiavárosok Egyesületének elnöke,
Brassó) a figyelemfelkeltés mellett, konkrét
megoldásokra inspirált. Felvinczi Ana műépítész tanár vezetésével Roxi Nae, Andra Petre,
Bogdan Vaida, Cezar Şopterean, Gabriel
Costin, Mureşan Larisa, Tania Crişan, a Művészeti Líceum diákjai által készült tervek
bármikor konkrét alkalmazást nyerhetnek.
Az évek során sok írott vagy digitálisan
rögzített anyag jelent meg az eseményekről.
Nagy Miklós Kund cikkei a Népújságban
évente követték a Bolyai Alkotótábor eseményeit. A sok színes képanyag, a plakátok, albumok a Bolyai Alkotótábor és az emtms
fb-oldalán lettek közölve.
Könyv formában is készültek kiadványok:
A tér úttörője, kiadói tanács: Gálfalvi György,
Kovács András Ferenc, Markó Béla, Vida
Gábor. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003;
Non Euclidean Geometry in Modern
Physics, Bolyai–Gauss–Lobachevsky 3,
Lovas István szerkesztésében; EP Systema
Debrecen, 2003;
A Bolyai Alkotótábor 2007-ben három
nyelven megjelent albuma, Nagy Miklós
Kund irodalmi szerkesztő, Csegzi Kamilla
formatervező, Gálfalvi Ágnes fordító, Incitato Kolozsvár, 2007;
A fizika, matematika és művészet találkozása az oktatásban, kutatásban – az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Fizika Doktori Iskolájának kiadványa, szerkesztők: Juhász
András, Tél Tamás, Csegzi Magdolna, Máthé
Márta, Szász Ágota. Kiadó az ELTE Természettudományi Kara, Budapest 2013.
Az EMT-ről mint egyesületről beszélni túl
rideg megfogalmazás. A találkozók, előadások, kísérletek, beszélgetések inkább családias hangulatot sugalltak. Ilyen szándékkal
készültünk idén a harmincadik évfordulót
március 14-én megünnepelni itt, Marosvásárhelyen, a várban. Már szervezés alatt állt az
országos ünnepi találkozó, amikor a járvány
miatti szigorítások miatt le kellett mondani
róla.
Visszapörgetve az eseményeket, mondhatjuk, hogy az EMT jelentős része volt az életünknek. Hálásan értékeljük, hogy voltak
ötleteink, terveink, kezdeményezéseink és
energiánk a megvalósításukra. A felsorolt
sok-sok élmény, amelyben magunk mellett
éreztünk egy ilyen csapatot, nagy érték számunkra, és reméljük, egész közösségünk számára. Jó egészséget kívánunk mindazoknak,
akik valamilyen formában részei voltak az
eseményeknek. Hasonló élményeket kívánunk a következő generációknak!
Csegzi Magdolna
ügyvezető
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Vita a vakcináról az Erdély TV műsorában

Hamarosan érkezik a koronavírus elleni oltóanyag. Mit tudunk róla? Vajon biztonságos? Milyen mellékhatásai lehetnek? Oltassuk be
magunkat? Molnár Géza járványügyi szakértő, Lorenzovici László egészségügyi menedzser és
László Attila szenátor mondja el, amit minderről

tudni lehet. Az utca embere pedig azt, hogy tervezie beoltatni magát. Az Erdélyi Magyar Televízió
Metszet című műsorát kedden este fél 9-től követhetik a televízió képernyőjén, illetve este 9-től az
Erdély TV Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján.

Alacsony az oltási hajlandóság Ausztriában

Alacsony az osztrákok hajlandósága arra,
hogy beoltassák magukat a világjárványt
okozó új koronavírus ellen – állapítja meg a
Peter Hajek közvélemény-kutató intézet
legújabb felmérése, miközben osztrák politikusok az oltás esetlegesen kötelezővé tételéről vitáznak.

A Hajek intézet negyedévente készített Ausztria
Trend elnevezésű felmérésének eredménye szerint a
megkérdezettek mindössze 17 százaléka válaszolta
azt, hogy bizonyosan beoltatná magát, ezzel szemben
29 százalék biztosan nem. A bizonytalankodók 17
százaléka inkább a nem felé hajlik, míg 23 százalékuk
a talán választ jelölte meg. A megkérdezettek 11 százaléka egyáltalán nem tudta vagy nem akarta eldönteni, mit szeretne.
A közvélemény-kutató az adatokból arra a következtetésre jutott, hogy jelen állás szerint a lakosság
mintegy 30 százaléka lenne mozgósítható az oltásra.
Ezzel szemben Rudolf Anschober egészségügyi miniszter többször hangsúlyozta, hogy minimum 50 százalék átoltottság kellene ahhoz, hogy kialakuljon a
vírussal szembeni védettség a társadalomban.
Eközben politikai vita is zajlik Ausztriában az oltás
esetleges kötelezővé tételéről. „Én a kötelező oltás
mellett vagyok” – fogalmazott Hermann Schützenhöfer stájerországi tartományfőnök vasárnap az ORF
közszolgálati televízióban. A többség azonban elveti
ezt, és csakis önkéntes alapon képzeli el a lakosság
beoltását. „Tudatos munkával növelhetjük az oltási
hajlandóságot” – jelentette ki Peter Hacker, Bécs

egészségügyi tanácsosa. A lakosság túlnyomó többsége, 83 százaléka a kötelező oltás ellen foglalt állást
a Hajek közvélemény-kutató adatai szerint.
Az osztrák egészségügyi minisztérium a hét végén
közzétette a kormány hivatalos oltási stratégiáját.
Eszerint a januári kampánykezdés első 250 ezer dózis
oltóanyagával, amelyet a Biontech/Pfizer német–amerikai gyógyszergyártó páros készítményéből kötöttek
le, az ápolási és idősotthonok lakóit, továbbá az
egészségügyi intézmények legnagyobb kockázatnak
kitett dolgozóit oltanák be.
A Moderna amerikai gyógyszergyár remények szerint január második felében Ausztriába érkező 200
ezres oltóanyag-szállítmányából a kórházak teljes személyzete és a lakosság magas veszélyeztetettségű
része lenne beoltható, mások mellett a többes krónikus betegséggel küzdők. A harmadik, kétmillió dózisból álló szállítmányt február és április között várják
az AstraZeneca brit gyógyszergyártótól, ebből a 65 év
felettieket és a „kritikus infrastruktúrában” dolgozókat kívánják beoltani. Utána, a nyár folyamán következne a lakosság teljes körű beoltása – foglalta össze
a terveket a Der Standard osztrák napilap.
Ausztriában az elmúlt 24 órában 2588 újabb embernél igazolták a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta
322.588 esetet regisztráltak. A koronavírus-betegséggel kórházban ápoltak száma 3479, az intenzív kezelésre szorulók 594-en vannak. A fertőzés okozta
betegség szövődményeibe az elmúlt napon 57-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel
meghaladja már a 4500-at. (MTI)

Moszkvában újabb foglalkozásokra
terjesztették ki a védőoltást

meg a lehetőséget. Egy hét alatt
több mint hatezer ember kapta meg
a védőoltást, és további mintegy
húszezren jelentkeztek.
Agaszi Tavadjan, a moszkvai
Gazdasági Kutatóintézet statisztiKorábban a pedagógusok, az kusa és modellezési szakértője az
egészségügyi dolgozók és a szoci- orosz állami médiaportál, a
ális munkások számára nyitották vesti.ru szerint kijelentette, hogy

Hétfőtől az okmányirodák, a
kulturális intézmények és a
kiskereskedelmi alkalmazottak is feliratkozhatnak a koronavírus elleni védőoltásra
Moszkvában.

egyetlen oroszországi régióban
sem magas a reprodukciós ráta, és
a területi egységek zömében, köztük Moszkvában a járvány nagy
valószínűséggel elérte a tetőzést. A
szakértő szerint az újévhez közeledve mindenhol javulni fog a
helyzet, beleértve Szentpétervárt
is. A tendencia várhatóan márciusig el fog tartani.
A hétfőn közzétett hivatalos
adatok szerint Oroszországban az
igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 27.328cal 2.681.256-ra emelkedett. Az új
esetek 18,9 százaléka tünetmentes.
Az aktív fertőzöttek száma
509.068, a halálos áldozatoké 450nel 47.391-re, a felépülteké pedig
18.562-vel 2.124.797-re emelkedett.
Az országban a járvány kezdete
óta több mint 83,1 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 463
ezer laboratóriumi tesztet végeztek
el. Koronavírus-fertőzés gyanújával mintegy 568.749 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.
(MTI)

A fertőzöttek száma
72 millió, a halálos áldozatoké
1,61 millió a világon

A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 72.252.541-re nőtt
a világban, a halálos áldozatoké 1.612.362-re, a gyógyultaké pedig 47.249.332-re a
baltimore-i Johns Hopkins
Egyetem hétfő reggeli adatai
szerint.

Egy nappal korábban 71.698.043
fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatoké 1.604.928, a gyógyultaké pedig 46.855.056 volt.
A fertőzés 191 országban és régióban van jelen.
Szakértők szerint a diagnosztizált
esetek száma nem tükrözi pontosan
a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a
tesztek száma, és a nyilvántartás
kritériumai is különböznek.
A SARS-CoV-2 vírus okozta
Covid–19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább,
ahol 16.253.219 fertőzött volt eddig
a napig, 299.168-an haltak meg, és
6.298.082-en meggyógyultak.
Indiában 9.884.100 fertőzöttet,
143.355 halálos áldozatot és
9.388.159 gyógyultat jegyeztek fel.
Brazíliában 6.901.952 fertőzöttről, 181.402 halálos áldozatról és
6.138.349 gyógyultról tudni.
Franciaországban 2.430.612 fertőzöttet, 58.015 halálos áldozatot
regisztráltak.
Az Egyesült Királyságban
1.854.490 a fertőzöttek száma, és
64.267-en haltak meg a betegségben.

Olaszországban 1.843.712 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 64.520, és 1.093.161-en
gyógyultak fel a Covid–19-ből.
Törökországban 1.836.728 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 16.417
halálos áldozatot és 1.603.780 gyógyultat.
Spanyolországban 1.730.575 fertőzöttet és 47.624 halálos áldozatot
regisztráltak.
Argentínában 1.498.160 a fertőzöttek és 40.766 a halottak száma.
Kolumbiában 1.425.774 fertőzöttet és 39.053 halálos áldozatot tartanak nyilván.
Németországban 1.350.810 a fertőzöttek száma, 22.106 a halottaké,
990.707-en meggyógyultak.
Mexikóban 1.250.044 az igazolt
vírusbetegek, 113.953 a halottak és
918.681 a gyógyultak száma.
Lengyelországban 1.135.676 a
fertőzöttek, 22.864 a halottak és
858.895 a gyógyultak száma.
Iránban 1.108.269 fertőzöttet,
52.196 halálesetet és 812.270 gyógyultat tartanak számon.
Ukrajnában 918.444 fertőzöttet,
15.691 halottat és 520.912 gyógyultat jegyeztek fel.
Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 94.328 fertőzéses esetet tartottak
nyilván hétfőn, valamint 4751 halálos
áldozatot és 88.041 gyógyultat.
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) március 11-én nyilvánította
világjárványnak a koronavírust,
amely Vuhan kínai nagyvárosból
terjedt el. (MTI)

A fertőzöttebb francia városokban
tömeges tesztelést tartanak
az ünnepek előtt és után

A koronavírus-járvány miatt
hat héttel ezelőtt kihirdetett
általános karantén feloldásával párhuzamosan tömeges
tesztelési kampányt indított
hétfőn a francia kormány
négy, fertőzöttnek számító
agglomerációban.

Egy nappal azelőtt, hogy Franciaországban megszűnik az indok
nélküli lakhelyelhagyási tilalom, és
a franciák ismét igazolás nélkül és
korlátlanul mozoghatnak az egész
országban, a nyugati Le Havre-ban
és az északkeleti Charleville-Mézieres városokban megkezdődött a
lakosság tömeges és ingyenes önkéntes szűrése.
Franciaországban augusztus óta
a szűrés ingyenes mindenki számára, a kórházbakban és a rendelőintézetekben bárki tesztelheti
magát. Naponta több mint 100 ezer
embert szűrnek PCR-teszttel. A fertőzöttebbnek számító városokban
alkalmi helyeken kialakított központokban megkezdett célzottabb
és a korábbiaknál is tömegesebb
tesztelés célja a tünetmentes fertőzöttek kiszűrése a járvány újbóli
erőre kapásának megakadályozására, és egy harmadik hullám elkerülésére az év végi ünnepek után.
Januárban hasonló kampányt
terveznek az északi Roubaix-ban és
az ország középső részén található
Saint-Etienne-ben.
Le Havre-ban hétfőn Olivier
Véran egészségügyi miniszter jelenlétében kezdődött meg a szűrési
kampány több mint ötven helyszínen, ahol előzetes bejelentés nélkül
várják az embereket. CharlevilleMézieres-ben az illetékes hatóságok hétfőtől kezdve naponta 4500
PCR-teszttel, és az ünnepek alatt
legalább 50 ezer antigénteszttel kívánják szűrni a lakosságot.

A héten négy napig tartó szűrést
december 21. és 23. között, majd
december 28. és 30. között megismétlik.
A kampányban az egészségügyi
dolgozók munkáját diákok, tűzoltók és a Vöröskereszt önkéntesei
segítik. A kialakított tesztelőhelyeken bárkit letesztelnek, de mozgó
szűrési pontokkal célzottan munkahelyeket is felkeresnek.
Jean-Sébastien Lamontagne prefektus reményei szerint Le Havre
lakosságának 15-20 százaléka,
mintegy 50 ezer ember át fog esni
a szűrésen.
„Ha sikerül eléggé nagy számban tesztelni az embereket, valószínűleg
találunk
tünetmentes
eseteket, és megállíthatjuk a vírus
terjedését” – mondta Édouard Philippe polgármester, volt miniszterelnök, aki a barátok és a
hozzátartozók iránti felelősségre
emlékeztetve buzdította a város lakóit, hogy vegyenek részt a szűrésben.
A pozitív tesztet produkálóknak
elkülönülésre alkalmas szálláshelyet biztosít az állam, általában hotelekben, és a kontaktkutatást is
elvégzik – jelezte az egészségügyi
miniszter, aki ugyanakkor arra is
felhívta a figyelmet, hogy a szűrés
nem jelent immunitást, ezért arra
kéri a tesztelésen részt vevőket,
hogy továbbra is tartsák be az óvintézkedéseket (maszkviselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés).
Hétfőn Párizsban a legalább január 20-ig bezárásra ítélt vendéglátóhelyek és rendezvényszervező
cégek tulajdonosai tüntettek, kedden pedig a színházak, mozik és
múzeumok dolgozói fogják követelni a kulturális intézmények mielőbbi újranyitását. (MTI)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (65081-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-

tást vállalok. Tel. 0755-825-502.

ELADÓK vágni való disznók. Tel. 0744-

(9976-I)

199-151. (9958)

MEGEMLÉKEZÉS

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-

107. (9671-I)

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0752-030394. (9993-I)

ELADÓ 120 kg-os disznó házhoz

szállítással.

(9993-I)

LAKÁST

Tel.

0728-971-777.

haszonélvezeti

ELCSERÉLNÉM városi, első osztályú garzonlakásom kisebb, udvaros

házzal Marosszentgyörgyön, vagy

megvásárolom. Tel. 0749-216-795,

0749-073-641. (sz.-I)

szeretettel emlékezünk december 15-én a drága édesapára, a
születésű

id.

Incze

az örökkévalóságba való távozásának 12. évfordulóján.

Szép emlékét, hűségét, jóságát,

szeretetét megőrizzük egy földi
életen át.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak Rá kegyelettel.

Felesége, fia, leánya családjukkal és egyetlen unokája. (1000-I)

ELVESZETT
Margareta

névre szóló autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (10006)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK minőségi építkezési

munkát, fali- és padlócsempe-lera-

kást, külső-belső szigetelést, ház

kulcsrakész befejezését. Tel. 0752317-466. (9513)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(8318-I)

Fájó szívvel, soha el nem múló

CZEGŐ JÁNOSRA, a földi létből

joggal. Tel. 0752-141-516. (9928)

ELVESZTETTEM

fővezér.”

marossárpataki

LAKÁS
vásárolok

„Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a

Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él, és itt
marad.

Szomorú szívvel és kegyelettel
emlékezünk december 15-én a

drága fiunkra, ifj. ENGI TIBORRA
halálának 11. évfordulóján.

Örök álmát őrizze béke és nyuga-

lom. Emléke legyen áldott! Szü-

lei, testvére, öccse, Patrick,

nagyszülei,

Anikó. (9994)

keresztszülője,

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRAKODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT, PÉKET és TAKARÍTÓNŐT. További információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (65204-I)

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel, vagy
álmatlanság gyötri.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az
üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította
férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét.
Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből
hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek
hitt gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel és mély megrendüléssel vettünk tudomást
arról, hogy szeretett, segítőkész,
jóindulatú unokatestvérünk,
NAGY EMŐKE
gyógyszerésznő
váratlanul eltávozott közülünk.
Kegyelettel emlékeznek rá édesunokatestvérei
Szolnokról,
Debrecenből, Marosugráról és
Marosszentgyörgyről.
Nyugodj csendesen! (-I)
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagynénitől és rokontól,
DABOCZI ILONA MÁRIÁTÓL,
aki december 13-án 79 éves korában csendesen elhunyt. Temetése december 15-én, kedden 13
órakor lesz az erdőszentgyörgyi
ravatalozóból. Nyugodjon békében!
Gyászoló rokonai. (10008-I)
Fájó szívvel búcsúzom kedves,
szeretett keresztapámtól,
BÁLINT FERENCTŐL.
Emléked legyen áldott!
Keresztlányod, Erika. (p.-I)
Nincs fájdalmasabb annál, mint
amikor örökre eltávozik egy szerettünk. Szomorúan búcsúzunk
szeretett sógorunktól,
BÁLINT FERENCZTŐL.
Nyugodj békében, Ferike!
Feri és Manyi. (p.-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
BÁLINT FERENCZTŐL,
a legjobb nagybátyától. Emlékét
örökké őrzi a Tar család. (p.-I)
Szívünk legmélyebb fájdalmával
tudatjuk, hogy az imádott férj,
édesapa, barát, rokon,
VARGYAS FERENC
az Elektromaros volt dolgozója
csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése december 15-én, kedden délben 12
órakor lesz a római katolikus temető felső kápolnájából, katolikus szertartás szerint.
Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (10009)
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„Olyan csend van így nélküled,

hogy szinte hallani,

amit utoljára

akartál mondani.”

(Váci Mihály)

BÁLINTH ELŐD halálának első évfordu-

lójára.

Szerettei. (9995-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett rokon, barát,
SURÁNYI JÁNOS
91 éves korában csendesen
megpihent. Temetése december
15-én 15 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Nyugodjon békében! Búcsúzik
tőle Mira. (10023-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága édesapa, após, nagyapa,
dédapa,

SZABADOS SÁNDOR

drága szíve megpihent. Teme-

tése 2020. december 16-án 12

órától lesz a magyarrégeni refor-

mátus temetőben. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!

Szomorú, fájó szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós,
ÖTVÖS ERZSÉBET
született Bara
életének 78. évében december
12-én 6.30 órakor elhunyt. Drága
halottunkat december 17-én,
csütörtökön 13 órakor kísérjük
utolsó útjára a marosszentgyörgyi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi szeretettel fia, Attila,
lányai: Emőke és Tünde, vejei és
unokái. (10022-I)

Gyermekei: Laci, Dalmi és csa-

„Elmentem tőletek, nem tudtam
búcsúzni. Nem volt időm arra, el
kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni
akartok, nézzetek az égre.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
rokon és ismerős,
id. HALMÁGYI LAJOS
december 11-én, életének 73.
évében elhunyt. Drága halottunk
temetése folyó hó 15-én 14 órakor lesz a magyardellői temetőben. Emléke legyen áldott!
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (10021-I)

Szerető
szívvel
búcsúzom
legjobb barátomtól, SZÉLYES
FERENCTŐL. Részvétet és
vigasztalódást
kívánok
a
családnak.
Derzsi
Ferenc
Szovátáról. (10012)

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették,
hogy
VIZI CSABA
életének 52. évében örökre megpihent. Utolsó útjára 2020. december 16-án délután 3 órakor
kísérjük a marosvásárhelyi református temető ravatalozójából.
A gyászoló család. (-I)

ládjuk. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk Wajtsuk
Péter
barátunktól.
Együttérzésünket fejezzük ki bánatos
feleségének
és
gyászoló
családjának. Bodoczi Zoltán és
Katalin. (9999)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a drága édesapa és férj,
BÁLINT FERENC temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (p.-I)
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik id.
SZÉLYES FERENC temetésén
részt vettek, gyászunkban, mélységes fájdalmunkban őszinte
részvéttel osztoztak. Köszönet a
vigasztaló szavakért, a szeretet
virágaiért. A gyászoló család. (-I)
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LÉGY TE AZ, AKI ÖSZTÖNÖZ ÉS VÉD MÁSOKAT!

A VíRUS ÖL. LÉGY ÓVATOS!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

