
A Fuss pont most! jótékonysági kezdeményezésnek kö-
szönhetően száz pár minőségi sportcipővel ajándékozta
meg szombaton a magyarfülpösi Szivárvány Ház által fel-
karolt, mélyszegénységben élő gyerekeket az anyaor-
szági „Egy vérből vagyunk” Alapítvány, valamint Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára. A szórványban élő gyerekek óriási örömmel
fogadták az ajándékot, hiszen – amint Gui Angéla, az ala-
pítvány elnöke lapunknak elmondta –, nekik ez nem a hu-
szadik cipőjük, hanem sokaknak az egyetlen lábbelije.

Szombat délelőtt érkeztek meg az anyaországi jótevők a magyarfül-
pösi Szivárvány Házba, ahol Ady István református lelkipásztor, vala-
mint lelkes csapata lassan két évtizede mélyszegénységben élő
gyerekekről gondoskodik. A kisebb gyerekek a magyarfülpösi bentla-
kásban, a nagyobbak pedig a szászrégeni kollégiumban töltik a hétköz-
napokat, a Szivárvány Házban gondoskodnak a taníttatásukról,
étkeztetésükről, ruháztatásukról.

A magyarországi jótevők szombaton száz pár minőségi sportcipővel,
tisztálkodási kellékekkel, valamint kis, különleges plüssjátékokkal ör-
vendeztették meg a nehéz sorsú gyerekeket.

Bizalomdeficit
Tüntetésekkel indult az idei esztendő (is), az emberek fizetéseme-

lést, nyugdíjemelést követelnek. Az év eleje az adóemelések ideje is
– nem kell magyarázni miért –, a lakosság nagy hányadának 
a rémálma. 

Egy közvélemény-kutatás szerint a lakosság több mint 80 száza-
léka nem ért egyet semmiféle adóemeléssel, függetlenül attól, hogy
mire használnák fel az így begyűlt pénzeket. Tíz megkérdezett közül
egy válaszolta azt, hogy nem zavarná, ha biztos lehetne abban, hogy
az adólejeit az egészségügy fejlesztésére, az oktatásra vagy infrast-
rukturális beruházásokra használnák. 

Nem lehet csodálkozni az emberek bizalmatlanságán. Egyrészt
Románia az Európai Unió egyik legszegényebb országa, ahol az egy
főre eső GDP a nyugati fejlett országokénak a hetven százalékát sem
éri el. A World Vision Románia szerint tíz gyerek közül egy nem kap
elegendő ennivalót, és esténként éhesen fekszik le. Nem beszélve a
lakhatási és tisztálkodási körülményekről. Másfelől az sem világos,
mire költik az illetékesek az adókból befolyt összegeket. 

Az tehát, ha valaki nem szeretne nagyobb adót fizetni, még akkor
sem, ha biztosan tudná, mire használják majd a pénzét, nem azt je-
lenti, hogy elégedett az egészségügy, a tanügy helyzetével, vagy pél-
dának okáért az utak állapotával. Azt sem gondolja senki, hogy az
ezekre a területekre szánt költségvetési összegek elegendők 
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Igyekeztek 
a túlterhelést 
elkerülni
A járvány kitörése után viszonylag ke-
veset hallottunk a marosvásárhelyi II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líce-
umról azon a néhány híren kívül, hogy
ott sem állt meg az élet. A viszontag-
ságos időszak történéseiről érdeklődé-
sünkre dr. Tamási Zsolt igazgató
számolt be. 

____________5.
Meleg ételt 
az időseknek 
– vidéken is
Annak ellenére, hogy a 75. életévüket
betöltött személyek vagy gondozóik
igényelhetik a Meleg ételt az idősek-
nek programban való részvételt, sokan
nem élnek a lehetőséggel, restelkedve
veszik át vagy elutasítják a segítséget.
Pedig ez alanyi jogon jár, a jogosultak
nagy része elégedett ezzel a támoga-
tással, mint mondják, nagyjából fedezi
a heti élelmiszeradagjukat, és fizikai
könnyebbség számukra, hogy a főtt
ételt házhoz szállítják.

____________6.

Gyerekek a Fuss pont most! jótékonysági futás keretében összegyűlt adományokkal az átadóünnepségen a magyarfülpösi Szivárvány Ház gyermekotthonban Foto: MTI/Kiss Gabor 
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Anyaországi adomány a Szivárvány Ház gyermekeinek

Száz pár minőségi sportcipő



Az elmúlt évben tizenhárom szén-monoxid-mér-
gezést jegyeztek a Delgaz Grid gázszolgáltató
által lefedett régióban. A mérgezéses balesetek
következtében tíz személy életét vesztette és hu-
szonketten kerültek nagyon súlyos állapotba –
közölte lapunkkal Adela Boţan, a E.ON vállalat saj-
tófelelőse. 

A tavaly bekövetkezett mérgezéses esetek Maros, Har-
gita, Szeben, Máramaros, Temes, Hunyad, Krassó-Szörény
megyében történtek amiatt, hogy a fűtésre használt eszkö-
zöket és berendezéseket helytelenül használták, az elemi
szabályokat sem tartották be. Hasonló okok miatt idén
három újabb szén-monoxid-mérgezés történt Arad, Szeben
és Maros megyében, melynek nyomán négyen hunytak el. 

A szolgáltató ismételten felhívja a lakosság figyelmét,
hogy az aragázkályha nyílt lángjával történő fűtés, a fali-
kazánok és a kálykák égettgáz-elvezető rendszerének el-
dugulása, az eltömítődött kémények lerakódásai, a kályhák
meghibásodása, a kályhalapok repedései, a rosszul szigetelt
csempehályhák okozzák a legtöbb szén-monoxid-mérge-
zést. 

Petre Stoian, a Delgaz Grid vezérigazgató-helyettese el-
mondta, hogy nagyon fájdalmasak az emberéleteket köve-
telő balesetek. Ezek könnyen elkerülhetők lettek volna, ha
a fogyasztók megfelelően felkészültek volna a téli fűtés-
idényre, ha időben ellenőrizték és megjavították volna a fű-
tőberendezéseket. 

A szén-monoxid (CO) az emberi érzékszervek számára
„láthatatlan”, hisz ez színtelen, szagtalan, íztelen, a leve-
gőnél kicsivel könnyebb mérgező gáz, amely a szénhidro-
gének tökéletlen égése során jön létre. Belélegezve gátolja
a vér oxigénszállító képességét, mivel erősen kapcsolódik
az oxigént szállító hemoglobinhoz. A szén-monoxid-mér-
gezés nehezen észrevehető, hiszen a tünetei – rosszullét,
szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság – könnyen össze-
téveszthetők egyéb betegségek tüneteivel. Magas szén-mo-
noxid-koncentráció esetén ájulás és perceken belül a halál
is beállhat. Ha egy helyiségben a szén-monoxid-koncent-
ráció növekedését észlelik, azonnal szellőztetni kell, a bent-

lévőket el kell távolítani, és sürgősen orvosi segítségért kell
folyamodni. A legtöbb esetben azonban a szén-monoxid-
mérgezés éjszaka, alvás közben, észrevétlenül következik
be, ezért a túlélés esélye jelentősen csökken. 

Ezeket a helyzeteket el kell kerülni, figyelmeztet a
szolgáltató. A magánházban lakók rendszeresen, évente
legalább kétszer ellenőriztessék a kéményeket, a kémény
és a fűtési berendezés közötti illesztéseket. A tömbházla-
kóknak főként arra kell figyelniük, hogy a nyílt gáztűz-
helyeken keletkező égett gáz az erre kialakított fali
nyíláson távozzon a konyhából. A nyílt gáztűzhelyet so-
hasem szabad felügyelet nélkül hagyni, hiszen a láng ki-
aludhat, a földgáz koncentrációja megnő, ami
robbanásveszélyhez vezet. Az aragáz nyílt lángját soha-
sem használják fűtésre. 

A szolgáltató ajánlja, hogy a földgázdetektorok mellett
szén-monoxid-detektort is szereltessünk a lakásba. A föld-
gázdetektorok felszerelése kötelező minden olyan helyi-
ségben, ahol gázzal működő berendezések találhatók, ha
az ablaküvegek vastagsága meghaladja a 4 mm-t, illetve
hőszigetelt (termopán típusú) ablakok vannak. 

The show must go on 
– rendkívüli hangverseny 

Január 28-án, csütörtökön 19 órakor The show must go
on címmel rendkívüli hangversenyre kerül sor a Kultúr-
palota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia koncertjén a filharmónia fúvószenekarát és
ütőegyüttesét Remus Grama vezényli. A nagyérdemű
egyebek mellett John Williams, a Queen, az ABBA,
Frank Sinatra, Mark Taylor, Astor Piazzolla, Danny Elf-
man, Ronan Hardiman híres dalaiból hallhat válogatást.
A koncertet 29-én, pénteken 19 órakor megismétlik. A
járványügyi intézkedések betartása érdekében hangver-
senyenként csak 186 jegy értékesíthető. Jegyek a fil-
harmónia jegypénztárában (hétfőtől péntekig 10–18 óra
között, koncertnapokon 10–19 óra között), online az
Eventbook honlapján kaphatók. 

Mátyás király álruhái – a Maros
Művészegyüttesnél 

Január 27-én, szerdán 19 órától a Mátyás király álru-
hái, avagy három mese Mátyásról című mesejátékot

adja elő kövesdombi termében a Maros Művészegyüt-
tes. Rendező: Varga János, zene: Bonczó István, jel-
mez: Bandi Kati. Jegyek a helyszínen kaphatók, de
előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es
telefonszámon hétköznaponként 9–13, valamint 17–
19 óra között. Az előadást a járványügyi szabályok be-
tartásával lehet megtekinteni, a helyek száma
korlátozott. 

A brémai muzsikusok 
– az Ariel színházban 

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
nagytermében január 29-én, pénteken 18 órától A bré-
mai muzsikusok című mesejátékot adják elő közönség
előtt. Mivel a helyek száma korlátozott, előzetes hely-
foglalás szükséges a 0740–566–454-es telefonszámon
(naponta 9–13 óra között hívható). A bábszínházba
maszkkal, a bejáratnál történő érintésmentes testhőmé-
rés és kézfertőtlenítés után lehet belépni. A szervezők
arra kérik a nézőket, hogy legalább 10-15 perccel kez-
dés előtt érkezzenek a bejárathoz, és az előadás végén
fokozatosan, az esetleges torlódást megelőzve hagyják
el a termet. A 6 év alatti gyermekeknek a maszk viselése
nem kötelező. 

IDŐJÁRÁS
Havazás várható
Hőmérséklet:

max. 2 0C
min. -2 0C

Ma VANDA és PAULA napja,
holnap ANGELIKA
és ANGÉLA napja.
ANGELIKA: az angelicus latin
melléknév női alakjából ered,
amelynek jelentése: angyali, an-
gyalhoz hasonló.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. január 25.

1 EUR 4,8744
1 USD 4,0105

100 HUF 1,3653
1 g ARANY 240,0052

Huszonhárom új fertőzött 
Január 25-éig, hétfőig Maros megyében a járvány kezdete
óta összesen 16.377 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.
A hétfői adatok szerint 24 óra alatt 23 új esettel nőtt a fer-
tőzöttek száma, az érintetteknek korábban nem volt pozitív
koronavírus-tesztjük. Az új betegek mellett megyeszerte 14
személynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a meg-
ismételt teszt is pozitív lett. A Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 221
Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban. Eddig
15.115-en gyógyultak meg – a kórházi ellátásban részesült,
illetve az otthoni elkülönítésben levő személyeket is bele-
értve –, 1413 tünetmentes fertőzött tíz nap múlva, további
597 kérésre távozhatott a kórházból. A hétfői adatok szerint
jelenleg 43 személy van koronavírus-fertőzés gyanújával
beutalva. A megye kórházaiban tegnapig 544 fertőzött
hunyt el – olvasható a Maros megyei prefektúra közlemé-
nyében. 

Vizsgaidőszak a MOGYTTE-n 
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetemen a tavaly bevezetett moduláris tan-
évszerkezet alapján a második modult követő kéthetes
vizsgaidőszak január 31-ig tart. A járványügyi helyzetre való
tekintettel a hallgatók online összegző elméleti tesztelése
előre meghatározott beosztás alapján, az egyes tantár-
gyakra megadott kérdésszám és időtartam alapján zajlik.
Az Orvostudományi Karon január 26-án a rövidebb képzé-
sek végzős évfolyamai, január 27-én a negyed- és ötödé-
ves orvosisok, január 28-án a másod- és harmadévesek,
január 29-én az első- és hatodévesek tudását mérik fel. 

Összefogás a csíksomlyói tűzvész
károsultjaiért 

Mint ismeretes, január 7-én este több mint 20 lakóház vált
Csíksomlyón tűzvész martalékává, és megközelítőleg 250
személy vesztette el otthonát. Ezen családok megsegíté-
sére indított adománygyűjtést a Proactiv Transilvania Egye-
sület Marosvásárhelyen és környékén. Kelemen Áron elnök
lapunknak elmondta, adományban elfogadnak pénzt, tartós
élelmiszert, egyszer használatos evőeszközöket, tányéro-
kat, poharakat, szalvétákat, pelenkát, tisztasági betéteket,
tisztálkodási szereket (szappan, fogkefe, fogkrém), vala-
mint toalettpapírt, törlőkendőt. Adományozási szándékukat
az érintettek a 0741-436-367-es telefonszámon jelezhetik,
ezt követően az egyesület önkéntesei személyesen, az
adományozók otthonában veszik át tőlük a felkínált javakat.
Pénzadományokat személyes átvétellel vagy Revolut-app-
likáción keresztül fogadnak a 0741-436-367-es telefon-
számra. A nagy érdeklődésre való tekintettel az
adománygyűjtést január végéig meghosszabbították. 

Fagyos tóba zuhant egy kiskorú 
A fagyos tóba zuhant és a jégtömbök alá szorult vasárnap
délután egy 14 éves gyerek Maroscsapón. A radnóti roham-
mentősök és a helyszínen tartózkodó civilek mentették ki,
majd – miután a helyszínre érkezett mentősök sikertelenül
próbálták újjáéleszteni – életveszélyes állapotban szállította
kórházba a SMURD helikoptere. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

26., kedd
A Nap kel 

7 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 17 perckor. 
Az év 26. napja, 

hátravan 339 nap.

Megyei hírek

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
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Mezey Sarolta 

A január 18–22. között a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház előtt elhelyezett szabad fogas nem várt mértékben moz-
gósította a marosvásárhelyieket, akik több mint 800 kg
ruhát és cipőt adományoztak, ebből mintegy 400 kabátot
és dzsekit. Körülbelül 120 ember vitt a fogasról azt, amire
szüksége volt, egyesek nagy család számára, mások csak
két-három darabot. A kezdeményezők, a Divers Egyesület,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és az Alpha Transilvană
Alapítvány ezúton mond köszönetet a sok adományért! A
megmaradt ruhák az Alpha Transilvană Alapítvány közös-
ségi központjának raktárába kerültek, ahova a segítségre szo-
rulók közvetlenül fordulhatnak, illetve a Divers Egyesület
sürgősségi segélyraktárába, ahova telefonon lehet fordulni a
0265-311-727-es telefonszámon. Itt meleg ételt is lehet igé-
nyelni, amelyet a lehetőségekhez mérten a jelentkezők szo-
ciális szükségleteinek felmérését követően nyújtanak. 

Koreck Maria, a Divers Egyesület elnöke

Szabad fogas – beszámoló

RENDEZVÉNYEK

Tavaly tízen, idén négyen hunytak el 
szén-monoxid-mérgezésben 



Székelyvarságon hétfőn átadták a Hargita hegység
első ülőliftes sípályáját, mely a magyar állam támo-
gatásával valósult meg. Az átadóünnepségen 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtit-
kár célként jelölte meg a hegység sípályáinak az
összekötését és egy összefüggő sípályarendszer ki-
alakítását.

A közepes nehézségi fokú, 1050 méter hosszú, 161 méteres
szintkülönbségű sípályát kétüléses libegő, pályaverő gép, öt
hóágyú és az ezekhez vizet biztosító 8000 köbméteres víztá-
rozó és vezetékrendszer szolgálja ki. A pályát kialakító Szé-
kelyvarság Négyévszakos Sí- és Túraközpont Egyesület 420
millió forintos támogatást nyert a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkárságától. A pálya kialakításánál Miklós
Edit csíkszeredai származású alpesi sízőnek, a Magyar Síszö-
vetség volt elnökének a szakmai tanácsait is kikérték.

Potápi Árpád János államtitkár az avatóünnepségen el-

mondta: Varga Mihály pénzügyminiszter karolta fel a helyiek
kezdeményezését, így valósulhatott meg Székelyvarságon
több fejlesztés is.

Az államtitkár azt tartotta távlati célnak, hogy a Hargita
hegységben szigetként működő síközpontok: a Madarasi Har-
gita és Hargitafürdő sípályáit kössék össze, és vezessék le a
Csíki-medence felé és Székelyvarság felé, és hozzanak létre
olyan sípályarendszert, amelyhez hasonló nincsen a régióban.

Tamás Ernő, Székelyvarság polgármestere köszöntőjében
elmondta: a hegyvidéki település eddig elsősorban nyáron
vonzotta a turistákat, a mostani beruházás a téli idényben is
vonzóvá teszi a községet.

A hétfői átadóünnepség esőben kezdődött, havazásban fe-
jeződött be.

A székelyföldi településnek 1565 lakosa volt a 2011-es nép-
számláláson, a lakosság 99,7 százaléka magyarnak vallotta
magát. (MTI)

„A koronavírus-járvány ellenére nem mondhatjuk,
hogy az idei egy elveszett év lenne” – mondta Heinz
Fassmann osztrák oktatásügyi miniszter hétfőn,
egyúttal 200 millió eurós többlettámogatást jelentett
be a távoktatás miatt esetlegesen fellépő tanulói le-
maradások behozására, illetve a tudásdeficit pótlását
elősegítő felzárkóztató oktatás támogatására.

A miniszter méltatta mind a pedagógusok rendkívüli mun-
káját, melyet az online oktatás során fáradhatatlanul végeznek,
mind a tanulók hozzáállását a rendkívüli körülményekhez.
„Mindazonáltal egyértelmű célunk az iskolák mielőbbi meg-
nyitása, mert a jelenléti oktatásnál még nem találtak ki jobbat”
– tette hozzá a tárcavezető.

A kormány döntése által most bemutatott 200 millió eurós
támogatási csomag – mely az oktatási tárca költségvetési tar-
talékából, valamint uniós forrásokból tevődik össze – 4500
szabad pedagógusállást képes finanszírozni még ebben a 
félévben. Ezzel az összeggel 3 millió plusz felzárkóztató óra
valósulhat meg 2022 februárig, ennek kétharmada a mostani
félévben, egyharmada az őszi szemeszter során.

A támogatás minden iskolatípus minden évfolyamára kiter-
jed. A gyakorlatban ez heti plusz két órát jelent osztályonként,
melyet az iskola vezetése a helyi igényekhez és szükségletek-
hez mérten szabadon alakíthat. Vagyis, ha például egy érett-
ségiző osztályban nagyobb szükség van a pluszórákra, mint
egy másik osztályban, akár 4 órát is felhasználhatnak a heti
16 óra kontingensből.

A felzárkóztató órákat tarthatják meglévő tanárok fizetett
túlóra keretében, felsőbb éves pedagógus egyetemisták, illetve
újonnan alkalmazott tanárok is. A támogatási program lényege
épp a helyi körülményekhez való alkalmazkodóképesség és a
célirányos megvalósítás összhangja.

Az iskolák tervezett nyitásának – vagyis a tanulók távokta-
tásból az iskolákba való visszatérésének – jelenlegi céldátuma
február 8. Ezt az aktuális járványhelyzet függvényében még
módosíthatják. A javasolt és előírt óvintézkedések – mint a
maszkviselés, bontott csoportok a távolságtartás biztosítására,
a termek sűrű szellőztetése és a heti rendszerességű tesztelés
– betartásával, illetve kombinálásával minimalizálható lesz,
hogy járványgócpontok alakuljanak majd ki az iskolákban, fe-
jezte ki reményét Fassmann.

Az országban hétfőtől léptek életbe a járványügyi szigorí-
tások, miszerint a tömegközlekedésben, az üzletekben, piaco-
kon, ügyfeleket fogadó hivatalokban és a rendelők
várótermeiben 14 év felett kötelező az FFP2-es maszkok vi-
selése, valamint a 2 méteres távolságtartás azok között, akik
nem egy háztartásban élnek.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 1009 embernél igazolták
újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 405 723 esetet
regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak
száma 1846, az intenzív kezelésre szorulók 320-an vannak. A
fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 
33-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel
7418-ra emelkedett. (MTI)

Koronavírus 
Ausztriában több pénz jut a felzárkóztató oktatásra

Oroszország úgy döntött, hogy kilép a Gateway el-
nevezésű amerikai holdkutatási projektből, de kész
a szakmai párbeszéd folytatásra az Egyesült Álla-
mokkal – erősítette meg hétfőn a Roszkoszmosz
orosz állami űripari vállalat.

A Lunar Orbital Platform – Gateway egy hold körüli pá-
lyára állítandó állomás, amelynek megépítésében az Európai
Űrügynökség (ESA) is részt vesz a tavaly októberben aláírt
megállapodás alapján.

Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmoz vezérigazgatója hétfőn
Telegram-csatornáján közölte, hogy Oroszország nem érdekelt
az amerikai holdkutatási projektben való részvételben. Rogo-
zin azokra a sajtóértesülésekre reagált, amelyek szerint kizár-
ták az orosz részvevőket a Gateway megépítéséról konzultáló
szakértői csoportból.

„Hogy lehetünk kizárva egy Hold-csoportból, hogyha
sosem voltunk a tagja? Igen, a NASA – az amerikai űrkutatási
hivatal – párszor küldött át nekünk valamilyen dokumentu-
mokat, és tájékoztatókat (nem konzultációkat, hanem éppen
tájékoztatókat) tartott. De mi már nem egyszer kijelentettük,
hogy olyan projektben vagyunk hajlandók rész venni, amely-
nek egyenrangúak a résztvevői” – írta a Roszkoszmosz veze-
tője.

Rogozin a NASA figyelmébe ajánlotta a Nemzetközi Űrál-
lomás üzemeltetésének keretei között való nemzetközi együtt-
működés alapelveit.

„Amit a NASA most a holdon akar megvalósítani, az egy
amerikai projekt, külső partnerek korlátozott részvételével.
Számunkra ez nem érdekes” – írta.

Emlékeztett rá, hogy Oroszországnak saját, idén induló
holdkutatási programja van és 2028-tól emberes Hold-prog-
ram beindítását tervezi. Kifejezte reményét, hogy az amerikai
fél mérlegelni fogja azt az orosz javaslatot, hogy a hold körül
keringő állomás egyik zsilipjét tegyék alkalmassá az orosz
Orjol űrhajó kapcsolódására és az összetett rendszereknek a
távoli világűrben való duplikálására.

Közleményében a Roszkoszmosz hétfőn rámutatott a távoli
világűr kutatását célzó tudományos és műszaki potenciál meg-
őrzésének fontosságára, s közölte, hogy az orosz fél figyelem-
mel kíséri a helyzet alakulását és kész az amerikai féllel
folytatni a párbeszédet a kölcsönös érdeklődésre számot tartó
kérdésekben.

Rogozin tavaly októberben, a 71. nemzetközi űrkutatási
konferencián jelentette be, hogy Oroszország nem készül je-
lentős szerepvállalásra Lunar Orbital Platform – Gateway lét-
rehozásában. Ezt azzal indokolta, hogy a projekt – akkori
állapotában – alapvetően az amerikai fél feladatainak megol-
dásához szükséges.

Az ESA és a NASA tavaly október 29-én írt alá megálla-
podást a hold körül keringő Gateway állomás megépítéséről,
a bolygó felületén állomás létrehozását célzó Artemis program
keretében. Rogozin tavaly júliusban jelentette be, hogy Orosz-
ország és Kína megvitatta az űrkutatásban, egyebek között egy
tudományos holdbázis lehetséges létrehozásában folytatott
együttműködés kérdéseit. Mint mondta, a felek megállapod-
tak, hogy elkezdik elképzeléseik egyeztetését, és a holdon lét-
rehozandó bázis projektje nyitva áll mindenki, így az
amerikaiak előtt is. (MTI)

Moszkva kilép az amerikai Gateway 
holdkutatási projektből

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmun-
kálatokért felelős miniszter rendeletben szögezte
le: az általa vezetett intézmény hétfőtől nem
használ az aláírás mellett pecsétet, és az ügyin-
téző magán- vagy jogi személyektől sem kér pe-
csétet.

Az okmányok hitelességét, jogerősségét a digitális vagy ha-
gyományos aláírás biztosítja. Az előírás a minisztérium alá-
rendeltségébe tartozó intézményekre is vonatkozik.

A közigazgatási törvénykönyv szerint 2020. január else-
jétől csak az alkotmányban felsorolt állami intézmények által

elfogadott jogszabályokra, így például a parlament által el-
fogadott törvényekre vagy a helyi önkormányzat által elfo-
gadott tanácsi határozatra kell pecsét is kerüljön. „Mától a
fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős mi-
nisztériummal való kapcsolattartásban is csak ezekre az ok-
mányokra kérhet pecsétet az intézmény. Minden másra, egy
egyszerű kérvényre vagy egy szerződésre nem kérhet 
pecsétet a minisztériumban dolgozó közalkalmazott, 
és ha mégis megteszi, fegyelmi eljárás indulhat ellene a tör-
vény előírása szerint” – mutatott rá Cseke Attila.
(RMDSZ-tájékjoztató)

a megfelelő fejlesztésekre. Hanem azt jelenti, hogy nem
bízik meg azokban, akik a közpénzeket kezelik. Hiszen
a rendszerválás után egymást követő kormányok egyike
sem bizonyította, hogy érdekelné a választási ígéretek
betartása. 

Most, a koronavírus fenyegetése idején, még inkább
megrendült az emberek bizalma az ország vezetőiben és
a politikusokban. Az emberek egy része még bízik az or-
vosokban és az egészségügyi dolgozókban, de egyre töb-
ben vannak, akik inkább az isteni gondviselésbe vetik
bizalmukat.

Nehéz dolguk lenne a vezető politikusoknak, ha
egyáltalán meg akarnák nyerni a kiábrándult, elszegé-
nyedett emberek bizalmát. Demokráciadeficit és biza-
lomdeficit jellemzi az országot.

1551 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 1551 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte 9119 tesztet
végeztek el – közölte hétfőn a stratégiai kommuniká-
ciós törzs (GCS). Az új esetekkel 712.561-re nőtt a
fertőzöttek száma. 654.875 pácienst gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig 5.306.711 RT-PCR koronaví-
rusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és
81.125 antigéngyorstesztet végeztek el. Az elmúlt 24
órában 5921 PCR-RT tesztet végeztek el (4311-et az
esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján,
1610-et pedig kérésre), és 3198 gyorsteszt eredmé-
nyét dolgozták fel. (Agerpres)

Több ezer bírságot róttak ki
Az elmúlt 24 órában 6348 bírságot rótt ki a rendőrség
és a csendőrség összesen 1.474.240 lej értékben a
COVID–19-világjárvány enyhítésére és leküzdésére
irányuló intézkedések megszegése miatt – közölte
hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Ugyanakkor két esetben állapított meg a rendőrség
bűncselekményt a betegségek leküzdésére irányuló
erőfeszítések meghiúsítása miatt. Az elmúlt 24 órá-
ban 1565 hívás érkezett a 112-es egységes segély-
hívó számra. A GCS emlékeztet, hogy a belügyi tárca
július 4-étől a lakosság rendelkezésére bocsátott egy
zöldszámot, a 0800800165-öst, amelyen a polgárok
az elrendelt egészségügyi óvintézkedések megsze-
gését jelenthetik. A GCS ismét felhívja a polgárok fi-
gyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból
tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlé-
keztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kér-
hetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi
szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja, hétfőtől pén-
tekig, 8 és 20 óra között hívható – nyomatékosítják.
(Agerpres)

Bukarestben kinyitnak 
az éttermek

Kapacitásuk 30 százalékos kihasználtsága mellett
hétfőtől újrakezdhették működésüket Bukarestben a
színházak, mozik és játéktermek, miután már napok
óta 3 ezrelék alatt maradt az elmúlt 14 nap jegyzett
új koronavírusos esetek lakossági aránya. A vendég-
lők, bárok, kávéházak naponta 6 és 21 óra között
szintén nyitva tarthatnak, és maximum 30 százalékos
kapacitással működhetnek a fővárosban. A döntést
pénteken hozta meg a bukaresti járványügyi testület.
(Agerpres)

Egy nap alatt 84 segélyhívás
A Salvamont a közösségi oldalán közölte, hogy terü-
leti egységei vasárnap összesen 84 segélyhívást
kaptak. A legtöbb esetben (16) a brassói hegyimen-
tők beavatkozására volt szükség. A 84 segélyhívás
mellett további 44, tájékozódó jellegű hívást is kaptak
a hegyimentők az elmúlt nap során. Ezekben az ese-
tekben a betelefonálók a hegyi turistaösvények és sí-
pályák állapota felől érdeklődtek – teszi hozzá a
Salvamont. (Agerpres)

Egymillióhoz közelít az oltást
kérők száma

Január 15-étől hétfő reggel 9 óráig a koronavírus el-
leni vakcinára a kampány második szakaszában jo-
gosult 857.479 személy kért előjegyzést a
programare.vaccinare-covid.gov.ro platformon – kö-
zölte hétfőn a COVID–19 elleni oltással kapcsolatos
tevékenységeket koordináló országos bizottság
(CNCAV). A közlemény szerint a 857.479 személy
közül 351.977-en 65 éven felüliek, 193.557-en króni-
kus betegek, 311.945-en pedig kulcsfontosságú te-
rületen dolgoznak. A platformon előjegyzést kérők
közül 339.899-en egyénileg tették ezt meg, 154.801-
en orvos közvetítésével, 98.070-en telefonon, az erre
a célra létrehozott hívóközponton keresztül, 264.709
személyt pedig munkáltatója regisztrált. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Bizalomdeficit

Nem használ pecsétet a fejlesztési 
és közigazgatási minisztérium

Átadták a Hargita hegység első ülőliftes sípályáját



„A lovak nyelve” kifejezésnek nincs ne-
gatív konnotációja, mert a lovak meg-
ítélése a köztudatban pozitív, ezért nem
sérti sem a panaszos, sem a magyar kö-
zösség méltóságát, és nem nevezhető
etnikai intoleranciának” – áll a Kolozs-
vári Táblabíróság honlapján nemrég
nyilvánosságra hozott indoklásában. 

Miről is van szó?
A 2014-es elnökválasztási kampányban Ghe-

orghe Funar független jelölt a román közszol-
gálati televízió meghívottja volt. Tánczos Barna
(jelenlegi környezetvédelmi miniszter) Markó
Béla képviseletében vett részt ugyanabban a vá-
lasztási műsorban, és két nyelven – románul és
magyarul – köszöntötte a résztvevőket és a né-
zőket. Erre a volt kolozsvári bíró felszólította a
műsorvezetőt, hogy figyelmeztesse a meghívot-
tat, beszéljen az ország hivatalos nyelvén, ne „a
lovak nyelvén”, mert az ország hivatalos nyelve
a román. 

„Romániában élünk, a hivatalos nyelv a
román, Budapesten úgy beszélhetnek, ahogy
akarnak, de itt csak románul lehet. Ha én leszek
Románia elnöke, biztosítom önöket, hogy senki
sem fog magyarul megszólalni még a televízi-
óban sem”.

Az esetet jelentették a Diszkriminációellenes
Tanácsnak (CNCD), amely nyelvi diszkriminá-
ció, illetve megfélemlítés és az RMDSZ-es po-
litikussal szembeni ellenséges magatartás miatt
– öt hónap elteltével – 2.000 lejes pénzbírságra
büntette Funart. 

Gheorghe Funar fellebbezett a büntetés miatt.
2020 májusában a Kolozsvári Táblabíróság
helyt adott a fellebbezésnek, és törölte a bünte-

tést. A végső döntést a Legfelsőbb Ítélő- és
Semmítőszék mondja ki.

Időközben megszületett a táblabíróság indok-
lása is. Eszerint a Gheorghe Funar kijelentése
nem diszkrimináló, mert államelnökjelöltként,
választási kampányban, egy nacionalista párt
képviseletében tette a kijelentést. Ilyen szem-
pontból a politikai retorika része, és nem képezi
diszkrimináció tárgyát.

Kérdésünkre, hogy mi a véleménye a Kolozs-
vári Táblabíróság indoklásáról, Kincses Előd
ügyvéd kijelentette: „Hajmeresztő, amely a 
legvadabb nacionalizmust mentegeti, bo-
csánatos bűnnek tartja és eltussolja. Ezáltal
mentesíti a felelősség és a büntetés alól 

Gheorghe Funart. Funar „ártatlanságának” vé-
delmében a táblabíróság úgy indokol, hogy a
közbeszédben madarakra nem lehet hivatkozni,
mert az sértő. Tudniillik, a varjakról (cioară) a
román közbeszédben a romákra asszociálnak,
ezért ez a hasonlat tiltás alá esik. A lovak nyelve
nem a károgás, hanem a nyerítés, ez pedig egy
üdvözlendő, az anyanyelvhasználatot tiltó ha-
sonlat… Az ítélet – nem madárnyelven – azt
rögzíti, hogy a funarióták továbbra is háborítat-
lanul károghatnak a magyar nyelv alkotmány-
ban rögzített használata ellen. A fellebbviteli
eljárásban kiderülhet, a román (i)gazságszolgál-
tatás képes-e megfelelni az európai jogállami
követelményeknek”. 

Gui Angéla, az „Egy vérből va-
gyunk” Alapítvány vezetője immár
hat éve munkálkodik a magyaror-
szági, valamint határon túli nehéz
sorsú gyerekek támogatása érdeké-
ben. Lapunknak elmondta, a Szór-
ványmagyarság Gyermekeiért
Alapítvány évek óta támogatja a
magyarfülpösi Szivárvány Házat.
Az alapítvány képviselői keresték
meg azért, hogy összefogva hatha-
tósabb támogatást tudjanak nyújtani
ott, ahol arra a legnagyobb szükség

van. Szilveszterkor Fuss pont most!
címmel jótékonysági futást szerve-
zett az alapítvány, ennek a bevéte-
léből vásároltak sportcipőket a
rászoruló gyerekeknek.
A cselekvő szeretetre nem csak 
karácsonykor van szükség

– Hiszek abban, hogy a cselekvő
szeretetre nem csak karácsonykor
van szükség és nem merülhet ki
abban, hogy egy cipősdobozt elkül-
dünk egy rászoruló gyereknek,
hanem mindig szükség van arra,
hogy segítsünk azokon, akik nem

csupán karácsonykor vannak nehéz
helyzetben – mutatott rá Gui An-
géla.

Mint mondta, a kezdeményezés
fantasztikus összefogást szült, a
világ minden táján élő magyarok,
mintegy hatezer ember futott azért,
hogy az általa vezetett alapítvány
sportcipőt tudjon venni olyan hatá-
ron túli, valamint magyarországi
gyerekeknek, akiknek nemhogy
sportcipőjük nincs, hanem lehet,
hogy lábbelijük sincs. Sikerült
„összegyűjteni” 60 ezer kilométert,

és minden megtett kilométer után
100 forint támogatást kapott az ala-
pítvány, így 500 pár sportcipőt tud-
tak megvásárolni. A kezde-
ményezést a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság is támogatta kétmillió
forinttal, mintegy száz pár sportcipő
árával – mutatott rá Potápi Árpád
János felelős államtitkár, aki a jóté-
konysági futásba is bekapcsolódott,
és szombaton Magyarfülpösre is el-
kísérte az anyaországi alapítvány
munkatársait.

A jótékonysági akció keretében
vásárolt ötszáz sportcipőből az első
száz érkezett a hét végén Magyar-
fülpösre, majd a tervek szerint már-
ciusban Marossárpatakra lá-
togatnak, ahol a Pál atya által fel-
karolt hátrányos helyzetű gyereke-
ket örvendeztetik majd meg
minőségi lábelikkel, továbbá felvi-
déki, valamint magyarországi gyer-
mekotthonokba is juttatnak
sportcipőket.
A sportoláson túl az önmagukért
való küzdésre ösztönöznék 
a gyerekeket

Gui Angéla elismerte, amellett
hogy a hátrányos helyzetű gyereke-
ket is sportolásra, mozgásra szeret-
nék ösztönözni, a sportcipőnek
szimbolikus üzenete is van. Célt
adhat, hogy küzdjenek. Hogy le-
küzdjék az első kilométereket,
majd ha ez sikerül, akkor a tudá-
sért is küzdjenek. Ha megtanulnak
küzdeni, akkor magukért is küzde-
nek majd. Fontos, hogy ezek a
gyerekek ne adják fel, ne hagyják
abba a tanulást, még akkor sem,

amikor úgy érzik, nehéz, és tudják
azt, hogy ha küzdenek, célba
érnek. Küzdhetnek azért is, hogy
ne bántalmazzák őket – hangsú-
lyozta az alapítvány vezetője, aki
a minőségi sportcipők mellett egy-
egy plüssállatot, egy „gyógyító”
plüssmacit is belopott a gyerekek-
nek szánt cipőkbe. Ezek egészen
különleges játékok, hiszen kézzel
varrták őket Budapesten. 

Mint mondta, semmi máshoz
nem hasonlítható érzés volt meg-
tapasztalni a gyerekek örömét,
amikor átvették az ajándékokat,
hiszen legtöbbjüknek ez nem a hu-
szadik cipője, hanem lehet, hogy
az egyetlen saját lábbelije. Ugyan-
akkor nagylelkű adományozók jó-
voltából tisztítószereket, valamint
higiéniai kellékeket is sikerült vá-
sárolni a Szivárvány Háznak,
ugyanis ezekre óriási szükség van
a mindennapokban.

Az „Egy vérből vagyunk” Ala-
pítvány vezetője hozzátette: a to-
vábbiakban is szeretnék segíteni
a magyarfülpösi szórványkollé-
giumot. Minden évben jótékony-
sági futóversenyt szervez az
alapítvány, és azt szeretnék,
hogy amint a járványügyi hely-
zet megengedi, idén nyáron Bu-
dapestről elfussanak Magyar-
fülpösig, és amennyiben a körül-
mények lehetővé teszik, esetleg
majd a Bálványosi Nyári Sza-
badegyetemen érjenek majd
célba. Ezáltal a Szivárvány Ház-
nak szeretnének adományokat
gyűjteni.

Mózes Edith
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„A ló kedves állat”
Felmentették Gheorghe Funart a büntetés alól

Száz pár minőségi sportcipő

Potápi Árpád János és Gui Angéla Fotó: MTI/Kiss Gábor

Jelentősen
csökkent 

a legnagyobb
öt romániai 
repülőtér 

utasforgalma
Tavaly mintegy 70 százalék-
kal csökkent az öt legna-
gyobb romániai repülőtér
utasforgalma a koronavírus-
járvány miatt – adta hírül hét-
főn a Ziarul Financiar című
napilap.

A gazdasági-pénzügyi újság sze-
rint abszolút értékben a legnagyobb
veszteséget a bukaresti Henri 
Coandă nemzetközi repülőtér szen-
vedte el, amelynek utasforgalma a
2019-ben jegyzett 14,7 millióról
4,449 millióra csökkent, ami 69,7
százalékos visszaesést jelent.

A második legnagyobb repülő-
térnek számító kolozsvári utasfor-
galma 69,2 százalékkal, 2,9
millióról 900 ezerre esett vissza ta-
valy. A harmadik legnagyobb légi
kikötőnek, a temesvárinak az utas-
forgalma 470 ezerre mérséklődött a
2019-ben jegyzett 1,595 millióhoz
képest, ami 70,5 százalékos csökke-
nésnek felelt meg.

Arányait tekintve a legkisebb,
64,4 százalékos kiesést a jászvásári
szenvedte el, amely 468 ezer utast
szolgált ki az egy évvel korábbi 1,3
millióhoz képest. A nagyszebeni
légi kikötő szolgáltatásait is 69,4
százalékkal kevesebben vették
igénybe, ott 227 ezer utas fordult
meg az egy évvel korábbi 743 ezer-
hez mérten. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)

Illusztráció



A járvány kitörése után vi-
szonylag keveset hallottunk a
marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Líce-
umról azon a néhány híren
kívül, hogy ott sem állt meg
az élet. A viszontagságos idő-
szak történéseiről érdeklődé-
sünkre dr. Tamási Zsolt igazgató
számolt be. 

– A 2019–20-as tanév kezdetét az
iskola ádáz ellenségei által indított
perek folytatása árnyékolta be,
vagy mégsem?

– A 2020-as évben a járványhely-
zet kialakulásáig jól működött az is-
kola, annak ellenére, hogy peres
ügyekkel kezdtük a tanévet. Az is-
kola ellen indított két perben hozott
kedvezőtlen ítéleteket megfelleb-
beztük Bukarestben. A marosvásár-
helyi fellebbviteli bíróságon
ugyanis törvénytelennek nyilvání-
tották az iskolát létrehozó minisz-
teri rendeletet, és hozzájárultak,
hogy alkotmánybírósági kivizsgá-
lásnak legyen alávethető a minisz-
teri rendelet alapját képező
kormányrendelet is. Mint utólag ér-
tesültünk, az első perben a fellebbe-
zés tárgyalását 2022-re tolták ki
Bukarestben, az alkotmányossági
ügy tárgyalásának az időpontja még
nincs kitűzve.

Ettől eltekintve rendben zajlott az
élet, a diákok készültek a végzősök
szalagavatójára és egyéb rendezvé-
nyekre, de ezeket már nem tarthat-
tuk meg. A Rákóczi-év megszerve-
zését sem, amelynek gálaünnepsé-
gén a Rákóczi-díjakat adtuk volna
át. Először elhalasztottuk, aztán el
is maradt, de reményeim szerint az
idén pótolni tudjuk. 

Bár kidolgoztuk intézményünk
népszerűsítésének a forgatóköny-
vét, és csapataink kijártak megyénk
különböző településeire, ahol be-
mutatták, hogy milyen feltételeket
biztosít az II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Líceum, beszá-
moltak a diákéletről, arról, hogy
miért érdemes hozzánk jönni, saj-
nos a járványügyi megszorításokig
a tervezett iskoláknak csak az egy-
harmadába jutottunk el. Ez is ered-
ményes volt, mert a népszerűsítés
nyomán a kilencedik osztályokba
olyan településekről is jelentkeztek,
ahonnan korábban nem volt diá-
kunk, de ahol megfordultak az isko-
lát népszerűsítő csapatok. Remé-

nyeim szerint ezt a tevékenységet
az idén is folytathatjuk, ha a jár-
ványhelyzet megengedi. 

Tavaly ilyenkor készültünk az
egyházmegyei kreativitási vetél-
kedő megszervezésére, a bejelent-
kezések le is voltak zárva, és több
mint tíz megyéből számítottunk di-
ákokat fogadni. Miután kiderült,
hogy a 2020–21-es tanév első felé-
ben sem lesz a megtartására lehető-
ség, a jelenlétet nem igénylő
kategóriákban online formában be-
érkezett alkotásokat díjaztuk, hogy
ne maradjon ki az eucharisztia éve
kapcsán szervezett vetélkedő. Bár je-
lentősen csökkent a résztvevők
száma, több mint hat megyét sikerült
megtartani. Az idén tavasszal szeret-
nénk megszervezni a 13. kreativitási
vetélkedőt, ezért tervet dolgoztunk ki
mindkét (jelenléttel és online) válto-
zatra is, hogy minden kategóriában
biztosítsuk a részvételt. 

2020-ban a támogatásra szüksé-
ges iratokat is leadtuk a katolikus
vallás tantárgyverseny országos
szakaszának a tavaszi szünidőben
való megrendezése érdekében,
amire először került volna sor 
Marosvásárhelyen. Megérkezett a
minisztériumi jóváhagyás, összeál-
lítottuk a szervezőcsapatot, ren-
delkeztünk a megyei tanács jóváha-
gyásával is, de minden tantárgy-
olimpiát töröltek, így elmaradt ez is.
Remélem, hogy a 2021-es tavaszi
vakációban megtarthatjuk, ha nem,
akkor egy évvel később. 

Terveink között szerepelt két uta-
zás is, amelyek költségeit a Bethlen

Gábor Alaptól nyertük meg, az
egyik Rákóczi nyomában témával
egy kassai jutalomkirándulás lett
volna az iskolánk diákjai számára,
a másik egy medjugorjei zarándok-
lat. Az előkészületek ellenére a jár-
vány miatt mindkettő elmaradt.
Szerencsénk van azzal, hogy a BGA
lehetővé teszi, hogy a kiránduláso-
kat újraprogramáljuk, és reménye-
ink szerint ezekre az utazásokra is
sor kerül a következőkben.

– Sok jó kezdeményezésről hal-
lottunk a tanítás terén. Hogyan
szervezték meg az átállást a tanter-
miről a digitális oktatásra?

– A járványhelyzet a tanítás terén
is komoly változást jelentett mind a
diákok, mind a tanárok életében.
Nehéz volt felméri, hogy milyen
megoldással és milyen tartalmakkal
lehet az oktatást az online térbe át-
tenni. Miniszteri utasítások hiányá-
ban, kezdetben tapogatózva
kerestük a megoldásokat. Úgy gon-
dolom, hogy az egymásra figyelés
gyakorlata, ami jellemző isko-
lánkra, lehetővé tette, hogy vi-
szonylag hamar kialakuljanak azok
a kommunikációs csatornák, ame-
lyeken keresztül sikerült a diákok
felkészítését megfelelően folytatni.
Ennek eredményét a két országosan
egységes vizsga, a kisérettségi és az
érettségi igazolta a leginkább.
Mindkét esetben (miután a végzős
nyolcadikosok és tizenkettedikesek
visszatérhettek az iskolába), a ké-
pességvizsgán nagyon magas ered-
ményt értek el diákjaink, az
érettségin pedig 96 százalékos át-
menési aránnyal a második helyen
végeztünk a megyében, országos
szinten pedig az első 13 magyar
tannyelvű középiskolai tanintéz-
mény között. Mindezt úgy értéke-
lem, hogy a kollégák a saját
területükön a feladatuknak a lehető
legnagyobb lelkiismeretességgel
tettek eleget. 

Felmértük, hogy ki milyen esz-
közkészlettel rendelkezik, az isko-
lában nem használt számítógépeket
felajánlottuk kölcsönbe, de nem
volt nagy kereslet rá, mivel diákja-
inknak voltak online tanulásra al-
kalmas eszközeik, többnyire
okostelefonok, ritkán fordult elő a
táblagép, laptop vagy az asztali szá-
mítógép. Ez az arány jelentősen ja-
vult a nyár folyamán, a családok
beszerezték az eszközöket, az iskola
a várostól és a tanügyminisztérium-
tól is kapott táblagépeket, így min-
den olyan diák igényét, akinek
szüksége volt táblagépre, ki tudtuk
elégíteni. Végül a tanfelügyelőség
által kiutalt táblagépekből már csak
húszat fogadtunk el, hogy maradjon
azoknak az iskoláknak, ahol esz-
közhiánnyal küzdöttek.

A digitális oktatás kezdetben út-
keresés volt. Amíg a különböző for-
gatókönyvek szerint bejöhettünk az
iskolába, ki tudtuk alakítani az in-
tézmény egységes platformját. A
Google által biztosított Classroom
felületet használjuk, amit a minisz-

térium támogat, és az iskola szá-
mára ingyenes. Volt lehetőségünk
arra is, hogy a diákokat megismer-
tessük ennek a működésével, a
sárga forgatókönyv idején ugyanis
egyhetes ciklusokban jöttek be a di-
ákok az iskolába. Minden problé-
mát számba vettünk (hang, kamera,
csatlakozás stb.), és amikor a vörös
forgatókönyv alkalmazására kény-
szerültünk, zökkenőmentesen tud-
tunk alkalmazkodni a helyzethez.

– Ez hogyan sikerült?
– Készült egy felmérés a szülők

körében, és mindenki értékelte azt
az igyekezetet, hogy a tanórák úgy
vannak megszerkesztve, hogy a ta-
nítás utáni időszakban lehetőleg a
diákok ne kelljen nagyon sok időt
töltsenek a pluszfeladatok megoldá-
sával, hogy ne legyenek túlterhelve,
és ne kelljen este kilenc óráig a szá-
mítógép előtt ülniük, hanem a tanuló
napja hasonlítson valamennyire
ahhoz, amilyen a tantermi tanítás
idején volt. Ezt úgy sikerült elérni,
hogy a szülők által felvetett problé-
mákat megbeszélő tanári gyűlése-
ken egy alapelvet fogadtunk el:
mindennap azon a szüneten, amikor
a tanárok közösen belépnek a plat-
formba, megbeszélik, hogy ki ké-
szül felmérőt íratni, és ahhoz
igazodtak a kollégák is. Az egymás
közti kommunikáció lehetővé tette,
hogy otthon napi két órán túl ne ter-
heljük a diákokat, a tantárgyunkon
kívül gondoljunk egymásra, és ve-
gyük figyelembe a diákok szem-
pontjait is. Biztosan megtörtént,
hogy voltak nehezebb napjaik, de
az a kommunikációs készség, ami a
bizalomra épül, lehetővé tette, hogy
a problémát a diákok vagy a szülők
ne féljenek akár nekem is jelezni.
Mindig az volt a kérésem, hogy
abban az esetben, ha egy probléma
felmerül, a legelején próbáljuk azt
megbeszélni, ne hagyjuk, hogy el-
burjánozzon, és fölösleges feszült-
séghez vezessen. Belső íratlan
szabályként elfogadtuk, hogy a házi
feladatok kiosztása nem történhet
három óra után. Az órák 40 percet
tartanak azért, hogy a feladatok
megoldása során felmerülő problé-
mákat lehessen a tanárral megbe-
szélni. Amelyik tantárgyból heti
négy óra van, a negyedik órát fel-
adatok megoldására lehet fordítani. 

– Szépen ki van színezve a bejá-
rat, a folyosók, a jelek szerint csak
a diákok hiányoznak.

– Már kezdetben nyilvánvaló
volt, hogy arra is fel kell készül-
nünk, hogy tanulóink biztonságos
körülmények között térhessenek
vissza az iskolába, ezért kialakítot-
tuk az egyirányú forgalmat, jeleztük
a betartandó távolságot, felkészítet-
tük az osztálytermeket a fogadá-
sukra, amibe beletartozott a
fertőtlenítő szerek, adagolók bizto-
sítása. Bár kezdetben szűkösebbek
voltak a források, az ilyen jellegű
kiadásokra megkaptuk a szükséges
támogatást a minisztériumtól és a
várostól is. A sárga forgatókönyv
idején biztosítanunk kellett az on-
line oktatást, amelynek előfeltételei
már a korábbi évektől adottak vol-
tak, hiszen minden osztályteremben
fix optikai kábelekkel biztosítva
volt az internetes összeköttetés, a
teljes épület le volt fedve wifivel, az
osztálytermekben fel voltak sze-
relve az asztali számítógépek. Na-
gyon jelentős támogatást kaptunk
az informatikában jártas szülőktől,
akik eljöttek és segítettek optimali-
zálni a rendszert, beállítani a kame-
rákat, állványokat, hogy minden
működőképes legyen. Bármilyen
probléma adódott, jeleztem a szülő-
bizottsági csoportnak, és azonnal
érkezett a segítség, ami azért fontos,
mivel iskolánknak nincs informati-
kusa.

A fejlődést az is segítette, hogy
voltak pályázati pénzek, amelyeket
sikerült felhasználnunk. Az elma-
radt utazások mellett a Bethlen
Gábor Alaptól eszközbeszerzésre is
volt támogatásunk, ennek megfele-
lően sikerült az informatikai rend-
szert bővíteni: színes nyomtatót,

további kamerákat, számítógépes
eszközöket, hangfalakat, továbbá a
mindennapi munkához szükséges
szakkönyveket, a kisebb diákoknak
játékkottát vásárolni, a tánccsoport
számára pedig sárpataki népi ruhát
rendelni, mindez fontos a jövőre
nézve is. A működésünket támogató
Pro Vita Cristiana Alapítvány is
több pályázatot lefuttatott az iskola
javára a Bethlen Gábor Alapnál és
a Csoóri Sándor Alapnál, amiből a
citera- és néptánc szakkörök szá-
mára eszközöket (citerákat, tánc-
szőnyeget, további székely ruhákat)
és az oktatás anyagi támogatását is
biztosítani tudtuk. 

Sok más, ezekhez hasonló támo-
gatásban részesültünk, és kényszer-
helyzet idején sok mindent sikerült
beszerezni, ami lehetővé teszi, hogy
a járványhelyzet miatt megszakadt
tevékenységeket kibővített eszköz-
készlettel tudjuk folytatni, mert
bízom abban, hogy az oltáskam-
pány beindulása után változni fog a
helyzet. Az iskola számára nagyon
fontos, hogy közösségi élményt
tudjon nyújtani, és ilyen téren egyre
erőteljesebben kapjuk azokat a visz-
szajelzéseket, amelyek szerint az is-
kola nem csak a tanítás
szempontjából fontos. Azt is mond-
hatjuk: a járványhelyzet pozitív ho-
zadéka, hogy tudatosult az
emberekben, hogy mennyire fontos
az iskola nevelő hatása. Ezért arra
törekedtünk, hogy biztosítsuk azo-
kat a közösségi élményeket, ame-
lyeket a megszorítások betartása
mellett megszervezhettünk, így
például a végzősök ballagásának
szabad térben való megtartását, és
a tanévnyitást is több csoportban a
távolságok betartásával négy szent-
mise alkalmával. A vörös forgató-
könyv idején az iskola ünnepén, a
Szent Imre búcsús szentmisén kép-
viseleti rendszerben vett részt né-
hány diák és a végzősök. Ezen
újraszenteltük az iskola régi Szent
Imre-zászlaját, amely az Egyház-
művészeti Múzeum raktárából ke-
rült elő. A közösségi élményt
azáltal próbáltuk biztosítani, hogy
zászlójegyeket nyomtattunk, és a
szülők a zászlójegyek megvásárlá-
sával lehetővé tették a felújítás
költségeinek a fedezését, ami 
segítette családok kötődését az is-
kolához. Szép élmény volt megta-
pasztalni, hogy intézményünkben a
szociális érzékenység is megma-
radt. 

– Az Angyalok a városban lebo-
nyolítói 2020-ban sem tétlenked-
tek.

– A 2019-ben indult kezdemé-
nyezés tovább folytatódott, kará-
csonyra a Szent Erzsébet Társulat
javára szervezett gyűjtés kiszélese-
dett. Ebbe az iskola diákjai online
formában a különböző cégek meg-
keresésével eredményesen tudtak
bekapcsolódni, és a csíkszeredai
tűzvészt követően is gyűjteni tud-
tak, amit már el is juttattak a káro-
sultaknak. Jelenleg egyik diákunk
kezdeményezésére egy szívbeteg
kislány műtétjére gyűjtünk.

A járványhelyzet ellenére egyik
testvériskolánk, a budapesti Reg-
num Marianum közvetítésével a 
legelső iskolai Erasmus+ pályáza-
tunkat is elindítottuk, amelyen spa-
nyolországi, litvániai és
magyarországi iskolákkal közösen
veszünk részt. A folyamat működik,
a csapat összeállt, és reményeink
szerint a pályázat kifutási ideje elég
hosszú lesz ahhoz, hogy a diákmo-
bilitásra is sor kerüljön.

A nemzetközi vetélkedők ered-
ményeként a tanügyminisztérium-
ban is elismerték egy diákunk
teljesítményét a nemzetközi mate-
matikaversenyen, és iskolánk is ki-
válósági oklevelet kapott. Ez azt
bizonyítja, hogy nemcsak a puszta
létéért kell kiállni, hanem azért is,
mert eredményeink egyre jobbak
lesznek, és elmondhatom, hogy jár-
ványhelyzet ellenére a 2020-as egy
kedvező év volt. 

– Várjuk a hasonlóan eredmé-
nyes folytatást.

Dr. Tamási Zsolt

1908-as iskolai bizonyítvány

Perek és sikerek 
Igyekeztek a túlterhelést elkerülni
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Annak ellenére, hogy a 75.
életévüket betöltött szemé-
lyek vagy gondozóik igényel-
hetik a Meleg ételt az időseknek
programban való részvételt,
sokan nem élnek a lehetőség-
gel, restelkedve veszik át
vagy elutasítják a segítséget.
Pedig ez alanyi jogon jár, a jo-
gosultak nagy része elégedett
ezzel a támogatással, mint
mondják, nagyjából fedezi a
heti élelmiszeradagjukat, és
fizikai könnyebbség szá-
mukra, hogy a főtt ételt ház-
hoz szállítják.

A 2020. évi 115-ös számú sür-
gősségi kormányrendelet előírásai
értelmében azok az idős emberek,
akiknek jövedelme nem haladja
meg a szociális juttatás értékét, jo-
gosultak erre a támogatásra. Maros-
keresztúron két cég szállítja házhoz
a meleg ételt, közülük a CIL Food
Services Kft. kiszállítóját kísértük
el néhány jogosulthoz, akik igen-
csak elégedettek voltak a cég eddigi
szolgáltatásaival. Találkoztunk
olyan családtagokkal, akik nyolc-

van év fölötti, ágyhoz kötött édes-
anyjuk számára vették át a csoma-
got. De a 83 éves Chibulcutean
Olivia néni is készségesen vála-
szolt, és dicsérettel illette a jelenlegi
marosvásárhelyi kiszállítót, jelezve,
hogy a heti két alkalommal kapott
meleg étel számára egész hétre ele-
gendő, tartalmas és ízletes. Amint
Kovács Edit polgármester el-
mondta, Maroskeresztúron hozzá-
vetőleg ötven idős ember részesül a
programban. A meleg ételt szolgál-
tatókon kívül vannak olyan szemé-
lyek is, akik a havi 180 lejjel
feltöltött kártyára maguk vagy hoz-
zátartozóik számára vásárolnak, az
elkölthető napi keret pedig 40 lej.
Marosszentanna polgármestere,
Moldovan Dumitru rendkívül jó öt-
letnek tartja a kormány szociális tá-
mogatását, mint hangsúlyozta, a
járvány után is fenntarthatnák, ki-
sebb módosításokat eszközölve a
programon. Marosszentanna köz-
ségben is hozzávetőleg ötven idős
ember részese a programnak, köz-
tük akadtak olyan jogosultak, akik
vonakodtak vagy elutasították a heti
kétszeri meleg ételt, illetve átadták
olyan embertársuknak, akiről azt
gondolják, jobban rászorul, de nem

szerepel a megye-
székhely nyugdíjosz-
tályának a
nyilvántartásában. 
Négy napra elegendő
étel a CIL Food 
konyhájáról

A tavaly berobbant
koronavírus-világjár-
ványt kísérő gazda-
sági visszaesés
főként a szálloda- és
vendéglátóipart érin-
tette. Míg a vendég-
látóegységek sorra
szüntették be tevé-
kenységüket, Maros-
vásárhelyen akadt
olyan vállalkozó, aki
épp a világjárvány
miatt mélyrepülésre
kárhoztatott ágazatba
fektetett. Mára az
ételkiszállítás mellett
a Meleg ételt az idő-
seknek programban
is részt vesznek, és a
mezőségi települések
mellett Maros-
keresztúrra, Nyárád-
tőre, Marosszentanna
községbe is házhoz
szállítanak. A házias
ízesítésű, tartalmas
ételeikkel pedig
egyre nagyobb nép-
szerűségnek örven-
denek a megye-

székhely környékén található tele-
pülések kedvezményezettjei köré-
ben. A CIL Food Services Kft. a
telefonos és internetes rendelések
mellett a Meleg ételt az időseknek
program egyik szolgáltatójaként
több mint négyszáz személynek
szállít hetente kétszer meleg ételt a
megyeszékhely peremtelepüléseire.
Amint hangsúlyozták, az időseknek
szánt ételadagokat bőségesebbre
tervezték épp azért, hogy egy adag-
ból akár két napig is fogyaszthasson
egy idős személy. Ugyanakkor fi-
gyelnek arra, hogy puha, omlós le-
gyen az általuk elkészített hús,
mivel az idősek számára az is fon-
tos. Egy liter leves és egy kg hús
körítéssel, valamint egy 40 dkg-os
kenyérből áll az egyszeri adag, ezt
hetente kétszer szállítják ki azokba
a Marosvásárhely környéki fal-
vakba, ahol szerződést kötöttek a
vállalkozással. A cég ügyvezetőjét
megkértük, tájékoztasson a kiszál-
lításra szánt ételekről és a rendelési
lehetőségről. Megtudtuk, hogy a
csirkecomb, marhapörkölt, krump-
lipüré, görög csorba, húsleves stb.
mellett karácsonyra és szilveszterre
ünnepi menüsort is készítettek, így
a szépkorúak asztaláról nem hiány-
zott a füstölt sonka és a hagyomá-
nyos erdélyi ízesítésű töltött
káposzta sem, emellett pedig külön-
böző hidegtálakkal is kedveskedtek.
Hozzáfűzte, hogy a Facebook kö-
zösségi oldalon, illetve az Instag-
ram Codobelc Delivery oldalán
lehet házhoz szállítást rendelni a
legkülönbözőbb menüsorok közül,
vagy a 0727-378-904-es telefonszá-
mon munkanapokon 11–20 óra kö-
zött, szombaton pedig 12–22 óra
között. Hosu Cristian menedzser
megjegyezte, hogy az ünnepi menü-
vel alaposan átlépték az egy sze-
mélyre számított ételadag előállítási
árát, a havi 180 lejes juttatás nem
fedezte volna az ünnepi adagok tel-
jes költségét, de felvállalták, hogy a
téli ünnepek idején kiadós és bősé-
ges menüvel örvendeztessék meg
az erre jogosult idős embereket. „A
jótékonykodás mellett öröm volt
hallgatni az elégedett visszajelzése-
iket, amikor újra szállítottunk, ez is
alátámasztja, hogy érdemes volt a
karácsony előtti megfeszített mun-
kát belefektetni és a pluszkiadást jó-
tékonykodásként elszámolni” –
mesélték az eddigi tapasztalataikat. 
„Munkahelyeket teremtettünk, 
amikor mások bezártak”

A CIL Food Services Kft. maros-
vásárhelyi vállalkozás működési
engedélyeinek utolsó jóváhagyásait
a koronavírus-járvány miatt elren-
delt sürgősségi helyzet kihirdetését
megelőző napon kapták meg. Cos-
tin Belean Anca Angela ügyvezetőt
arra kértük, ismertesse a koronaví-
rus-járvánnyal párhuzamosan indí-
tott vállalkozás beindításának
előzményeit, a járványügyi óvin-
tézkedések miatt bevezetett állandó
változtatások és a kiszámíthatatlan-

ság jegyében eltelt gazdasági 
évet.

„Folytatni vagy megtorpanni és
visszalépni, netalántán kivárni, míg
újranyitnak az éttermek és elkezdik
az esküvők, események szervezé-
sét…? Mindenekelőtt ez a kérdés
foglalkoztatott a zűrzavaros időszak
első napjaiban” – mondta az ügyve-
zető. Három ember azonban mert
nagyot álmodni és bizakodni a saját
erejében, a kidolgozott tervekben,
így folytatták a megkezdett beruhá-
zásokat, és önerőből egy élelmiszer-
ipari egység termelési folyamatát
kezdték el. Az eddigi eredmények fé-
nyében a tavaly Marosvásárhelyen
létesített cég sikeres, a megrendelé-
sek egyre növekvő száma terjeszke-
désre és bővítésre sarkallja a
vállalkozás vezetőjét, így rövidesen
Kolozsváron is meg-
nyithatják egyik kiren-
deltségüket. A maros-
vásárhelyi ipari egység
beindítását a tulajdonos
két fiatal, lelkiismeretes
szakács társaságában
vállalta fel. Kezdetben
a saját receptjeiket fej-
lesztették ki, és folya-
matosan fejlesztik azóta
is, majd a házhoz szál-
lítással egyre nagyobb
igény mutatkozott 
az általuk előállított
menüsorokra, így las-
san növelni kellett az
alkalmazottak létszá-
mát. 

Amint a vállalkozás
ügyvezetője elmondta,
2019 októberében
született meg az ötlet
a vendéglátóegységek
számára előállított
élelmiszerek gyártá-
sára. „Annak ellenére,
hogy az éttermeket
egymás után zárták
be, az esküvőket, ren-
dezvényeket felfüg-
gesztették, újabb és újabb
fogyasztói rétegeket céloztunk meg.
Olyan időszakban teremtettünk
munkahelyeket, amikor mások
megszüntették azokat. Egyetlen
percig sem gondoltunk a koronaví-
rus-járvány esetleges áldozataként
a megtorpanásra, bezárásra” – ösz-
szegezte az indulást a fiatal vállal-
kozó. Amint az ügyvezető kifejtette,
jelenleg tíz alkalmazottat foglalkoz-
tatnak, többnyire a hátrányos kate-
góriába tartozó, a nyugdíjkorhatár
előtt álló személyeknek adtak újabb
esélyt az elhelyezkedésre. Hetente
1,5 tonna élelmiszert állítanak elő,
a kapacitásukat pedig növelni sze-
retnék. Az általuk alkalmazott tech-
nológia nem újdonság, ipari
mennyiségben előállítva azonban
egyedülálló a megyében. Hosszú
távon vendéglátóegységeket és ren-
dezvényeket, esküvőket szeretné-
nek ellátni az általuk előállított
vákuumcsomagolásban tárolt éte-
lekkel, amelyeket csak felmelegí-
teni kell, illetve tálalni. 

Éttermeket is kiszolgálnak
A termelési igazgató, Simon

László az előállított termékek tech-
nológiáját ismertette. „Az alapötlet
a szuvidált ételek készítésén alap-
szik, amelyekkel azokat az étterme-
ket segítették volna ki, ahol
szakszemélyzet hiányában körül-
ményesebb bizonyos menüsorok
gyors előállítása. Az alkalmazott
technológia során alacsony hőmér-
sékleten steril körülmények között
különböző húsokat és zöldségeket
csekély zsiradékkal és különböző
fűszerekkel vákuumozott zacskók-
ban alacsony hőmérsékleten fő-
zünk. Nem használunk
aromafokozókat, sem tartósítósze-
reket. A szuvidálás (a sous-vide
francia kifejezés) vákuum alatt való
főzést jelent, ezzel a technológiával

megmarad az élelmiszerek magas
tápértéke, és hűtőszekrényben hosz-
szú ideig eltarthatók. A felhaszná-
lásra szánt húst, zöldséget egy erre
a célra kialakított műanyag tasakba
kell helyezni, a zacskóból a levegőt
eltávolítva légmentesen lezárni,
majd alacsony forrásponton állandó
hőmérsékleten kezelni több órán
át. A hús/zöldség nem érintkezik a
főzővízzel, így a táp- és ízanyagok
nem oldódnak ki, ezért is marad
ízletes. Mivel az Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Ha-
tóság HHccr pecsétjével is
rendelkezik a vállalkozás, távlati-
lag exporttevékenységre is gon-
doltunk” – fejtette ki. A termelési
folyamatokat irányító szakember
kiemelte az élelmiszeripari mér-
nök, Camelia Pop hozzájárulását
és tanácsait az egyedi receptek ki-
dolgozásánál, ahol elengedhetet-
len volt a vegyi folyamatok
ismerete, ugyanakkor az egészsé-
ges táplálkozáshoz szükséges
alapanyagok ismerete.
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Sikeres vállalkozás és munkahelyteremtés járvány idején
Meleg ételt az időseknek – vidéken is
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Az élő kultúrával való találko-
zás vágya hozta péntek dél-
után a Kultúrpalotába a
különböző korosztályú ma-
rosvásárhelyieket. Az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egye-
sület Maros megyei szerve-
zete több helyi és megyei
partnerintézménnyel együtt-
működve állított színpadra
színes, pörgős, lélekszólon-
gató műsort Kölcsey Himnu-
szának 198. születésnapján. 

A Maros megyei EMKE magyar
kultúra napi rendezvényén – amit a
Maros Megyei Múzeummal, a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmóniá-
val, a Maros Művészegyüttessel, a
Marx József Fotóklubbal, a Maros
megyei és a marosvásárhelyi
RMDSZ-szel, valamint az RMDSZ
ifjúsági szervezetével, a MIET-tel
közösen hívott életre –, a járványel-
lenes szabályozásnak megfelelő telt
ház alakult ki, a nagyterem egyhar-
madának betöltése után a páholy-
ban rendelkezésre álló helyek sem
maradtak üresen. 
Képek, dallamok pompája 

A palota előcsarnokában a Marx
József Fotóklub alkotásai fogadták
a betérőket. Elsodort falu, Fény és
hit, A múltnak emlékére, Múlt a je-
lenben, Vendégekre várva, Ide nézz
a figurára! – és még megannyi so-
katmondó cím és szemnek, szívnek
tetsző látvány vonta magára a gyü-
lekezők figyelmét a Kultúránk lát-
képe című fotótárlaton. A vizuális
élmény mellé a Maros Művész-
együttes utánpótlás-zenekara – Sza-
kács Imelda énekes, Katona Péter
prímás, Brassai Mátyás brácsás 
és a nagybőgőn játszó Orbán Panni
– kínált hangulatfokozót. A fiatal
művészek újonnan, mindössze öt
hónapja alakult formációja Felső-
Maros menti, magyarpéterlaki,
majd kalotaszegi és küküllőmenti
dallamokkal gyönyörködtette az
egy- begyűlteket. 

A Kultúrpalota nagytermében
folytatódó együttléten szintén fon-
tos szerepet kapott a zene. Az ün-
nepi műsort a Tiberius vonósnégyes
nyitotta meg, Bartók Béla zenei vi-
lágából Csíky Boldizsár átiratában
nyújtva ízelítőt. Ezt követően Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke és Soós Zoltán, Marosvásár-
hely polgármestere üdvözölte a
jelenlevőket. A megyei tanácselnök
térségünk kulturális sokszínűségére
hívta fel a figyelmet, majd arra is
kitért, hogy az elmúlt évben a világ-
járvány okozta korlátozások legin-
kább a kulturális intézményeket,
illetve a művészeket érintették. 

– Tisztában vagyok azokkal a ne-
hézségekkel, amelyekkel ezek az
intézmények az utóbbi időben küz-
döttek, hiszen a Maros Megyei Ta-
nács a fenntartója a megye legtöbb
kulturális intézményének. Ugyan-
akkor örömömre szolgál, hogy a
járványügyi korlátozások enyhülése
következtében minden intézmé-
nyünk közönség előtt játszhat, al-
kothat, és a meghirdetett jegyek
napokon belül elkelnek. (…) Ma, a
magyar kultúra napján szeretném
köszönetemet és hálámat kifejezni
azoknak, akik éltetik, továbbítják és
új csodákkal gazdagítják a magyar
kultúrát itthon, Maros megyében –
hallhattuk Péter Ferenctől. A me-
gyei tanács elnöke ünnepi beszéde
végén így fogalmazott: – Kívánom,
hogy ne csak ma tegyünk anyanyel-
vünk továbbadásáért, a szülőföl-
dünkön maradásért, a kultúránk
megismertetéséért. A ma este fel-
csendülő dallamok és a művésze-
inkkel való, várva várt találkozások
erősítsenek meg bennünket, hogy
továbbra is ragaszkodjunk értéke-
inkhez, gyökereinkhez.
Titkos jegy, bástya, szent kapu 

Soós Zoltán polgármester a rend-
szerváltás óta ünnepelt piros betűs
nap jelentőségéről szólt. 

– A dátum szimbolikus, hiszen a
magyar kultúra napját örökre össze-
kapcsolja a magyar nemzeti identi-
tás egyik meghatározó pillérével, a
himnusszal. Azzal a himnusszal,
amelyet minden magyar gyermek
ismer, amelynek, ha felcsendül a
dallama, áthatja lelkünk, mert tud-
juk, kik vagyunk, és hova tartozunk.

Az elöljáró a továbbiakban pár-
huzamot vont a magyar és az – egy
héttel korábban, január 15-én,
Mihai Eminescu születésnapján ün-
nepelt – román kultúra napja között.
A két időpont véletlenszerűnek tűnő
közelisége kapcsán kifejtette:

– Mindkét nemzet egy meghatá-
rozó költő, illetve egy meghatározó
költői mű születésnapjához horgo-
nyozta le saját kultúrájának ünnepét.
Szükségszerű ez, mert minden nyelv-
nek a költők a legjobb ismerői, és így
a legnagyobb művelői, gyakran meg-
újítói. Ugyanakkor azért is szükség-
szerű, mert Európának ezen a táján a
nyelv teremti meg a nemzeti kultúrát.
(…) Ahogy Ravasz László mondta
nyelvünkről: ,,Dolgozott rajta az idő,
az évszakok járása, a természeti és
történelmi erők. Lángelmék alkotá-
saikkal gazdagították, felfedező kin-
cseiket ide rejtették el, győzelmeiket
ez szentelte meg. Igazán közös kin-
csünk, egyetlen nemzeti vagyon,
amelyből a szegény embernek is
éppen annyi jut, mint a hercegnek,
vagy mint a grófnak, és csak annak
nincs belőle semmi sem, aki maga
dobta el magától. Titkos jegy, amely-

ből minden bábeli zűrzavarban egy-
másra ismerünk. Címer, amelyet
büszkén hordozunk az emberi szel-
lem mérkőző porondján. Leghűbb
képünk, mert nem a nyelvünk olyan,
mint mi, hanem mi vagyunk olya-
nok, mint a nyelvünk. Bástyánk, vé-
delmi rendszerünk, szent kapunk,
amely kizár és befogad...”

Soós Zoltán az elkövetkezőkben
a kultúra tágabb tartománymezejére
tért ki, amely ugyanúgy magába
foglalja Bodor Péter zenélő kútját,
mint a Bolyaiak matematikai képle-
teit, majd a január 22-i ünnepet fő-
szereplőként meghatározó, idén 65
éves Maros Művészegyüttes alkotói
jelenlétét méltatta. 

Köszöntője végén a városgazda
öt évvel ezelőtti, magyar kultúra
napi felszólalását idézte fel, amikor
az elvesztett helyhatósági választá-
sok kapcsán másodrendű polgárok-
ról, kiskirályokról és ökölbe
szorított kezekről szólt. 

– Véget vetettünk a kiskirályok
egyeduralmának, nem vagyunk
többé másodrendű polgárok a saját
városunkban. Lépésről lépésre ha-
ladva újra olyan hellyé tudjuk for-
málni városunkat, ahol öröm
sétálni, jó dolgozni, és lehet alkotni,
még akkor is, ha néha zsarolnak,
falhoz szorítanak, szemetesen hagy-
ják az utcáinkat. Le fog járni ez a
világ rövidesen. Bízom benne, hogy
ma már csak az oltáshoz kell ökölbe
szorítani a kezünket, hogy kellő-
képpen megfeszüljenek izmaink.
Húsz év után Marosvásárhely pol-
gármestere ismét magyarul szólhat
a magyar kultúra napján.

Az ünnepi beszédet követően az
EMKE országos elnökségének kép-

viselői, dr. Ábrám Zoltán, a szerve-
zet területi alelnöke és Barabási At-
tila Maros megyei EMKE-elnök az
erdélyi magyar közművelődés
napja alkalmából 2020-ban odaítélt
díjat nyújtották át Soós Zoltánnak.
A tavalyi kitüntetés a múzeumigaz-
gatónak szólt, és nagy örömükre
szolgál, hogy idén a polgármester-
nek adhatják át – jegyezte meg
Ábrám Zoltán.
Időablakokban a líra 

A következő percek újra a népze-
néé voltak. A Maros Művészegyüt-
tes zenekara az utánpótlás-zenekar
prímásának és brácsának közremű-
ködésével magyarpalatkai zenét –
ritka szökőst, sűrű magyart, kor-
csost és gyors csárdást – játszott, il-
letve a juhait kereső pásztor
történetét is megszólaltatta. 

A továbbiakban a költészet csen-
des bűvölete töltötte be a termet. A
tavaly alakult Líraigény Társulat
nevében Nagy Eszter hívta belső
időutazásra az egybegyűlteket, Pe-
tőfi, Dsida, majd Markó Béla költői
világából villantva fel árnyalatokat,
néhai nagytatája, Kovács Tamás
megható vallomásával, a Te és
közös csillagunk című verssel zárva
az örökkévalóság körvonalaiból ih-
letett műsort. 
Elismerés fiataloktól fiataloknak 

Az est fontos mozzanata a Maros
Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
(MIET) által alapított Enyedi Zsolt-
díj átadása volt. A fiatal tehetségek
számára létrehozott kitüntetést idén
első alkalommal nyújtotta át a
MIET nevében Kovács Levente, a

Maros Megyei Tanács alelnöke és
Frunda Csenge MIET-alelnök. A
megtisztelő elismerés Kovács Sza-
bolcs Zoltánnak, a Maros Művész-
együttes néptáncosának járt. 

A 23 éves, szabédi származású
kitüntetett gyermekként a helyi
Fürge Lábak néptánccsoportban,
Farkas Sándor Csaba és Kásler
Magda tanítványaként ismerkedett
meg a később létformájává vált mű-
vészeti ággal. Jelenleg a Budapesti
Táncművészeti Egyetem kirendelt
marosvásárhelyi tagozatának hall-
gatója, a Maros Művészegyüttesben

2015 óta táncol. Számos rangos
megmérettetésen bizonyította tehet-
ségét, legutóbb a Budapest Főváros
Bartók Táncegyüttes Tedd ki a pon-
tot című nemzetközi legényesverse-
nyén első helyezést ért el, illetve ő
kapta a 2020-as év legényes táncosa
kitüntetést. Az előző évben koreog-
ráfusként is próbálkozott, egy ver-
senyszámot készített kollégái
számára, amellyel koreográfusi és
szólótáncos nívódíjat nyertek a II.
Maros kamara-néptáncfesztiválon.
Szabolcs nemcsak járja, hanem ta-
nítja is a táncot, a marosludasi Haj-
dina néptáncegyüttes és a Mezőfele
Gyöngye néptánccsoport oktatója. A
díjátadó pillanata előtt a közönség
videófelvételről, majd a kitüntetett
előadásában, élőben is megtekint-
hette a nyertes produkciót.

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból szervezett estnek jótékonysági
jellege is volt, a szervezők a mik-
házi Csűrszínház bejáratánál felál-
lított székely kapu felújítására
gyűjtöttek adományokat. A műsor
idejére 1366 lej gyűlt össze, amit az
utolsó programpont előtt Szélyes
Ferenc színművész, a Csűrszínház
Egyesület elnöke vett át.

A kultúra napi együttlét végső
mozzanata a Maros Művészegyüt-
tes Erdély gazdag néptáncvilágából
– a Székelyföld, a Mezőség, Kalo-
taszeg, a Szilágyság és a Csángó-
föld kincseiből – ízelítőt nyújtó
fergeteges műsora volt. Fellépé-
süket az Imádság háború után című
táncszínházi előadás részletével
zárták, amelyben Tollas Gábor
színművész Gyóni Géza Csak egy

éjszakára című költeményét adta
elő, líra és táncművészet drámai
összefonódásának élményével
ajándékozva meg a nagyérdeműt.
Az ünnep a több mint három évti-
zedes hagyományhoz híven nem-
zeti imánk és a székely himnusz
közös éneklésével zárult. A ma-
gyar kultúra napja alkalmából
szervezett estet a virtuális térben
is követhették az érdeklődők, a
rendezvény továbbra is megte-
kinthető a Facebookon, többek
között a Maros Művészegyüttes
oldalán.

Kovács Szabolcs néptáncos kapta az Enyedi Zsolt-díjat
Közös kincsünk ünnepén
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Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Kovács Szabolcs átveszi az Enyedi Zsolt-díjat
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Ki lőtt ránk 1989-ben? cím-
mel a Népújság sorozatban
megjelentette az 1989. de-
cember 21-i és 22-i marosvá-
sárhelyi események ügyész-
ségi okiratait. A dokumentu-
mokban foglaltakkal kapcso-
latban dr. Kincses Előd
kifejtette álláspontját, ame-
lyet ezúttal szakmai véle-
ménnyel egészítenék ki. 

1970-től tíz évig szakasz- és szá-
zadparancsnoka voltam annak a fel-
derítő alakulatnak, ahonnan 1989.
december 21-én és 22-én kirendel-
ték a páncélkocsikat a tüntetők
ellen. Abban az időben a hadsereget
nem igazán a különböző egységeket
irányító parancsnokok vezették,
hanem a politikai tisztek és a kato-
nai belügyisek, az ún. kontrainfor-
mációs tisztek (C.I.), a hadsereg
szekusai. Amikor az események
előtt néhány évvel az etnikai tiszto-
gatás áldozata lettem, nem a had-
osztályparancsok, hanem a
párttitkár hívatott, hogy vigyázzál-
lásban végighallgassam a legfel-
sőbb hadúr (N. C.) rendeletét a
menesztésemről, indoklás nélkül,

26 évi katonai szolgálat után. Azért
voltak olyan parancsnokok is, akik
karrierjük érdekében behódoltak
ennek az állapotnak. És ez kiderült
akkor, a forradalom napjaiban is.
1989. december 22-én, mielőtt még
a diktátor elmenekült volna, a kato-
nai sorfalat Bochiş őrnagy vezette.
A menekülést követően a milicisták
és a szekusok észrevétlenül eltűntek
a Városháza elől. Ekkor megkértem
a mögöttünk levő házban lakókat,
hogy tegyenek ki rádiókat az ab-
lakba, hogy a katonák is hallják,
hogy Milea tábornok meghalt, és
Ceauşescu elmenekült. Kiléptem a
tömegből, és a sorfalhoz közeled-
tem. Felszólítottam az említett őr-
nagyot, hogy vezényelje vissza a
katonákat a kaszárnyába. Ekkor
pisztolyt fogott rám, és megfenye-
getett, hogy ha még egy lépést te-
szek, lelő. Úgy tűnik, ekkor a
marosvásárhelyi katonai vezetők
még nem kapták meg Ilie Ceau-
şescu tábornoktól, a legfelsőbb po-
litikai szervezet párttitkárától a
visszavonulási parancsot. Később
az engem fenyegető őrnagy „hűsé-
géért” magasabb beosztást kapott,
dandárparancsnok lett. 

Mindezt azért írom le, mert 31
évvel az események után „illene”

tudni, hogy ki lőtt ránk 1989 de-
cemberében, mi az igazság, ezzel
elégtételt szolgáltatva az áldozatok
családjának és az akkor megsebe-
sülteknek. A tények legnagyobb fer-
dítése az, hogy a páncélautó
géppuskacsövét „kintről elferdítet-
ték”. Egyetértve Kincses Előddel,
megerősítem, hogy ilyesmi nem
fordulhat elő véletlenül. A páncél-
autónak (TAB) – amelyen én is
szolgáltam valamikor – négyfős
személyzete van: a parancsnok (co-
mandant), a sofőr (conducător
TAB), a célzó (ochitor) és a lőszer-
töltő (încărcător). Mindegyik cso-
port (echipaj) a szakasz és század
nyilvántartásában szerepel a doku-
mentumokban is jelzett páncélautó
személyzeteként, amelyet átvesz-
nek (iau in primire) és felelnek az
ott történtekért béke vagy akár há-
ború idején is, így név szerint lehet
azonosítani a katonákat, és nem is
lehet kényük-kedvük szerint cse-
rélni a csoportokat. A géppuska csö-
vét nem lehet ide-oda mozdítani
kívülről, különösen akkor, ha a
célzó a páncéltoronyban a helyén
ül. A cső biztosítószerkezettel van
ellátva, amelyet ki kell oldani, bent-
ről sem lehet véletlenül megrúgni,
kiakasztani. Nagy szakító ereje van

a 14,5 mm-es lövedéknek. Az ezzel
vízszintesen leadott sortűz esetén
tömegmészárlás lett volna, az első
és a második sorban levő tüntetőket
majdnem mind egy szálig lelőtték
volna. Ellenben a golyónyomok
igazolják – a becsapódási helyük
sokáig látszott –, hogy a TAB-ból
kilőtt 14,5 mm-es lövedékek a Ro-
marta falába és a Mureş Mall he-
lyén levő, ma már lebontott és az
események után meggyúlt házba
csapódtak. Az elhunytak boncolása-
kor a halottak testében kisebb, rövi-

debb géppisztolygolyókat találtak,
és a sebeket sem a geller (lepattanó)
lövedékek (ricoseu) okozták. Azt
kellene tisztázni, hogy kik lehettek
azok a mesterlövészek, akik a
Grand Szálloda ablakaiból kisze-
meltek egy-egy áldozatot a tömeg-
ből, és lelőtték őket? Lehet, hogy
ezeknek a gyilkosoknak még forra-
dalmárigazolványuk is van. Sajnos
erre 31 évvel a rendszerváltozás
után sincs politikai akarat. Sajnos
tudjuk, hogy a nagyon sok, az 1989-
es decemberi romániai események-
hez hasonló történelmi esemény
van, amelyről az idő múlásával sem
derül ki az igazság. 

Nem görbülhet el magától a páncélautó géppuskacsöve

Nagy Géza nyugalmazott őrnagy 

Fotó: Vajda György

A 101 éves székelykáli Juliska néni
csillogó szemmel, örömmel fogadta a
látogatókat. Születésnapja alkalmá-
ból Nagyernye község polgármestere,
Jánosi Ferenc, valamint Siklódi Csongor
alpolgármester üde virágcsokorral,
édességgel köszöntötte. A község
elöljárói szeretettel és tisztelettel üd-
vözölték az idős asszonyt, akárcsak
tavaly, a 100. születésnapján. „Ismét
tovatűnt egy év, de tudjuk, hogy a kor
mércéje nem az elszállt évek száma,
hanem a szellem s a lélek állapota.
Nem az az igazán boldog ember, aki
kényelmesen, gondtalanul él, hanem
az, aki másokért fáradozik. Meg va-
gyok győződve, hogy Júlia néni is a
családjáért, a szeretteiért fáradozott,
türelemmel, szeretettel” – mondta
Jánosi Ferenc. A község vezetői áldá-
sokban gazdag, boldog életet, egész-
séget kívántak továbbra is Juliska
néninek. 

Szász Juliánna Székelykálban született
1920-ban, január elsején éjjel, de mint

mondja, másodikára „írták be”. Hatan voltak
testvérek, ő harmadikként jött a világra. Ju-
liska néni derűs, kedves, szerény, néha humo-
rosan fogalmaz. Szeret mesélni életéről,
gyermekeiről, unokáiról, dédunokáiról. Gyer-
mekeire a legbüszkébb: Dénesre, Ernőre és
Juditra. „Egy nap sem marad el úgy, hogy ne
érdeklődnének, hetente eljönnek, ételt hoz-
nak”. A szomszédok is nagyon jók, segítőké-

szek, Csiki Irénke és férje felváltva, naponta
többször átlépnek hozzá, egy másik szom-
széd a fahordásban segít. „Mindenki szeret…”
– suttogja halkan, elérzékenyülve. Jól érzi
magát, bár már kicsit nehezen, csak bottal jár,
de csak elindul lassacskán, ha szikkad az
idő… – mondja. 

Fiatal lányként jó volt az élet, meséli, ott-
hon végezték a házimunkát, ritkán szórakoz-

tak. „Nem engedték a szüleink, hogy oda
menjünk, ahova akartunk. Szigorúak voltak,
jó nevelést akartak adni gyermekeiknek.”
Huszonegy évesen ment férjhez, férje is szé-
kelykáli, nem messze laktak egymástól,
könnyű volt megismerkedni, mondta moso-
lyodva. Életében voltak nehézségek, hiszen a
sok földdel, az állatokkal rengeteg munka
volt. Aztán jött a háború, majd a szocializ-
mus, amikor mindenüket elvették, a földeket
immár a kollektívben dolgozták meg, de
akkor sem „álltak félre”. A ’89-es forradalom
után végre visszakapták a földeket, ismét
sokat dolgoztak. Férjével szépen, egyetértés-
ben éltek. Juliska néni szerint az a legfonto-
sabb az életben, hogy egyetértés legyen a
családban. Talán ez hosszú életének titka –
tűnődött el… 

Molnár Attila unitárius lelkész és Csíki
Irén egészíti ki a beszélgetésünket. A lel-
kész huszonkét esztendeje ismeri Juliska
nénit, aki csendes, békés asszony volt min-
dig, vasárnaponként templomba ment.
Most már elmaradt a templomlátogatás, ün-
nepekkor ő keresi fel, úrvacsora lehetősé-
gével. Csíki Irén a családjával együtt
köszöntötte fel születésnapján Juliska
nénit. Mindenben segítenek az idős asz-
szonynak, hiszen, mint mondta, „nagyon
szeretjük, és azt akarjuk, hogy sokáig le-
gyen még körünkben”.

Nagyernye község legidősebb lakosát, Szász Juliánnát köszöntötték 
„Egyetértésben élni – ez a legfontosabb”

Antalfi Imola

Fotó: Antalfi Imola
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A Budafok 2-2-es döntetlent ját-
szott az MTK Budapesttel a labda-
rúgó OTP Bank Liga 17.
fordulójában, vasárnap.

Gyors gólváltással indult a mér-
kőzés – Schön bombájára négy perc-
cel később Skribek egy kipattanóból
válaszolt –, majd a hasonló felfogás-
ban játszó két együttes támadásban
maradt. 

Lendületes volt a játék, gyorsan
játszották át a középpályát, de ez
sokszor a pontosság rovására ment.

A kapuk így sokáig nem forogtak
veszélyben, mígnem a 27. percben
másodszor jutott vezetéshez a ven-
dégcsapat, ezúttal a friss téli igazo-
lás, Varga Roland révén kontrából. A
szünetig a Budafok volt kezdemé-
nyezőbb, de csak lehetőségekig ju-
tott.

A második félidő elején ismét ka-
pufáról kipattanó labdából egyenlí-
tett a Budafok – ezúttal Csonka
helyezkedett gólt érően –, majd a
változatlanul jó iram mellett to-

vábbra is hullámzó maradt a játék. A
sok technikai hiba miatt viszont ka-
pura egyik fél sem jelentett komoly
gólveszélyt. A hajrára emberelőnybe
került az MTK, de hiába próbált rit-
must váltani, az eredmény nem vál-
tozott.

A Budafok egymást követő kilen-
cedik bajnoki mérkőzésén maradt
nyeretlen, ezeken hat vereség mellett
harmadszor játszott döntetlent.

Két és fél buboréktornát ren-
deztek a múlt héten a kosárlabda
Nemzeti Ligában, a Foksányban
rendezett tornára ugyanis a Ga-
laci CSM nem tudott elutazni a
keretet sújtó koronavírus-fertőzé-
sek miatt. Rajta kívül Voluntari és
Konstanca volt szabad a múlt
héten. Utóbbi így eddig csak
nyolc mérkőzést játszott, és eddig
valamennyit elveszítette.

A hét legnagyobb érdeklődésre
számot tartó találkozóján a Ko-
lozsvári U-BT újabb erődemonst-
rációt tartott, és Nagyszeben-
ben legyőzte az egyik közvetlen
riválisnak számító házigazdát.
Ezzel az U-BT továbbra is az
egyetlen veretlen csapat a me-
zőnyben, és jó esélye van arra,
hogy ezt a mérleget a folytatás-
ban is megőrizze. Némi furcsa-
ság, hogy a rangsorban viszont a
szebeniek vezetnek, az eggyel
több mérkőzésüknek köszönhe-
tően, noha két találkozót elveszí-
tettek.

Az alsóházban fontosnak szá-
mít Csíkszereda sikere Zsilvásár-
hely ellen, így utóbbi a legfőbb
„jelölt” arra, hogy Konstanca
mellett az osztályozóra kénysze-

rítő utolsó két hely egyikén vé-
gezzen. Igaz, még az alapszakasz
felénél sem vagyunk, így még
sok minden megváltozhat.

A bajnokság feléig még egy
kétmérkőzéses buboréktorna ma-
radt hátra (ezeken Csíkszereda és
Foksány nem vesznek részt), va-
lamint az elmaradt mérkőzések
pótlása. Az időpontokról csak
annyit tudunk, hogy Konstanca
29-én és 30-án játssza le a két el-
maradt mérkőzését. 

Döntetlenre végzett az MTK és a Budafok Újabb rangadót nyert Kolozsvár

A címvédő Győri Audi ETO KC
házigazdaként 27-27-es döntetlent
játszott a francia Brest Bretagne csa-
patával a női kézilabda Bajnokok

Ligája csoportkörének 12. forduló-
jában, szombaton. A győriek a 
BL-ben rekordot jelentő 48 mérkő-
zésből álló, 2018 januárja óta tartó

veretlenségi sorozattal büszkélked-
hetnek. Az elmúlt három évben 41
győzelem és hét döntetlen a mérle-
gük.

A brazil Eduarda Amorim táma-
dásban és védekezésben is remekelt

a meccs elején, ennek ellenére a
vendégek két góllal elléptek. 

A meccs negyedénél egy 4-0-s
sorozattal fordított a Győr, de a
Brest a gyors, pontos támadójátéká-
nak köszönhetően visszavette a ve-
zetést. Az első félidő hajrájában is
nagy volt a küzdelem minden gó-
lért, a hazaiak Veronica Kristiansen
vezérletével tartották magukat, 
így a szünetben döntetlen volt az
állás.

A második felvonás elején egy 

4-1-es sorozattal ellépett az ETO,
majd 23-20-nál a meccs során elő-
ször vezetett három találattal. Ezt
hullámvölgy követte hazai részről,
a franciák ismét egyenlítettek. 

Az utolsó perc 26-26-os állásról
indult, Stine Oftedal betalált, majd
a vendégek a szlovén Ana Gros gól-
jával egy másodperccel a vége előtt
szerezték a pontot jelentő gólt. A
győriek három büntetőt hibáztak a
mérkőzésen.

A mezőny legeredményesebbje
Amorim és Kristiansen volt hét-hét
góllal.

Negyedszer játszott döntetlent a Győr a BL-ben

Ana Gros, a francia csapat játékosa (b) és győri Estelle Nze Minko a Győri Audi ETO KC – Brest
Bretagne mérkőzésen a győri Audi Arénában 2021. január 23-án       Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A budafoki Csonka András (b) gólt lő, mellette Milan Mijatovic, az MTK kapusa a labdarúgó
OTP Bank Liga 17. fordulójában játszott Budafoki MTE – MTK Budapest mérkőzésen a Budafoki
MTE Sporttelepen 2021. január 24-én. A végeredmény 2-2-es döntetlen    Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az U-BT újabb erődemonstrációt tartott, és Nagyszebenben legyőzte az egyik közvetlen
riválisnak számító házigazdát                              Fotó: a kolozsvári csapat közösségi oldala

Eredményjelző
Kosárlabda Nemzeti Liga, 6.
buboréktorna:
* Nagyvárad: SCM U Craiova
– Temesvári SCM 72:54,
Nagyváradi CSM – Bukaresti
Dinamo 97:75, Temesvár – Di-
namo 79-65, Nagyvárad – Cra-
iova 79:84.
* Nagyszeben: Bukaresti Ste-
aua – FC Argeș Pitești 85:94,
Kolozsvári U-BT – Nagysze-
beni CSU 90:83, Pitești – Ko-
lozsvár 78-93, Nagyszeben –
Steaua 103:75.
* Foksány: Csíkszeredai
VSKC – Zsilvásárhelyi CSM
69:62, Zsilvásárhely – Foksá-
nyi CSM 62:87.

Eredményjelző
* NB I, 17. forduló (vasárnapi
eredmények): Budafoki MTE –
MTK Budapest 2-2, Paksi FC –
Diósgyőri VTK 2-1, Budapest
Honvéd – ZTE FC 2-2.
* 1. liga, 18. forduló: Medgyesi
Gaz Metan – Jászvásári CSM Po-
litehnica 2-1, Botosáni FC – Bu-
karesti Dinamo 4-0. Az állás: 1.
FCSB 41 pont, 2. CFR 37, 3.
CSU Craiova 35, 4. Sepsi OSK
31, ...7. Botosán 24, ...9. Medgyes
23, ...11. Dinamo 19, ...16. Jász-
vásár 15.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 17. forduló: 
Budafoki MTE – MTK Budapest 
2-2 (1-2)
Budafok, zárt kapus, vezette:
Bogár.
Gólszerzők: Skribek (6.), Csonka
(52.), illetve Schön (2.), Varga R.
(27.).
Kiállítva: M. Nikolic (83.).
Sárga lap: Zsóri (24.), Filkor (45.),
Zeke (49.), Csonka (61.), Oláh
(89.), illetve Miovski (22.), Schön
(45.).
Budafok: Póser – Huszti A., M. Ni-
kolic, Oláh, Medgyes (46. Zeke) –
Csonka, Filkor (74. Micsinai) –
Skribek, Kovács D., Szabó M. (64.
Ihrig-Farkas) – Zsóri (81. Kulcsár
K.).
MTK: Mijatovic – Alho (82.
Ikenne-King), Pintér, Nagy Zsom-
bor, Schön – Kata, Mezei Sz. –
Varga R. (79. Bíró B.), Dimitrov
(60. Palincsár), Prosser (60. Balázs
B.) – Miovski.

Egy hét alatt kétszer találkozott a Metzzel a Ferencváros
A Ferencváros mindkét meccsét lejátszotta a Metz HB ellen a női

kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. Múlt szerdán, a 3. fordu-
lóból elhalasztott mérkőzésen az Üllői útiak hazai pályán 32-30-ra
nyertek. Vasárnap Franciaországban találkozott a két csapat, a 12. for-
duló keretében rendezett összecsapáson. A magyarok most is jól kezd-
ték a találkozót, a szünetben még 17-14-re vezettek, ám a francia csapat
a hajrában egy 4-1-es sorozattal egyenlített, majd az utolsó percben
Schatzl Nadine a kapu mellé lőtt, Tjasa Stanko pedig időntúli büntető-
ből megszerezte a győztes gólt a házigazdáknak. 

Két győzelem után vesztett 
a nyolc nap alatt háromszor meccselő Vâlcea

Hazai pályán 34-24-re kikapott vasárnap a SCM Râmnicu Vâlcea a
CSZKA Moszkvától a női kézilabda Bajnokok Ligájának csoportköré-
ben. Az orosz csapat végig ellenőrzés alatt tartotta a mérkőzést, a SCM
egyetlen alkalommal vezetett (a 9. percben, 4-3-ra), amúgy a moszk-
vaiak akarata érvényesült, a félidőben pedig már 17-9-et mutatott a ta-
bella. A második játékrészben 14 is volt közte (19-33), végül tízzel
nyertek az oroszok a román csapattal szemben, amely három meccset
játszott nyolc nap alatt. A múlt vasárnapi, kaproncai győzelem után
ugyanis szerdán a Buducnost Podgoricát fogadta az együttes, és 25-23-
ra nyert.

A Rosztov-Don – Bukaresti CSM mérkőzés elmaradt.

Az A csoport állása
1. Rosztov           9       7     1    1      244-223       15
2. Metz                10     7     0    3      293-278       14
3. Ferencváros     11      6     0    5      301-298       12
4. Bukarest          10     5     1    4      261-258       11
5. Kristiansand    6       4     2    0      174-157       10
6. Esbjerg            11      3     2    6      301-294       8
7. Ljubljana         11      1     3    7      267-301       5
8. Bietigheim      10     1     1    8      264-296       3

Az NB I rangsora
1. Ferencváros          16          12        3        1           32-9               39
2. Fehérvár FC          16          9          5        2           40-17             32
3. MTK                     17          7          5        5           26-23             26
4. Paks                      17          7          3        7           31-31             24
5. Puskás AFC          17          7          3        7           21-25             24
6. Kisvárda               16          6          6        4           17-18             24
7. ZTE                      17          6          3        8           30-30             21
8. Mezőkövesd         17          6          3        8           16-22             21
9. Újpest                   17          5          4        8           20-37             19
10. Honvéd               17          4          6        7           26-25             18
11. Budafok              16          4          4        8           19-28             16
12. Diósgyőr             17          4          1        12         20-33             13

A B csoport állása
1. Győr                11      7     4    0      367-293       18
2. CSZKA           10     8     1    1      287-250       17
3. Brest                12     6     4    2      351-306       16
4. Odense            12     6     1    5      335-312       13
5. Buducnost       11      4     2    5      286-298       10
6. Dortmund        10     2     0    8      272-324       4
7. Vâlcea             9       2     0    7      217-274       4
8. Kapronca         9       1     0    8      229-287       2

Bálint Zsombor 
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Jegyzőkönyv
Női kézilabda Bajnokok Ligája,
B csoport, 12. forduló: Győri
Audi ETO KC – Brest Bretagne
HB (francia) 27-27 (15-15)
Győr, Audi Aréna, zárt kapuk
mögött. Vezette: Vranes, Wen-
ninger (osztrákok).
Győr: Silje Solberg – Lukács V.
4, V. Kristiansen 7, Nze Minko 1,
Edwige 2, E. Amorim 7, Fodor
Cs. 2, cserék: Leynaud, Glauser,
S. Oftedal 2, Görbicz, Brattset 2,
Anna M. Hansen.
Brest: S. Toft – Coatanea 2, Gros
5, Pop-Lazics 1, Jaukovics 4, C.
Lassource 5, Gulldén 4, cserék:
Darleux, Löseth, Foppa 1,
Mauny 1, Toublanc 2, Catani,
Tissier 2. 
Kiállítások: 8, illetve 10 perc.
Hétméteresek: 7/4, illetve 5/4.
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Előkerült Erzsébet királyné 
pihenőházának oroszlánszobra

a budai várbanA madridi Prado átrendezi állandó tárlatát Több értékes római kori, kö-
zépkori, kora újkori és szá-
zadfordulós leletet találtak a
szakemberek a Budavári Pa-
lotanegyedben, a legérdeke-
sebb egy nőstény oroszlánt
mintázó szobor, amely egykor
Erzsébet királyné pihenőhá-
zát díszítette.

A Budavári Palotanegyed törté-
nelmi kertjeinek, parkjainak meg-
újítása mellett megkezdődött a
várfalak felújításának következő
szakasza. A munkálatok állapotfel-
méréssel és régészeti feltárással in-
dultak, akkor leltek a Déli nagy
rondella környezetében az oroszlán-
szoborra – közölte a Várkapitány-
ság kommunikációs irodája
pénteken az MTI-vel.

Mint írták, a Nemzeti Hausz-
mann Program keretében folyama-
tosan újulnak meg a Budavári
Palotanegyed balesetveszélyes, le-
pusztult, szerkezetileg meglazult
várfalszakaszai. Kiemelt cél, hogy
a várban élők és az oda látogatók
rendezett környezetben töltődhesse-
nek fel és a várfalak mentén is biz-
tonságosan járhassák körbe a budai
várat.

A most megtalált, nőstény orosz-
lánt mintázó dombormű az úgyne-
vezett magyar ház homlokzatát
díszítette. A pihenőházat Erzsébet
királyné kérésére Hauszmann Ala-
jos építette a századfordulón, a má-
sodik világháború után lebontották,
helyére a ma is látható középkori

Zsigmond-tornyot építették vissza.
A szakemberek római kori érmére,
I. Ferdinánd király uralkodása ide-
jén vert ezüstdénárra, tömör vasból
készült ágyúgolyókra, csiszolt
kővel díszített 17. századi gyűrűre,
a 19. század végén népszerű játék-
zsetonok angyalt ábrázoló darabjára
és egy 1918-as, Kassán készült vas-
úti plombára is leltek.

„A mostani feltáráshoz hasonló
léptékű régészeti kutatás a vár-
falak mentén korábban soha nem
volt a budai várban, mintegy száz
helyszínen dolgoznak a régészek.
A munkálatokat a Várkapitányság
a Budapesti Történeti Múzeum és
a Magyar Nemzeti Múzeum szak-
embereivel közösen végzi” –
idézte Fullár Zoltánt, a Várkapi-
tányság régészeti irodavezetőjét a
közlemény.

A budai várban zajló fejlesztése-
ket előkészítő régészeti feltárások
során az elmúlt években is számos
érdekes és értékes középkori, kora
újkori és századfordulós leletet ta-
láltak. Így Zsigmond, Mátyás, I.
Ferdinánd és Ferenc József uralko-
dásához köthető jelentős tárgyi em-
lékek is előkerültek.

A mostani várfal-rekonstrukciós
munkálatokon túl a következő
években folyamatosan lesznek fel-
tárások, rengeteg új adattal gazda-
godhat a budai vár, és számos, az
elmúlt évszázadokból fennmaradt
történelmi leletre is számítanak a
szakemberek. (MTI)

A koronavírus-járvány miatt
harmadszor is elhalasztották
az új James Bond-film, a 
Nincs idő meghalni bemutatá-
sát: október 8-án kerül a világ
mozijaiba a film weboldalá-
nak bejelentése szerint.

A Daniel Craig főszereplésével
forgatott 25. James Bond-filmet az
eredeti tervek szerint 2020 áprilisá-
ban mutatták volna be. Az alkotás-
ban Lea Seydoux és Rami Malek is
játszik.

A hét elején vezető filmesek,
köztük Danny Boyle és Steve
McQueen a brit kormánytól anyagi
támogatást kértek a mozihálózatok
számára, mivel „az Egyesült Ki-
rályság filmszínházai a szakadék
szélére kerültek”.

A Cineworld októberben, a Nincs
időm meghalni második elhalasztá-
sakor azt közölte, hogy a nagy költ-
ségvetésű filmek bemutatásának

elhalasztása azt jelzi, hogy a film-
ipar „életképtelen”.

A Bond-film bemutatójának csú-
szása nyomán számos más alkotás
premierjének időpontját is későbbre
helyezték: a Sony elhalasztotta a
Szellemirtók: Az örökség, a Nyúl
Péter 2. – Nyúlcipő, a Morbius, az
Uncharted és a Cinderella bemuta-
tását, a Sony pedig szintén áprilisról
novemberre tette át a Tom Hanks
főszereplésével készült BIOS pre-
mierjét.

A legutóbbi James Bond-film,
a 2015-ös 007 Spectre: A Fan-
tom visszatér csaknem 900 mil-
lió dolláros bevételt hozott
világszerte. A bevétel jelentős
része a brit és európai piacról
származik, az MGM-et így ag-
gasztja, hogy a világjárvány mi-
atti korlátozások súlyosan
csökkentik a Nincs időm meg-
halni bevételeit. (MTI)

Harmadszor is elhalasztják 
az új James Bond-film bemutatását

A Dal 2021 
Szombaton indul az első válogatóval 

a műsorsorozat

Szombaton indul a tíz produkciót bemutató
első adással A Dal 2021 a Duna Televízióban.
Az immár tizedik évad négy válogatójából
összesen húsz dal jut a két elődöntőbe, ezek-
ből nyolc előadó kerül a március 13-i 
döntőbe.

A szombaton 20 óra 35 perckor kezdődő első válo-
gatóban Galda Levente (dalának címe: Eredő), Hajdu
Erik (Szürke madár), a Mudfield (Nincsen szeren-
csém), Nagy Adri (Hol voltál?), a Name Project (Al-
tass el!), Siklósi Balázs (Csak egy igen), Sőti Barbi
(Érezz idebenn), Szőke Niki (Új esély), a Tortuga
(Törnek az ablakok) és Veréb Tomi (Miénk volt a
világ) lép színpadra – közölte a Médiaszolgáltatás-tá-
mogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az MTI-vel.

A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napo-
leon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepe-
dagógus, énektanár; Nagy Feró énekes, dalszövegíró,
a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere; Mező Misi, a
Magna Cum Laude énekes-gitárosa; valamint a zsű-
riben idén először helyet foglaló Ferenczi György Ar-
tisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, énekes,
szájharmonika-művész véleményezi.

Idén is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét
sms-szavazáson keresztül, így ezúttal is aktív részesei
lehetnek a dalválasztási folyamatnak. A szavazás rész-
letei az első adásban derülnek ki.

A négy válogatóból adásonként öt, összesen húsz
dal jut tovább a két elődöntőbe: négy produkció a
zsűri pontjai alapján, az ötödik a közönség szavaza-
taival. Az elődöntőkből négy-négy dal kerül be a fi-
náléba, így nyolc dalt hallhatnak újra a televíziónézők
a március 13-i döntőben, amelyben kiderül, melyik
lesz Magyarország slágere 2021-ben. A döntőben a
zsűri által legjobbnak ítélt, legtöbb pontot kapó négy
produkcióra szavazhatnak a nézők, a végső győztesről
tehát a közönség dönt.

A Dal 2021 nyertese amellett, hogy lemezfelvétel
és videoklip készítésére kap lehetőséget, átveheti a
Petőfi Zenei Díj Év Dala elismerését. A műsorban az
előző évhez hasonlóan több különdíjat is átadnak: a
tizedik évadban is gazdára talál A Dal 2021 Legjobb
Dalszövegírója és A Dal 2021 Felfedezettje cím, egy-
ben a Petőfi Zenei Díj Az Év Szövegírója és a Petőfi
Zenei Díj Az Év Felfedezettje Díj.

Az élő adás után közvetlenül, 22 óra 45 perctől a
színfalak mögül várja a nézőket A Dal-kulissza Kor-
sós Judit Lolával és Forró Bencével. A műsorban az
előadók és a zsűri is számos érdekességgel szolgál a
produkciókról, kulisszatitkokat is megosztva.

A Dal 2021 honlapján (adal.hu) mind a negyven dal
meghallgatható, emellett a műsor Facebook- és Ins-
tagram-oldalán találhatók részletes információk, extra
tartalmak, videók és cikkek. (MTI)

A világhírű madridi Prado múzeum a női
művészeket jobban hangsúlyozva rendezi
át állandó tárlatát – ismertette Miguel 
Falomir igazgató a képtár idei terveit a
spanyol fővárosban tartott sajtótájékoz-
tatón.

Mint mondta, az eddiginél befogadóbb szemléletű
múzeum kialakításán dolgoznak, és amellett, hogy
több női alkotó művét állítják ki, a spanyol múzeumok
közül elsőként kutatói ösztöndíjat is indítanak női
képzőművészek életművének tanulmányozására.

Az állandó tárlat átalakításakor további szempont
„történelmi idők” műveinek felvonultatása, valamint
az, hogy minél több ország alkotója kapjon helyet a
kiállítótermekben.

A múlt évben 852 ezren látogattak el a Pradóba. Ez
73 százalékos csökkenést jelent 2019-hez képest, ami-
kor rekordot döntött a látogatottság 3,2 millió érdek-
lődővel.

A koronavírus-járvány miatt a múzeum tavaly ta-
vasszal három hónapra bezárt, de a június végi nyitás
után is elmaradtak a külföldi turisták. A képtár elvesz-

tette bevételei 65 százalékát, mintegy 19 millió eurót,
így 2021-et az igazgató szerint a takarékosság fogja
jellemezni.

Ennek ellenére számos újdonsággal, időszakos tár-
latokkal készülnek ez évre: Prado 200 néven külön-
termet nyitnak a múzeum történetét bemutató
tárlatnak, és megnyitják a főépület jón galériáját is,
ahol a nagyközönség elől eddig elzárt 51 ókori szobrot
állítanak ki.

A Prado idei legnagyobb eseménye a márciustól
négy hónapon át megtekinthető Mitológiai szenvedé-
lyek című kiállítás lesz, amelyen mások mellett Tizi-
ano, Veronese, Rubens és Van Dyck művei
szerepelnek a londoni és az edinburghi nemzeti galé-
riák, valamint a bostoni Isabella Stewart Gardner mú-
zeum közreműködésének köszönhetően.

Tavasszal Marinus van Reymerswaele flamand
festő munkásságának szentelnek önálló tárlatot. Ősz-
szel az andalúz barokk festészetről, Leonardo da Vinci
műhelyének titkairól és a spanyol kulturális és vallási
intézményekben őrzött dél-amerikai műalkotásokból
nyílnak kiállítások. (MTI)

Fotó: MTVA

Forrás: People.com

Forrás: Wikipedia



ADÁSVÉTEL

ELADÓ fejőstehén borjúval. Tel.
0744-199-151. (10390-I)

ELADÓ 130 kg-os disznó. Tel. 0752-

830-394. (10496-I)

ELADÓ 4 db natúr színű íróasztal,

két rugós ágybetét. Érdeklődni a

0265/250-315-ös telefonszámon.

(10491-I) 

TÁRSKERESŐ

50 ÉVES férfi 45-55 éves hölgy
ismeretségét keresi. Nem jó egyedül!
Tel. 0758-920-701. (10507)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)

SZÍVESEN gazdája lennék egy jó
agresszív házőrző kutyának, de ne
legyen öreg. Tel. 0755-549-455. (10503)

MEGEMLÉKEZÉS

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy
lehelet,
Bennünk él a múlt, a végtelen
szeretet,
Őrizzük, óvjuk emlékedet!
Fájó szívvel emlékezünk január
26-án szeretett édesanyánkra,
FEIGL SÁRIKÁRA szül. Páczai
halálának 11. évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Gyermekei: Péter,
László és Judit, családjukkal
együtt. (10499-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély megrendüléssel értesültünk 
DEMETER MAGDOLNA 

nagynénénk haláláról. Kedves
emléke, szeretete örökké élni fog
bennünk. 
Mély fájdalommal búcsúzik tőle a
Nyárádi és a Járai család. (p-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó édesapa, testvér,

sógor, rokon, jó barát, jó szom-

széd, 

id. LÁSZLÓ KÁROLY

a volt Maros Készruhagyár 

sofőre 

életének 80. évében csendesen

megpihent. Drága halottunkat

2021. január 26-án 11 órakor he-

lyezzük örök nyugalomra a reme-

teszegi sírkertben. Nyugodjál

békében, apa! 

Búcsúznak tőle megtört szívű

fiai: Károly és Zoltán, azok csa-

ládja, szeretett unokái: Katalin,

Zoltán és Cecília. (10498-I)

Elcsitult a szív, mely értünk do-
bogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgo-

zott. 
Számunkra nem, nem haltál meg,
örökké élni fogsz.
Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, 

dr. FEKETE JUDIT TÜNDE 
szül. Ambrus 

nyugalmazott főgyógyszerész,
dietetikus 

és táplálkozásterapeuta 
folyó hó 24-én, életének 71., há-
zasságának 44. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt. 
Drága halottunk  temetése folyó
hó 27-én 13 órakor lesz unitárius
szertartás szerint a római katoli-
kus sírkertben. 
Emlékét őrzik: férje, Zsolt, gyer-
mekei: Réka és Zsombor család-
jukkal, unokái: Adrienn, Csenge,
Panna és Csanád,  valamint a ro-
konság. (10510-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel vettük tudo-
másul a szomorú valóságot, dr.
MELLAU MELÁNIA (született
Duha) elhunytát. A veszteséget
mélyen átérző szeretteinek
őszinte részvétünk, de a tágabb
közösségünknek is hiányozni
fog. Köszönjük, hogy
ismerhettük a csupa szív,
segítőkész, értékes embert.
Köszönjük, hogy voltál, LÁNI!
De vigasztalódjunk a költő,
Keszei István szavaival:
„ A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezerfelé
szóródva is köztünk marad.”
A Szabó és a Szilvássy család,
Maroshévíz. (10504-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(20875-I)

A THEREZIA TEJGYÁR eladási osztályára VEZETŐ MUNKA-
TÁRSAT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@there-
zia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös
telefonszámon. (65329-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG BIZTONSÁGI ŐRÖKET alkalmaz Marosvá-
sárhelyre és Szászrégenbe. Érdeklődni a 0730-040-805-ös telefonszá-
mon. (22425-I)

A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS férfi és női bentlakók jelentke-
zését várja a búzásbesenyői (Maros megye) Gondviselés Háza idős-
otthon szabad férőhelyeire. Érdeklődni lehet a következő
elérhetőségeken: 0732-018-202, 0365/710-147. (22431-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
a 2007. évi 21. sz. kormányrendelet XIII. 3. cikkelye 

értelmében
TERVEZÉSI, ARCULATI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

OSZTÁLYVEZETŐT 
alkalmaz

Elvárások:
– Felsőfokú végzettség (filológia/kommunikáció/színháztudomá-

nyok/média)
– Legalább kétéves tapasztalat a szakterületen
– Magyar, román és angol nyelv haladó szintű ismerete (jó kom-

munikációs, illetve íráskészség mindhárom nyelven)
– Helyesírás
– Precizitás
– Színházi fogalmak ismerete
– Önálló munkavégzés
– Haladó szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office cso-

mag, Adobe PDF, keresőmotorok kiváló használata stb.)
– Vezetői készség, csapatmunkára való nyitottság
– Stratégiaalkotói készségek

Előnyt jelent:
– Színházi szférában, médiában való jártasság
– Más nyelvek ismerete a fentieken kívül
– Vezető pozícióban szerzett korábbi tapasztalat

Az interjún való részvételhez minden jelölt köteles 2021. február
16-án 12.00 óráig benyújtani a regisztrációhoz szükséges dokumen-
tumokat az intézmény humánerőforrás-irodájában:

– CV Europass
– Beiratkozási formanyomtatvány
– Személyi igazolvány másolata (illetve az eredeti felmutatása)
– A munkakör által megkövetelt tanulmányokat igazoló doku-

mentumok
– Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
– Személyes adatokról szóló nyilatkozat

A szükséges dokumentumok e-mailen is elküldhetők 
a teatruresurseumanetgmures@gmail.com címre.

Az állásinterjú időpontja: 2021. február 17., 11.00 óra.

Tájékoztatás a 0365-804-862/113-as mellék, 
0265-219-261-es telefonszámokon.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Szívünkben fájdalommal emlékezünk

arra az öt évvel ezelőtti napra, amikor

drága szerettünk, feleség, anya, nagy-

mama, anyós és jó testvér, DÁVID

ANNA szül. Aszalós szíve utolsót dob-

bant. Minden évben eljön az a nap,

mely számunkra örök emlék marad. 

Elmentél  tőlünk egy hideg téli napon,

azóta szívünkben oly nagy a fájdalom. Soha nem feledünk,

mindig velünk maradsz. Halálod, míg élünk, fájó emlék marad. 

Szeretteid. (10497-I) 

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek,

itt maradnak bennünk örök csendes-

ségben.”

Szerettel, tisztelettel emlékeztünk ja-

nuár 24-én drága jó édesapánkra, a

nyárádremetei születésű SZILÁGYI

PÉTERRE  halálának 7. évfordulóján.

Emléke legyen áldott, nyugalma csen-

des! 

Szerettei. (10447-I)

Idős- és beteggondozást vállalunk!
Web: idos-beteggondozas.simplesite.com

Telefon: 0756-680-226.  (sz-I)

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér versenyvizsgát szervez 
három villanyszerelői állás – COR-kód 741307 – betöltésére. 

A versenyvizsga időpontja: február 5., 10 óra. 
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon 

vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

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

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

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

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

A CLINI-LAB 

szerződésekért felelős munkatársat keres.

Feladatok:
• Szerződések megírása és a szerződésekkel kapcsolatos 

ügyintézés, levelezés lebonyolítása
• Részletfizetések követése
• Havi jelentések összeállítása

Elvárások: 
• Szakirányú felsőfokú végzettség (lehetőleg jogi, köz-
gazdasági egyetem)

• Hasonló munkakörben szerzett minimum egyéves munka-
tapasztalat

• A román és angol nyelv alapos ismerete
• Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
• Kiváló munkatervezési és szervezési készség, jó időbeosztás

Ajánlatunk:
• Stabil munkahely
• Jó munkaközösség
• Kellemes munkakörnyezet
• Teljesítményarányos bérezés

Jelentkezni a hr@clinilab.ro e-mail-címre küldött 
önéletrajzzal lehet.

A munkáltatóról információ a www.clinilab.ro oldalon 
található.


