
A marosvásárhelyi tanács múlt heti ülésén Hermann Mark 
Christian a testület előtt ismertette a Közigazgatás és Turiz-
mus elnevezésű kft. gazdasági mutatóit, azt kérve a taná-
csosoktól, hogy szavazzák meg a cég fizetésképtelenségi
eljárásának megindítását. A gyakorlatban a Közigazgatás
és Turizmus Kft. az önkormányzat tulajdonában van (a
részvények 99 százaléka a városé mint közigazgatási egy-
ségé, 1 százaléka szintén a városhoz tartozó piacigazgató-

ságé), és öt év alatt „sikerült” mintegy 5 millió lejes adós-
ságot felhalmoznia. A csütörtöki ülésen a szavazás elma-
radt, de a tanács felbontotta a cég és a város közötti
társulást, azaz visszavette a vagyonkezelés jogát a Közigaz-
gatás és Turizmus Kft.-től. 

Politikai szlalomozás
A múlt pénteken hat halálos áldozatot követelő kórháztűz ütött ki

a bukaresti Matei Balş intézetben, ahol sok covidos beteget ápoltak.
A tűzoltók elszenesedett holttesteket is találtak. A túlélő betegeket
több kórházba szállították. 

Az országban ez már az ötödik ilyen eset. Novemberben egy Piatra
Neamţ-i kórházban volt hasonló, ott hét férfi és három nő vesztette
életét. A bukaresti legfőbb ügyészség gondatlanságból elkövetett em-
berölés miatt indított in rem, vagyis a bűncselekmény elkövetésére
irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló eljárást a Piatra Neamţ-
i kórháztűz ügyében.

Akkor az államelnök Facebook-bejegyzésben reagált a tragédiára.
Azt írta: „mélységesen elszomorította” a betegek halála, és részvétét
fejezte ki a gyászoló családoknak.

Pénteken személyesen látogatott el a Matei Balş kórházba, és a
betegeknek gyógyulást, a halottak családjának vigasztalódást kívánt.
Ugyanakkor – mint hasonló esetekben mindig – az egészségügy re-
formját sürgette.

Majd, mint aki jól végezte dolgát, elment sízni. A tragédia más-
napján már vidáman sízett a szebenjuharosi sípályán. Az Antena 3
hírtelevízió anyagában a riporter a sífelszerelésben, sisakban tova-
sikló államelnök után szaladva azt kérdezte, hogy milyen a sízés,
mire azt a választ kapta, hogy „nagyon jó, önöknek is ajánlom”. 

Mózes Edith

Antalfi Imola
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Korszerűsítés 
a Hagymásbodon–
Folyfalva 
útszakaszon
Nemrég fejezték be a Folyfalvát Hagy-
másbodonnal összekötő nyárádkará-
csoni községi út szélesítését és
aszfaltozását. Az útburkolati jelek fel-
festését követően novemberben átad-
ták a forgalomnak, most két jármű
biztonságosan elfér egymás mellett az
úttesten, anélkül, hogy bárkinek az út-
padkára kellene lehúzódnia. 
____________2.
Folytatják 
a Kultúrpalota 
felújítását 
Január 28-án, csütörtökön ülésezett a
Maros Megyei Tanács, napirendjén a
közösséget érintő fontos határozatter-
vezetek szerepeltek. A hulladékgaz-
dálkodási szerződések felbontásáról
már beszámoltunk, az önkormányzati
testület döntött a Kultúrpalota felújítá-
sának folytatását szavatoló források
biztosításáról, valamint a Nagyernye–
Szováta közötti út felújítási dokumen-
tációjának és a műszaki-gazdasági
mutatók tervezetének jóváhagyásáról.
A tanács elfogadta az állatmentő köz-
szolgálat szabályzatát is. 
____________5.
Sikkasztás 
az önsegélyző
pénztárnál
Hétévi bűnügyi kivizsgálás és ötévi pe-
reskedés után a hat személy vétkes-
ségét állapították meg. A
Marosvásárhelyi Táblabíróság bűn-
ügyi, továbbá a kiskorúakkal, család-
ügyekkel foglalkozó részlege végleges
határozatot hozott. A sikkasztást elkö-
vetőket 1,039 millió lej kifizetésére kö-
telezte, amit az önsegélyző
pénztárnak kell törleszteniük. 
____________8.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

Csődhelyzetben a város cége

Adóssága közel ötmillió lej



Zongoraest 
és szimfonikus hangverseny 

Február 2-án, kedden (ma) 19 órától négykezes zongo-
raestre várják a Kultúrpalota nagytermébe a klasszikus
zene kedvelőit. A nagyérdemű Lokodi Kinga és Szigeti
Emanuela zongoraművészek játékát hallgathatja. Műso-
ron: Beethoven- és Schubert-művek. 4-én, csütörtökön
szintén 19 órától szimfonikus hangversenyre kerül sor a
Kultúrpalota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmóniának az Erdély TV-vel közösen szervezett hang-
versenyén fellép a filharmónia szimfonikus zenekara,
vezényel Laurenţiu Bischin. Műsoron: Schubert-művek. 

Mátyás király álruhái 
Február 3-án, szerdán 19 órától újra látható a Mátyás
király álruhái, avagy Három mese Mátyásról című me-

sejáték a Maros Művészegyüttes előadásában, az
együttes kövesdombi termében. Rendező: Varga János,
zene: Bonczó István, jelmez: Bandi Kati. Jegyek a hely-
színen kaphatók, előzetes helyfoglalás szükséges a
0757-059-594-es telefonszámon 9-13, valamint 17-19
óra között. Az előadást a járványügyi szabályok betar-
tásával lehet megtekinteni, a helyek száma korlátozott. 

A János vitéz az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
február 5-én, pénteken 18 órától közönség előtt játsszák
a János vitéz című előadást. Mivel a helyek száma kor-
látozott, előzetes helyfoglalás szükséges a 0740-566-
454-es mobilszámon (naponta 9-13 óra között hívható).
A szervezők arra kérik a nézőket, hogy kezdés előtt 10-
15 perccel érkezzenek. Belépni kizárólag maszkkal le-
hetséges, a bejáratnál történő érintésmentes lázmérés
és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyermekeknek a
maszk viselése nem kötelező. 

Nemrég fejezték be a Folyfalvát Hagymásbodon-
nal összekötő nyárádkarácsoni községi út széle-
sítését és aszfaltozását. Az útburkolati jelek
felfestését követően novemberben átadták a for-
galomnak, most két jármű biztonságosan elfér
egymás mellett az úttesten, anélkül, hogy bárki-
nek az útpadkára kellene lehúzódnia. 

A munkálatokat tavaly Ferenczi György, azóta leköszönt
polgármester irányításával kezdték meg, tőle vette át, és
mindvégig felügyelte az útépítést a tavalyi helyhatósági vá-
lasztásokon mandátumot nyert Bodó Károly Gyula, Nyá-
rádkarácson község jelenlegi polgármestere. A leköszönt
elöljáró elmondta, egyik fontos terve volt a Folyfalva–
Hagymásbodon közötti községi út szélesítése és újraasz-
faltozása. A másfél hónap alatt elvégzett korszerűsítés
során 5,5 méteresre szélesítették a Nyárádmentét a megye-
székhellyel összekötő utat. 2007-ben kormánytámogatás-
ból kezdték meg az aszfaltozását, az akkori előírások
szerint a domboldalon áthaladó községi út szélessége nem
haladhatta meg a négy métert, ez azonban a növekvő jár-
műforgalom miatt egyre balesetveszélyesebbé vált. A
2008-tól községi úttá minősített útszakaszt időközben

ötven centis útpadkával 4,5 méteresre szélesítették, de az
sem bizonyult elégségesnek. Az elmúlt évek során egyre
nagyobb lett a forgalom, a gyorshajtók miatt gyakori volt
a baleset és koccanás, és már halaszthatatlanná vált az út-
szélesítés. Az útszélesítést és aszfaltozást saját költségve-
tésből végezték. Amint a leköszönt elöljáró
megkeresésünkre hangsúlyozta, az elmúlt években igye-
keztek spórolni, mivel a község településeinek az utcáit ter-
vezték leaszfaltozni. A szennyvízhálózat kiépítésével
azonban sok gondjuk volt, mivel három közbeszerzési el-
járást is kellett hirdetni, míg elkészült. Ezért az aszfalto-
zás is kitolódott, mert csak a csatornahálózat kiépítése
után érdemes aszfaltburkolatot leteríteni. Így a jelenlegi
polgármesterrel, Bodó Károly Gyulával és a tanácsosok-
kal közösen arra az elhatározásra jutottak, hogy a községi
út szélesítése igencsak hasznos volna mindenki számára.
Az útszélesítés elkezdését azonban késleltette a korona-
vírus-járvány, mivel a tavaly tavasszal hirtelen megnőtt
esetszám miatt a községet vörös zónába sorolták, így az
előkészítő munkálatok, földmérések, engedélyezések is
nagyon megcsúsztak. A költségvetés elfogadása után már-
cius helyett júniusra készült el a tanulmány, ezért az út-
építés is késett, amit végül tavaly ősszel sikerült
elvégezni.

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:
max.50C
min.-10C

Ma KAROLINA, 
holnap BALÁZS napja.
BALÁZS:a latin Blasio család-
névből származó férfinév, jelen-
tése ismeretlen.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 1.

1 EUR 4,8728
1 USD 4,0346

100 HUF 1,3661
1 g ARANY 241,2581

18 új fertőzött 
Február elsejéig, hétfőig Maros megyében összesen
16.716 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A hétfői ada-
tok szerint 24 óra alatt 18 új esettel nőtt a fertőzöttek
száma, az érintetteknek korábban nem volt pozitív korona-
vírustesztjük. Az új betegek mellett megyeszinten nyolc
személynél már korábban kimutatták a fertőzést, és a meg-
ismételt teszt is pozitív lett. A Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 202
Covid–19-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban. Eddig
15.465-en gyógyultak meg – a kórházi ellátásban részesült,
illetve az otthoni elkülönítésben levő személyeket is bele-
értve –, 1444 tünetmentes fertőzött tíz nap után, további
610 kérésre távozhatott a kórházból. A hétfői adatok szerint
jelenleg 33 személy van koronavírus-fertőzés gyanújával
beutalva. A megye kórházaiban tegnapig 560 fertőzött
hunyt el – olvasható a prefektúra közleményében. 

Érvényesek maradnak 
a lejárt személyik 

A 2020. március elsejétől lejárt személyazonossági igazol-
ványok a veszélyhelyzet teljes ideje alatt, valamint annak
lejárta után 90 napig érvényesek maradnak – olvasható a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján közzétett
értesítőben, amelyben arra is felhívják a figyelmet, hogy ja-
nuár közepén újabb 30 nappal meghosszabbították Romá-
niában a veszélyhelyzetet. Marosvásárhelyen a
személyazonossági igazolványok kibocsátására vonatkozó
kérelmeket előzetes időpontkérés alapján lehet benyújtani.
Időpont a 0265-250-391-es telefonszámon hétköznapokon
8 és 16 óra között, illetve a polgármesteri hivatal honlapján
(www.tirgumures.ro) igényelhető. Annak ellenére, hogy a
személyazonossági igazolványok kibocsátási határideje
legtöbb 45 nap, a Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó
Hivatal ezt a határidőt 48 órára csökkentette a személya-
zonosító kártya, valamint 24 órára az ideiglenes személya-
zonosító kártya esetében. 

Helyszínigénylés 
márciuska- és virágárusításra 

A márciuskavásár és a nőnapi virágvásár idei megszerve-
zése alkalmából a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
a Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 15-ös terembe
várja február 12-éig azoknak a vállalkozásoknak a képvi-
selőit és a magánszemélyeket, akik helyszínt igényelnek
márciuska- és virágértékesítés céljából. A szükséges irato-
kat a biroul.unic@tirgumures.ro címre e-mailben is el lehet
küldeni. A helyszínek kisorsolását február 18-án 12 órától
tartják a Mihai Eminescu Kulturális Központban. Márciuskát
és vágott virágot február 26. – március 1. között, nőnapra
cserepes és vágott virágot március 2–8. között lehet érté-
kesíteni. 

Huszonéves rabló Marosludason 
A marosludasi rendőrök január 30-án, szombaton azonosí-
tottak egy 21 éves férfit, aki a gyanú szerint nem sokkal az-
előtt minősített rablást követett el. A kivizsgálás során
kiderült, hogy az illető egy ludasi ingatlanba behatolva meg-
fenyegette az ott tartózkodó nőket, majd egy mobiltelefont
és pénzt magához véve távozott, 760 lejes kárt okozva. Az
eltulajdonított értékeket sikerült visszaszerezni, és a meg-
károsított félnek átadni. A bűncselekmény elkövetőjét 24
órára őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartózta-
tásba helyezték. Ügyében minősített rablás vádjával indult
eljárás. 

Ittas járművezetőket igazoltattak 
Január 30-án, szombaton, az esti órákban a mezőbándi
rendőrök igazoltattak egy robogóval közlekedő, 30 éves pa-
niti férfit. Kiderült, hogy az illető nem rendelkezik hajtási jo-
gosítvánnyal, a járműve pedig nincs bejegyezve. Az
alkoholteszt kimutatta, hogy a férfi ittasan vezetett. 31-én,
vasárnap este szintén Bándon egy közúti balesethez riasz-
tották a rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök igazol-
tatták a 19 éves kisiklandi gépkocsivezetőt, akiről az
alkoholteszt kimutatta, hogy szeszes italt fogyasztott. Mind-
két esetben bűnügyi eljárás indult. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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Szer Pálosy Piroska

A járvány egyik leginkább sújtott ágazata a vendéglá-
tóipar. A szektor jelentős veszteségekkel vészelte át a
2020-as évet, és még mindig vannak olyan települések,
ahol korlátozás mellett sem tarthatnak nyitva az egysé-
gek belső terei. Antal-Joós Erika szerkesztő-műsorvezető
erdélyi városok éttermeiben, kávézóiban térképezi fel a

járvány hatását, az ágazat helyzetét és kilátásait gazda-
sági szakértővel elemzi, a népszerűvé vált házhoz szállí-
tás kapcsán pedig biciklis futárt is kérdez. Követhető
mindez a Metszet műsorban kedden este fél 9-től az Er-
délyi Magyar Televízió képernyőjén vagy Facebook-ol-
dalán.

Az Erdély TV-ben 
Járványidők vendéglátósai és a házhoz szállítás

RENDEZVÉNYEK

Korszerűsítés a Hagymásbodon–Folyfalva útszakaszon
Szélesebb lett a bekötőút

Fotó: Nagy Tibor

A kulturális intézmények és a művészek tevékenysége
nagymértékben átalakult, mára már számtalan előadás,
koncert a színpadról a közösségi felületekre költözött.
Milyen jelentősége van ezeknek az oldalaknak egy in-
tézmény kommunikációjában? Hogyan lehet népszerűsí-
teni egy színházi előadást a Facebookon? Hogyan tudnak

magukról hitelesen mesélni a művészek a közösségi ol-
dalakon, és milyen lehetőségeket látnak ezekben a felü-
letekben? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az
Erdélyi Magyar Televízió nézői kedden este 8 órától a
Kultúrcsepp műsorban a tévé képernyőjén és Facebook-
oldalán.

Kultúra és művészet a közösségi hálón



Összesen 1358 új mentőautót vásárolhatnak az or-
szág minden fejlesztési régiójában. A befektetés
összértéke 558.903.141,45 lej, a szerződéseket hét-
főn írta alá Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és
közmunkálatokért felelős miniszter.

A szaktárcavezető elmondta: 1.122 mentőautót már megvá-
sároltak, a fennmaradó 236 autót idén és a jövő év folyamán
szerzik be. A beszerzett járművek között 120 két fekvőbeteg
egyidejű szállítására alkalmas mentőautó, 375 fokozott felsze-
reltségű mentőautó, 505 off-road típusú, fokozottan felszerelt
mentőautó, valamint 122 olyan mentőautó van, amely a kriti-
kus helyzetben lévő páciensek kezelésére és szállítására alkal-
mas.

A fennmaradó 236 mentőautó között kritikus állapotú új-
szülöttek és fertőző betegek szállítására alkalmasakat vásárol-
hatnak a megyei felügyelőségek, két fekvőbeteg egyidejű
szállítására alkalmasakat és off-road típusúakat, valamint tö-
meges balesetek ellátására alkalmas mentőautókat és mobil
elsősegélynyújtó pontokat is. 

A befektetést a regionális operatív program keretében bo-
nyolítja a minisztérium, annak eredményeként a megyei sür-
gősségi felügyelőségek hatékonyabb beavatkozást tehetnek
lehetővé a sürgősségi esetekben.

Az ország hét fejlesztési régiója részesül az egészségügyi
infrastruktúrafejlesztésre szánt támogatásban. 
(RMDSZ-tájékoztató)

Az ügyészekből, rendőrökből és a petrozsényi bá-
nyabiztonsági intézet (INSEMEX) szakembereiből
álló csoport folytatta hétfőn a helyszíni vizsgálato-
kat a Matei Balş intézetnél, ahol tűz ütött ki péntek
hajnalban, amelyben több páciens életét vesztette. 

Ezzel párhuzamosan a rendőrségi kihallgatások is folyta-
tódnak, egészségügyi alkalmazottakat és az áldozatok rokonait
is kihallgatják. Két holttest azonosítása még folyamatban van
a törvényszéki orvostani intézetben (INML). Az ügyészség
gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított in rem
vizsgálatot az ügyben. 

A Matei Balş intézetben péntek reggel 5 órakor ütött ki tűz
a koronavírusos betegeket kezelő osztályon, öt személy a hely-
színen meghalt. A többi pácienst átszállították a kórház más
osztályaira vagy más bukaresti kórházakba. Szombaton meg-
halt az Egyetemi Kórházba átszállított egyik beteg, egy 70
éves férfi, vasárnap pedig egy 67 éves nő, akit a tűz által érin-
tett épület egyik felső emeletén kezeltek, majd a tűzeset után
átszállították ugyanazon egészségügyi intézmény intenzív osz-
tályára. Hétfőn újabb beteg hunyt el azok közül, akiket a jár-

ványkórház tűzvész által érintett épületében kezeltek. Az
egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint egy 87 éves
férfiről van szó, akinek a koronavírus-fertőzés mellett több
más betegsége is volt. A férfit eredetileg az épület egyik felső
emeletén kezelték, majd a pénteki tűzeset miatt átköltöztették
ugyanazon intézmény egy más osztályára. 
„Kórházakat kell építeni”

A tervezett regionális kórházak mellett új egészségügyi in-
tézményekre van szükség Bukarestben, Temesváron, Brassó-
ban és Nagyszebenben is – jelentette ki az egészségügyi
miniszter.

Vlad Voiculescu azt mondta, négyéves késéssel, de elké-
szült a iaşi-i, a kolozsvári és a craiovai regionális kórház meg-
valósíthatósági tanulmánya, és ígérete szerint 2024-re
meglesz mind a három kórház alapja, „és nem csak az alap”.
„Emellett kórházat kell építeni Bukarestben, Temesváron,
Brassóban és Nagyszebenben is. Vannak helyek, ahol a kór-
házi infrastruktúra egyszerűen szégyenletes” – fogalmazott.
(Agerpres)

Folytatódik a helyszínelés a Matei Balş kórházban

Továbbra is börtönben marad a terrorizmusért el-
ítélt székelyföldi Szőcs Zoltán, miután a Brassó me-
gyei törvényszék hétfői jogerős ítéletében
megváltoztatta a brassói bíróság elsőfokú, az elítélt
feltételes szabadlábra helyezéséről rendelkező ha-
tározatát.

A Brassó megyei törvényszék tavaly szeptemberben is fe-
lülbírálta a bíróság Szőcs Zoltán számára kedvező elsőfokú
határozatát. Az elítélt feltételes szabadon bocsátását mindkét
esetben a büntetés egy részének a letöltése és a börtönben mu-
tatott jó magaviselete alapján indítványozta a feketehalmi bün-
tetésvégrehajtó intézet illetékes bizottsága.

Szőcs Zoltán legközelebb ez év május 25-én kérvényezheti
feltételes szabadon bocsátását.

Az ügy másik elítéltje, a dobrudzsai Poarta Alba börtönében
raboskodó Beke István második feltételes szabadlábra helye-
zési kérelméről február végén várható jogerős döntés a Kons-
tanca megyei törvényszéken. Az ő szabadulási kérelmét
azonban elsőfokon elutasította a területileg illetékes medgidiai
bíróság.

Az igazságszolgáltatás 2018 júliusában ítélte öt-öt év bör-
tönbüntetésre a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
(HVIM) két erdélyi tisztségviselőjét, Beke Istvánt és Szőcs
Zoltánt, miután lehallgatott beszélgetéseikből és az egyikük
lakásán talált petárdákból a hatóságok arra következtettek,
hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásár-
hely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ün-
nepre szervezett katonai parádén.

A két székelyföldi férfi bebörtönzése általános megdöbbe-
nést váltott ki az erdélyi magyarság soraiban, hiszen az első-
fokon eljáró bukaresti táblabíróság megalapozatlannak tartotta
a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség 
(DIICOT) által összeállított vádirat nagyobb részét, és csak
11, illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk, amennyit
már korábban vizsgálati fogságban töltöttek.

A magyar politikai szervezetek koncepciós per áldozatainak
tekintik Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. Letartóztatásuk után
hetekig tüntettek Kézdivásárhelyen. Jogerős elítélésük után
több rendkívüli perújítási kérelmet nyújtottak be, de ezek
mindegyikét elutasították a bíróságok. (MTI)

Továbbra sem szabadulhat a terrorizmusért elítélt
Szőcs Zoltán

A Béres Gyógyszertár Zrt. és a Lipóti Pékség termé-
keiből álló adományt adott át hétfőn Erdélyben Sol-
tész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a
gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye sze-
retetszolgálatának, a Caritasnak.

Az ebből az alkalomból szervezett sajtótájékoztatón az ál-
lamtitkár mellett jelen volt Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Ca-
ritas lelki igazgatója, Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere
és Péter György, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója.

A sajtótájékoztatót követően az államtitkár az MTI-nek te-
lefonon elmondta, hogy a koronavírus-járvány okozta sok fáj-
dalom és szomorúság mellett vannak felemelő pillanatok,
amikor cégek, magánszemélyek adományokkal segítenek a rá-
szorultakon. Rámutatott, hogy a magyar Katolikus Karitászon
keresztül juttatták el az adományokat, amelyek részben a Böjte
Csaba ferences szerzetes által működtetett alapítvány gondo-
zásában levő, Csíkszereda környékén élő gyermekekhez, rész-
ben olyan idősekhez jutnak el, akiknek szükséges erősíteni az
immunrendszerét.

Az államtitkár kiemelte, hogy ezek az adományok nem he-
lyettesítik a járvány elleni védekezés szabályait, továbbra is
fontos betartani őket, mint ahogy az is fontos, hogy Erdélyben,
Székelyföldön minél többen és a lehető leghamarabb beoltas-
sák magukat a koronavírus ellen.

Az államtitkár közölte, hogy az Erdélyben élő magyarok to-
vábbra is számíthatnak a magyar kormány támogatására, és

kiemelt néhány olyan beruházást, amelyeket az elmúlt idő-
szakban támogatott a magyar kormány, illetve az idén is elő-
irányoztak rájuk támogatást.

A templomépítések, iskolafejlesztések, valamint ifjúsági
programok közül kiemelte a gyimesközéploki templom felújí-
tását, amelyhez 20 millió forinttal járult hozzá a magyar kor-
mány. Közölte, hogy befejeződött a gyimesközéploki iskola
tornatermének az építése, amelyet 250 millió forinttal támo-
gatott a magyar kormány.

Emellett a gyulafehérvári főegyházmegye Szelterszfürdőn
tervezett ifjúsági táborának a megépítését is támogatták 150
millió forinttal, az idén további 30 millió forintot folyósítanak
erre a célra. Hozzátette, hogy a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó
idei megszervezését is támogatják 7 millió forinttal, míg a
gyergyószentmiklósi Fogarasy-líceum eddig 81 millió forint
támogatást kapott, amihez az idén 30 millió forintot adnak
hozzá.

Az államtitkár arra kérte az RMDSZ-es politikusokat,
segítsék elő Románia és Magyarország együttműködését,
hogy a két ország viszonylatában is legyen olyan törté-
nelmi közeledés, ami a közelmúltban megtörtént már Ma-
gyarország és Szerbia, illetve Magyarország és Szlovákia
között.

„Nagy szükség van arra, hogy amikor Nyugat-Európában
értéket rombolnak, sokszor értékét veszti a társadalom, illetve
a kereszténységet üldözik, akkor az együtt élő nemzetek se-
gítsék egymást” – mondta az államtitkár. (MTI)

A riporter a hó minőségéről is érdeklődött, mire az ál-
lamelnök úgy válaszolt, hogy elég jó, és szép napot kí-
vánt.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt „természetesen”
azonnal reagált a hírre. Eszerint „a Matei Balş intézet-
nél történt tragédia áldozatainak száma nő, Iohannis
államelnök pedig a sípályáról szolidarizál az áldoza-
tokkal és családjukkal”.

Az ellenzéki párt szerint az „elnöki síző” hatéves
mandátuma alatt megmutatta, hogy hogyan „szlalomo-
zik” az egészségügyi, tanügyi és közigazgatási rendszer
reformjára tett ígéretek között, miközben alkalmanként,
televíziós nyilatkozatokban „aggodalommal figyeli” a
román állampolgárok drámáját, de egyébként éppen
annyira párhuzamos a lakosság életével, mint a vado-
natúj sílécei a szebenjuharosi pályán.

Nem vall felelős elnöki viselkedésre az államfő hét-
végi magatartása. De az ellenzék is csak arra reagál,
ami az érdeke, hogy kritizálja az államfőt. Ami fordított
esetben is igaz, hiszen a Colectiv-tragédia idején Iohan-
nis kizárólag a szociáldemokratákat tette felelőssé, és
lemondatta az akkori miniszterelnököt.

Most pedig a szocdemek „adják vissza a kölcsönt”.
Hiába, a politikai szlalomozás mindig aktuális.

Kedden határoznak 
az iskolák újranyitásáról

Florin Cîţu kormányfő hétfőn kijelentette: kedden hoz-
zák meg Klaus Iohannis államelnökkel közösen a
döntést az iskolák február 8-i újranyitását illetően.
Mint mondta, ekkor fognak rendelkezni minden szük-
séges információval, és ezek alapján döntenek. Hoz-
zátette: a járvány evolúciója konstans, a két héttel
ezelőtti helyzethez képest nem következett be sem
jelentős javulás, sem romlás. A legfőbb prioritás a ta-
nulók és pedagógusok biztonsága, hangsúlyozta a
miniszterelnök. Klaus Iohannis államelnök január 14-
én azt nyilatkozta, hogy február 8-án az iskolák több-
ségében újraindul a fizikai jelenléttel történő tanítás,
de a végleges döntést ezzel kapcsolatban február 2-
án hozzák meg. Hangsúlyozta, hogy ismét a járvány-
helyzettől teszik függővé az iskolák megnyitását a
különböző településeken. (Agerpres)

Tüntetésre készül a Sanitas
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség a törvény által
jelenleg megengedett, százfősnél sokkal népesebb
tüntetést szervez a bukaresti Győzelem téren,
amennyiben a kormány nem mond le az állami alkal-
mazottak bérének befagyasztásáról, és az idei költ-
ségvetési törvény végleges formájában benne marad
ez a megszorítás – közölte hétfőn Leonard Bărăscu,
a Sanitas elnöke. Bărăscu a kormány épülete előtt
nyilatkozott, ahol hétfőn a szakszervezet többtucatnyi,
az ország minden részéről érkezett képviselője tünte-
tett. A résztvevők követelték, hogy 2021-ben a bértör-
vény előírásainak megfelelően emeljék a fizetéseket,
hogy a pótlékokat az aktuális fizetésből számítsák ki,
és hogy a szociális ellátásban dolgozók is kapják meg
az egészségügyi dolgozóknak megítélt kockázati pót-
lékot. A szakszervezet semmi egyebet nem kér a kor-
mánytól, csak azt, hogy tartsák be a hatályban lévő
törvényeket – hangsúlyozta a szakszervezeti bizalmi.
Bărăscu bírálta és cáfolta Florin Cîţu miniszterelnök
kijelentését, miszerint az egészségügy költségveté-
sének 95 százalékát a béralap teszi ki. (Agerpres)

Késik a költségvetés tervezete
Néhány napot még késik a 2021-es állami költségve-
tés tervezetének elfogadása – jelentette be hétfőn a
miniszterelnök. Florin Cîţu azzal indokolta a csúszást,
hogy még várja a miniszterektől az egyes ágazatok
és állami vállalatok reformjára vonatkozó javaslato-
kat. Cîţu hozzátette, emiatt nem szerepel a költség-
vetés tervezete a keddi kormányülés napirendjén, de
a következő napokban vagy jövő hétfőn biztosan el-
fogadja majd a kormány. (Agerpres)

Továbbra is pártelnök maradna
Ludovic Orban

Ismét versenybe száll Ludovic Orban a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöki tisztségéért. A pártelnök hét-
főn úgy nyilatkozott, mivel számos találgatás látott
napvilágot a témában, tájékoztatta kollégáit arról,
hogy szándékában áll indulni egy újabb elnöki man-
dátumért a PNL következő, tisztújító kongresszusán,
amelyet szeptemberben vagy októberben tartanának
meg. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Politikai szlalomozás

Soltész Miklós államtitkár adományokat adott át 
Erdélyben a Caritasnak

Új mentőautók vásárlását teszi lehetővé 
a fejlesztési minisztérium 



A cég január 1-től kinevezett
ügyvezető igazgatója, Hermann
Mark Christian megpróbál még
egy rendkívüli közgyűlést össze-
hívni. Közölte: általános fizetés-
képtelenségi eljárást csak az
átszervezési terv bemutatása után
indíthatna, de mivel nincs mit át-
szervezni, az egyszerű fizetéskép-
telenségi eljárás elindításához
szüksége lenne a tanácsosok sza-
vazatára.

A csütörtöki tanácsülés a Köz-
igazgatás és Turizmus Kft. részvé-
nyesközgyűlésével indult. Hermann
Mark Christian ügyvezető igazgató
bemutatta a cég általános gazdasági
helyzetét, pénzügyi mutatóit és a
mérleg sarokszámait. A kft. pénz-
ügyeit három hét alatt átvilágító,
felleltározó ügyvezető kimerítően
ismertette az alapító okirat szerint
„közétkeztetési, hotel- és turisztikai
szolgáltatásokat nyújtó, ingatlan-
bérbeadással, sportrendezvények
szervezésével” foglalkozó cég lét-
rejöttének, majd a várossal való tár-
sulásának körülményeit, aminek
következményeként a város egyes
ingatlanjai (mint például a város tu-
lajdonát képező víkendtelepi ven-
dégház, a somostetői „Erdei
Házikó”, a Művész moziban levő
kioszk, a Mihai Eminescu kultúr-
ház, a várban levő étterem stb.) föl-
ött vagyonkezelési jogot gyakorolt.
Közölte: a cég pénzügyi helyzete
katasztrofális, a korábbi ügyvezető-
nek nem szabtak meg teljesítmény-
kritériumokat, a társulásnak –
amely alapján átruházták az ingat-
lanok kezelési jogát – nem volt ve-
zetőtanácsa, így aztán elmondható,
hogy gyakorlatilag sohasem létezett
semmilyen kontroll felette. Hiányzó
dokumentumok, kétes kifizetések,
azonos számú, de különböző össze-
gekre kiállított számlák, előnytelen
bérleti szerződések – ezt találta a ta-
nács által kinevezett ügyvezető a
cég átvilágítása során. 2020. de-
cember 31-én a cég több beszállító-
nak volt adós, köztük a Selgros

Cash&Carry Kft.-nek, a Korondi
Árcsó Kft.-nek, a Darina Com Kft.-
nek. Az összadósság az 5 millió lej-
hez közelít. Hermann Mark
Christian szerint a cég képtelen ki-
fizetni tartozásait, az egyetlen meg-
oldást a fizetésképtelenségi eljárás
elindítása jelenti, ezzel párhuzamo-
san pedig a korábbi ügyvezető és a
vagyonkezelésért felelős személyek
elszámoltatása. 

A beszámolót Claudiu Maior sza-
kította meg, tiltakozva az elhang-
zottak ellen. Radu Bălaş arra
hivatkozott, hogy a POL mindig el-
lenezte ennek a cégnek, illetve a
társulásnak a létrejöttét, „mert az
önkormányzatnak nem az a fel-
adata, hogy vendéglőket, szállodá-
kat üzemeltessen vagy
sportügynökségként működjön”,
ezért ezúttal sem fog szavazni. „A
polgármesteri hivatal egy nagy gaz-
dasági csaló lett, komoly vállalko-
zásokat csapott be” – jelentette ki
Bălaş. Pescar Radu (PMP) szerint a
gyűlés fölösleges, nem a tanács kell
szavazzon, hanem az ügyvezetőnek
kötelessége 30 napon belül a fize-

tésképtelenségi eljárás elindítását
kérni a bíróságtól, értesíteni az adó-
hatóságot. „A jelenlegi helyzetben
a tulajdonosnak nincs szerepe” –
tette hozzá. Ezt erősítette Papuc
Sergiu (PSD) is, aki azt mondta,
hogy korábbi alpolgármesteri minő-
ségében a Közigazgatás és Turiz-
mus Kft.-vel kapcsolatban „a saját
fejétől semmit nem írt alá, ha ennek
az ellenkezőjét állítja Hermann
Mark Christian, akkor jelentse fel”
(megjegyzés: a társulási szerződést
2017-ben nem Dorin Florea polgár-
mester, hanem Sergiu Papuc írta alá
alpolgármesteri minőségében).
Hozzátette: nem átszervezést akar-
nak, hiszen azt nem lehet, mivel a
városhoz visszakerül a vagyonkeze-
lés joga, hanem csődeljárást. A rész-
vényesi közgyűlést vezető Frunda
Csenge (RMDSZ) szerint az a lé-
nyeg, hogy „a város javai kerülje-
nek vissza, hogy a polgármesteri
hivatal és a Közigazgatás és Turiz-
mus Kft. közötti kapcsolatot meg-
szakítsuk”. Kiss Zoltán (PMP)
szerint a fizetésképtelenséget már
rég kérni kellett volna, jelenleg napi

3500 lejt tesznek ki a késedelmi ka-
matok. 

Hermann Mark Christian hang-
súlyozta, egyedül nem oldhatja meg
a problémákat, csak részlegesen, a
mandátuma korlátain belül. Való-
ban ő a cég ügyvezetője január el-
sejétől, de ez akkor sem a saját
vállalkozása, ugyanis a cég felett a
város gyakorolja a tulajdonosi jogo-
kat a városi tanácsosok alkotta köz-
gyűlésben. Közölte, ügyvezetőként
teszi a dolgát, és vállalja a munka
és a felelősség rá eső részét, de
ugyanezt elvárja a város tulajdonosi
jogkörét gyakoroló közgyűléstől is,
vagyis a városi tanácstól, hogy saját
felelősségére megszavazza az egy-
szerűsített fizetésképtelenségi eljá-
rás elindítását. Frunda Csenge
először az erre vonatkozó döntésho-
zatalt hétfőre halasztotta volna,
végkövetkeztetésként pedig kö-
zölte, „mindenki a tanácsban 
egyetért abban, hogy a fizetéskép-
telenségi eljárást el kell indítani, de
ez az ügyvezető feladata”, ezért az
erre vonatkozó napirendi pontot
nem bocsátja szavazásra. 

– Ezek után hogyan tovább? 
– kérdeztük Hermann Mark 
Christiant. 

– A cég közgyűlésének tagjai
azáltal, hogy nem szavazták meg az
egyszerűsített fizetésképtelenségi
eljárás megindításáról szóló napi-
rendi pontot, egy olyan 22-es csap-
dáját állítottak fel, amely nem hagy
további mozgásteret ahhoz, hogy a
kft. körüli áldatlan állapotoknak mi-
előbb véget vessünk. A 2014. évi
85-ös számú, csődeljárásról szóló
törvény 66. cikkelyének (5) bekez-
dése ugyanis világos és egyértelmű:
az egyszerűsített csődeljárást csak a
részvényesek közgyűlésének jóvá-
hagyásával lehet elindítani! Az ál-
talános csődeljárást normális
körülmények között az ügyvezető
egyedül is el tudná ugyan indítani,
de ehhez átszervezési tervet kell be-
nyújtani. Márpedig az önkormány-
zati tulajdonban lévő céget, amint
ez a kft. átvilágításáról szóló jelen-
tésből is kiderül, a pénzügyi hely-
zetére való tekintettel nem lehet
átszervezni. Mi több, a városnak a

társulásból való kilépése miatt
pedig már nem is rendelkezik azok-
kal az ingatlanokkal és vagyontár-
gyakkal, amelyekkel bármily kevés
jövedelmet, bevételt is generálni
tudna átmenetileg, egy átszervezési
terv jóváhagyásáig. Én becsülettel
elvégeztem a munkámat, alig
három hét alatt átvilágítottam és fel-
leltároztam a céget, az átvilágításá-
ról és naprakész helyzetéről szóló
jelentésemet pedig mind a városve-
zetés, mind a városi tanács rendel-
kezésére bocsátottam. Továbbá
összehívtam a közgyűlést, ahol be-
mutattam egy külön prezentáció
révén is a végső következtetéseket,
megmutattam, hol követtek el tör-
vénytelenségeket, és megpróbáltam
elmagyarázni a tanácsosoknak,
miért az egyszerűsített csődeljárás
az egyetlen opció, és hogy a tör-
vény betűje szerint miért van szük-
ség a közgyűlés döntésére az
egyszerűsített fizetésképtelenségi
eljárás elindításához. 

Az ülésvezető azonban a szemé-
lyem elleni támadások ellenére sem
adta meg a viszontválaszra a lehe-
tőséget – Claudiu Maior nagy örö-
mére –, hanem több alkalommal is
félbeszakított, és belém fojtotta a
szót, pedig legalább hatszoros neki-
rugaszkodásra próbáltam elmagya-
rázni, miről szól a fent idézett
jogszabály. Mindemellett, Claudiu
Maior kérésének eleget téve, az ülés
vezetője nem bocsátotta szavazásra
a felszámolási eljárás elindításáról
szóló napirendi pontot, és ez a leg-
súlyosabb. Az egyetlen, amit még
megtehetek, hogy megpróbálok
még egy rendkívüli közgyűlést ösz-
szehívni, és szavazásra bocsátani az
egyszerűsített eljárás elindításáról
szóló napirendi pontot. Ha most
sem szavazzák meg, az én küldeté-
sem véget ér. Összegzésként: én az
elvállalt feladatot teljesítettem, a
munkámat elvégeztem, a lelkiisme-
retem tiszta. Ettől a pillanattól
kezdve a város nevében a tulajdo-
nosi jogkört gyakorló városi taná-
csot terheli a felelősség a kialakult
helyzetért – jelentette ki Hermann
Mark Christian.

Ezzel a címmel fogalmazott
meg közleményt január 31-
én, vasárnap Izsák Balázs. A
Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) elnöke ebben hozta
nyilvánosságra, hogy az EU
hetedik tagállamában, Spa-
nyolországban is összegyűltek
a nemzeti régiók védelmében
az SZNT által indított európai
polgári kezdeményezéshez
szükséges támogató aláírások.

Izsák Balázs szerint ezzel elmé-
letileg minden feltétel teljesült
ahhoz, hogy a polgári kezdeménye-
zés sikeres legyen. 

Emlékeztetett: 2019-ben azért in-
dították a Kohéziós politika a régiók
egyenlőségéért és a regionális kul-
túrák fenntarthatóságáért című pol-
gári kezdeményezésre az
aláírásgyűjtést, hogy megnyílhas-
son előttük egy új európai küzdő-
térre vezető kapu. Most ezt a
bizalmat megkapták, és készen áll-
nak a küzdelem folytatására – írta
egyebek mellett Izsák Balázs.

Az SZNT elnöke ugyanakkor ki-
jelentette: a szervezőknek arra kell
összpontosítaniuk, hogy további
aláírásokat gyűjtsenek azokból az
országokból, ahol éppen csak elér-
ték a százszázalékot, és ahol a ható-
sági hitelesítés kockára teszi az alsó
küszöb teljesítését. 

Emlékeztetett arra is, hogy 2020
májusában összegyűlt már a polgári
kezdeményezés sikeréhez szüksé-
ges minimális egymillió aláírás, de
ezeknek legalább hét tagállamból
kellett összegyűlniük, így Spanyol-
országgal megvan a hetedik tagál-
lam is a korábban összegyűlt
magyarországi, romániai, szlová-
kiai, litvániai, horvátországi és
svédországi aláírások mellett. 

A Népújság Izsák Balázst, az
SZNT elnökét kérdezte:

– Ön azt mondta, hogy elméleti-
leg minden feltétel teljesült ahhoz,
hogy a polgári kezdeményezés sike-
res legyen, és készen állnak a küz-
delem folytatására…

– Az a szó, hogy elméletileg, azt
jelenti, hogy egymillió aláírás az
Európai Unió hét országából a hite-
lesítés után kell meglegyen. Ezeket
az aláírásokat az EU mind a 27 tag-
államában hitelesíteni kell, és elő-
fordulhat, hogy több aláírást is
érvénytelenítenek a hatóságok.
Tehát lényegében folytatjuk a mun-
kát. 

– A Kohéziós politika a régiók
egyenlőségéért és a regionális kul-
túrák fenntarthatóságáért című pol-
gári kezdeményezés révén Európa
hátrányosan megkülönböztetett kö-
zösségei akarják az Európai Unió
működéséről szóló szerződés egyik
legfontosabb céljának valóra váltá-
sát. 

– Az átfogó, harmonikus fejlődés
előmozdítása érdekében az Európai
Unió úgy alakítja és folytatja tevé-
kenységét, hogy az a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősí-
tését eredményezze. Az unió a kü-
lönböző régiók fejlettségi szintje
közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók
lemaradásának csökkentésére törek-
szik. 

Mi ezt a saját bőrünkön tapasz-
taljuk. Székelyföldön senkinek
nem kell elmagyarázni, hogy itt az
uniós politika nem erősíti a terü-
leti, gazdasági, társadalmi kohé-
ziót, hanem gyengíti. Mert a
központi régión belül Székelyföld
fokozatosan leszakad a környező
román többségű régióktól. Ezt lát-
juk, tapasztaljuk. És összefogva
más nemzeti régiókkal, többen fo-
galmaztak meg kifogásokat és azt,
hogy az uniós kohéziós politikán
változtatni kell. 

– Mi az azonnali lépés? 
– Van egy olyan forgatókönyv,

amely le van írva az Európai Unió
rendeleteiben, ezen belül tág hatá-
rokkal rendelkeznek a szervezők. A
kérdés az, hogy ezzel a tág időha-
tárral mit kezdünk.

– Vagyis?
– Nincs határidő szabva a ható-

ságnak, az aláírások benyújtása
után a nemzeti hatóságoknak
három hónapon belül kell válaszol-
niuk. Miután az aláírásokat hitele-
sítik, az Európai Bizottsághoz
fordulunk, de, amíg benyújtjuk a
Bizottsághoz, addig is van mozgás-
terünk. Követtük, hogy a Minority

SafePack (MNSP) szervezői mit
tettek ez idő alatt – komoly lobbi-
munkát folytattak, amíg el nem jött
az a pillanat, hogy benyújtsák az
aláírásokat a Bizottsághoz. Tehát
nem példa nélküli, hogy a szerve-
zőknek azt kell mérlegelni, a ren-
delkezésükre álló idővel mit
kezdenek.

– Ha a nemzeti államok hitelesí-
tik az aláírásokat, benyújtják a Bi-
zottsághoz. Az EB mennyi idő alatt
kell választ adjon?

– Úgy tudom, hogy két hónap
alatt.

– Mire számítanak, tekintve, hogy
mi történt az MNSP-vel?

– Az MNSP esetében a közvéle-
mény és a sajtó elintézte az egész
kérdést azzal, hogy a Bizottság le-
söpörte az asztalról. Holott a Bizott-
ságnak volt egy 22 oldalas
határozata…

– Amiben többek között az áll,
hogy a felmerült kérdések nagy ré-
szét az EB már megoldotta, ergo
nincs szükség jogszabályalko-
tásra…

– Igaz, hogy a Bizottságnak tág a
mozgásköre annak megítélésében,
hogy kell-e jogszabályt alkotni
vagy nem, de a határozat, amit
kihoz, nem lehet ellentétes a közös-
ségi joggal. Konkrét területen van
egy probléma, és arra a válasz igen
vagy nem? Mi azt kérjük, hogy az
EU kodifikálja a nemzeti régiók lé-
tezését, ismerje el és határozza meg.
Hogyha ezt a határozatot már elfo-
gadták, és van egy olyan jogsza-
bály, amely meghatározza a
nemzeti régiókat, akkor tapsolni fo-
gunk.

Mózes Edith
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Az uniós kohéziós politikán változtatni kell
A győzelem azt jelenti: kinyílt egy kapu

Adóssága közel ötmillió lej

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Mózes Edith (archív)



A fenti címmel szervez online koncertet feb-
ruár 7-én, vasárnap 20.30 órától a Müpa Budapest
és a Berka együttes. A 2005-ben életre hívott
Müpa Magyarország egyik legismertebb kulturá-
lis márkája és egyik legmodernebb kulturális in-
tézménye, mely egyedülálló módon fogja össze a
különböző művészeti ágakat: helyet ad komoly-,
kortárs, könnyű-, dzsessz- és világzenének, ope-
rának, új cirkusznak, táncnak, irodalomnak, film-
nek egyaránt. A számos fellépő által gazdagított,
két és fél órás időtartamú zenei eseményt bárki
megtekintheti élőben és ingyenesen az interneten:
„Bár a jelenlegi rendkívüli helyzetben sajnos nem
találkozhatunk a Müpában, így is szeretnénk fel-
emelő élményekkel szebbé tenni ezeket a napo-
kat. Ezért a közönség nélkül zajló előadást élőben
közvetítjük honlapunkon (https://bit.ly/3pILWfk)
és YouTube-csatornánkon (https://bit.ly/2UKr-
BIk). Szeretettel várunk az esemény időpontjában
a képernyő előtt!” – írják a szervezők, akik köz-
leményükben a koncert részleteit is ismertetik.

– Tizennegyedik éve már, hogy pompás gála-
műsorral ünnepeljük a magyar népzene gazdag-
ságát és nyitottságát. Említhetnénk még számos
vonzó jegyét, de rendezőelvnek e kettő is épp
elég… Ez indokolja, hogy a tradicionális és a fel-
dolgozott népzenét egyaránt megkerülhetetlennek
tekintjük, nem beszélve az általuk ihletett eredeti
darabokról. Már csak azért is, mert összeköti őket
a szakmai alázat és a példás színvonal, mely a

műfaj nagy öregjeiben és fiatal követőiben egya-
ránt megvan.

Cseppben a tenger – mondhatjuk a műsort
nyitó Fonó zenekarra, melyre éppolyan jellemző
a népzenei hagyomány kristálytiszta ismerete,
mint az új utak kutatásának igénye. Olykor az
időben – például a barokk felé fordulva – tágítja
határait, máskor a térben terjeszkedik, török nép-
zenei kapcsolatainkat tárva fel. De bárhonnan
nézzük is, az biztos, hogy a zenekar Agócs Ger-
gely vezetésével magával ragadja közönségét.

Jól ismeri a régi idők muzsikáját a Berka
együttes is, de az irányzéka elsősorban a moldvai
csángók hagyománya felé fordul. Csángó négy
évszak című új lemeze komoly visszhangot ka-
pott, így szinte biztosra vehető, hogy ízelítőt ad e
hagyomány emelkedett, szakrális dalaiból.

Ünnep az ünnepben: húszéves pályafutása al-
kalmából – Give Me Wine címmel – ragyogó al-
bumot tett rajongói asztalára a Romano Drom.
Úgy olvasztva eggyé az oláh cigányzene klasszi-
kusait, Kovács Antal saját szerzeményeit és a
nyugat-európai cigány dallamokat, hogy a ben-
nük rejlő mérhetetlen fájdalom és öröm egy csep-
pet sem sérül.

Az est második felét két olyan produkció al-
kotja, melyben rockos felhanggal tüntet a nép-
zene. Kiss Ferenc a műfaj keresztapái közül való,
háta mögött a Kolindával, a Vízöntővel és az Et-
nofon Zenei Társulással. Örökzöldjeit Novák

Péter újrahangszerelt
dalaival gyúrták össze
maguk a szerzők és az
Etnofon Zenei Társu-
lás, felülemelkedve a
műfaji határokon. A
gálaműsor „utolsó te-
tőpontjaként” pedig
Presser Gábor és Ka-
rácsony János társasá-
gában hallhatjuk a
Csík zenekart, mely
ezúttal Locomotiv
GT-dalokkal veszi le a
lábáról a Müpa kö-
zönségét – olvashat-
juk a közleményben.
(Knb.)

Január 28-án, csütörtökön
ülésezett a Maros Megyei Ta-
nács, napirendjén a közössé-
get érintő fontos határozat-
tervezetek szerepeltek. A hul-
ladékgazdálkodási szerződé-
sek felbontásáról már
beszámoltunk, az önkor-
mányzati testület döntött a
Kultúrpalota felújításának
folytatását szavatoló források
biztosításáról, valamint a
Nagyernye–Szováta közötti
út felújítási dokumentációjá-
nak és a műszaki-gazdasági
mutatók tervezetének jóvá-
hagyásáról. A tanács elfo-
gadta az állatmentő köz-
szolgálat szabályzatát is. 

Kiegészítő pénzalapokat 
hagytak jóvá

A megyei tanácsosok a soros ülé-
sen jóváhagyták a Kultúrpalota fel-
újításának befejezéséhez szükséges
alapok kiegészítését több mint 3
millió lejjel. A munkát megközelí-
tőleg 37%-ban végezték el.

A Kultúrpalota felújítása műszaki
tervének aktualizálása és a munká-
latok elvégzése érdekében szükség
volt a hátralevő munkálatok és a
megrongálódott részek felértékelé-
sére, illetve a munka időtartamának
meghatározására. A szakemberek
számításai szerint a befejezéséhez
7,9 millió lejre van szükség, a mű-
szaki terv aktualizálásához és a
munkálatok elvégzéséhez pedig 24
hónap szükséges. A tanulmány sze-

rint a beruházás értéke számotte-
vően növekedett, a következők
miatt: a műszaki terv időszerűsíté-
sével járó költségek, olyan munká-
latok elvégzése, amelyek nem
voltak belefoglalva a műszaki
tervbe: az épületen található dísz-
mozaikok restaurálása, a fakazettás
ereszek, a hiányos fémelemek,
ajtók, ablakok, lépcsőházak, folyo-
sók restaurálása, továbbá a nagy
koncertterem feletti tető kiépítése, a
munkálatok kivitelezésekor kelet-
kezett károk kijavítása. A projekt
költségvetésében a műszaki tervre
és a munkálatok elvégzésére még
rendelkezésre áll 4,9 millió lej eu-
rópai alapokból, héával együtt, a
különbözetet pedig a Maros Megyei
Tanács saját alapjaiból állja.
Felújítják a Nagyernye 
–Nyárádremete útszakaszt 

A megyei tanácsosok jóváhagy-
ták a 153A és 153-as jelzésű, Nagy-
ernye–Nyárádremete–Szováta
közötti megyei út felújítására vonat-
kozó műszaki-gazdasági dokumen-
tációt és a műszaki-gazdasági
mutatók tervezetét. A tervezett út-
felújítás több mint 45 kilométer. A
beruházás értéke az általános költ-
ségelőirányzat szerint 246,3 millió
lej, héával együtt.
Állatmentő intézkedések

A 175/2020. számú sürgősségi
kormányrendelettel módosított, új-
raközölt, az állatok védelmére vo-
natkozó 205/2004. sz. törvény
előírásai szerint a megyei tanácsok
kötelesek gondoskodni a veszély-
ben levő állatok megmentése érde-

kében az ezzel foglalkozó közszol-
gálatról, és az állatok menhelyre
való szállításáról. Az állatmentő
szolgálatot olyan közhatóságokkal
és nemkormányzati szervezetekkel
kötött szerződés alapján is biztosí-
tani lehet, amelyek háziállatmenhe-
lyeket és/vagy vadállat-
rehabilitációs központokat és/vagy
-gondozókat működtetnek. Ennek
értelmében a megyei közhatóság in-
tézkedést kezdeményezett a gazdát-
lan kutyák vagy más háziállatok
Maros megyei menhelyeinek – ál-
latkertek és/vagy vadállat-rehabili-
tációs és/vagy -gondozó központok
– azonosítása érdekében, hogy biz-
tosítani lehessen a szolgáltatást. A
Maros Megyei Tanács a megállapí-
tott díjszabás szerint az összes költ-
séget megtéríti azoknak a civil
szervezeteknek, amelyekkel szerző-
dést köt. Az állatvédelemre szolgáló
összegeket beiktatják a költségve-
tésbe. Az egyes állatokra vonatkozó
költségeket visszaigénylik a men-
helyre elszállított állat tulajdonosá-
tól, amennyiben azonosítják azt. Az
állatmentést szavatoló elszállítási
parancs birtokában levő szervezetek
jegyzékét a Maros Megyei Tanács
saját internetes oldalán teszi közzé,
az elérhetőségeikkel együtt. Az el-
szállítási parancs kibocsátásától szá-
mított 10 napon belül ugyanezen az
oldalon közlik a menhelyre szállított
állatokra vonatkozó információkat. 

Az állatmentő közszolgálat szer-
vezési és működési szabályzatát a
január 28-i ülésen hagyták jóvá –
közölte a Maros Megyei Tanács saj-
tóirodája.

Fontos határozatokat hozott a Maros Megyei Tanács 
Folytatják a Kultúrpalota felújítását 

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Mezey Sarolta

A tanügyi szaktárca legutóbbi
adatai szerint Romániában  több
mint 65 ezer diák nem fért hozzá
az online oktatáshoz – jelentette
ki a napokban Sorin Cîmpeanu
tanügyminiszter egy, a Mentsé-
tek Meg a Gyermekeket szervezet
által szervezett tanácskozáson.

A miniszter rámutatott, mintegy
280.000 diák jelezte, hogy nincs esz-
köze, amellyel csatlakozhatna a digitális
oktatáshoz, vagy nincs internethozzáfé-
rése. A miniszter szerint ez a 280.000
diák azt követően nyilatkozta ezt, mi-
után 2020 tavaszán további 235.000 je-
lentette, hogy nincs számítástechnikai
eszköze vagy internethozzáférése. A
szaktárca vezetője szerint az egyik ma-
gyarázat az lenne, hogy az első szakasz-
ban azok is azt nyilatkozták, hogy
rendelkeznek számítástechnikai eszköz-
zel, akik testvérekként többen osztoztak
egyen, vagy a szüleik telefonjára, szá-
mítógépére gondoltak. A másik magya-
rázat az, hogy azoknak egy része,
akiknek volt ugyan eszközük, kértek táb-
lagépet, a miért ne legyen egy pluszban
meggondolás alapján. Sorin Cîmpeanu
szerint a hibrid oktatás pedagógiai szem-
pontból nem bizonyult hatékonynak, és
úgy véli, ahhoz, hogy a diákok be tudják
pótolni az online oktatás hiányosságai-
ból fakadó lemaradást, vissza kell térje-
nek az iskolapadba. A február 8-i
nyitásról február 2-án  döntenek, a jár-
ványügyi helyzet figyelembevételével.

Alexandru Rafila, az Egészségügyi
Világszervezet képviselője kiemelte,
vissza kell térniük a tanintézetekbe,
hogy minden gyerek hozzáférhessen az
oktatáshoz. Egy Belgiumban nemrég
napvilágott látott tanulmányra hivatko-
zott, amelynek értelmében az iskolák
megnyitásának csekély a hatása a jár-
ványhelyzet alakulására – idézik az

Egészségügyi Világszervezet képviselő-
jének szavait a Mentsétek Meg a Gyer-
mekeket szervezet lapunkhoz eljuttatott
közleményében. 

A tanácskozáson Alexandru Rafila rá-
mutatott, az oltóanyaghiány ideiglenes,
és  valószínűleg fel fog gyorsulni az ol-
tási folyamat, amint forgalomba kerül az
Astra Zeneca gyártótól származó oltó-
anyag, amelynek esetében jóval egysze-
rűbb a procedúra, a családorvosokat is
bevonhatják majd – fejtette ki.

December folyamán a szervezet egy
közvélemény-kutatást kezdeményezett,
amelynek során több mint nyolcezer
személy (szülők, diákok, pedagógusok)
válaszát dolgozták fel. Ebből kiderült,
hogy a megkérdezett szülők 78 száza-
léka, a pedagógusok 73  százaléka tette
le a voksát amellett, hogy a gyerekek-
nek minél előbb vissza kell térniük az
iskolába, és 80 százalékuk van azon a
véleményen, hogy újra kell gondolni az
iskolai tananyagot, hogy a diákok be
tudják pótolni az  utóbbi hónapok hiá-
nyosságait, úgy, hogy a főbb tantár-
gyakra kellene fektetni a hangsúlyt,
illetve segíteni kell azoknak a diákok-
nak, akik eszköz hiányában az utóbbi
hónapokban kimaradtak az online okta-
tásból.  A válaszadó diákok 56 százaléka
szeretne visszatérni a tantermekbe, 23
százalékuk pedig a továbbiakban is in-
kább online tanórákon venne részt.

A közvélemény-kutatás során a biz-
tonsági intézkedésekre is kitértek a kér-
dések összeállítói. Mint kiderült, a
válaszadók 69 százaléka szerint min-
denik iskolában biztosítani kellene az
egészségügyi felügyeletet, ugyanakkor
tenni kellene annak érdekében, hogy az
iskolák bejáratánál ne alakuljon ki zsú-
foltság, amint az lenni szokott elsősor-
ban reggelente, illetve délben, amikor a
szülők viszik-hozzák a kisebb gyereke-
ket. A válaszadók közel fele ugyanakkor
szükségesnek tartaná, hogy csökkentsék
az osztályok létszámát.

A szülők 78 százaléka, a diákoknak
több mint fele szeretné, 

ha visszatérnének az iskolapadba

Menyhárt Borbála

Müpa Home LIVE 
A népzene ünnepe 

– a táncháztól a világzenéig



Infrastrukturális téren roha-
mos fejlődésnek indult az
utóbbi években Erdőszent-
györgy. Amint egy folyamat-
ban lévő projekt lezárul,
előreláthatólag nyárára a
város összes utcáját aszfaltré-
teg fogja borítani, több kor-
szerű, új tanintézet építése
van folyamatban, illetve a
meglévők felújításán, bővíté-
sén dolgoznak. Mindemellett a
kulturális örökség megmen-
tése, a városkép szépítése is
prioritása az önkormányzatnak.
A városban jelenleg is számos
nagy beruházás van folyamat-
ban, ezekről, valamint az idei
tervekről érdeklődtünk Csibi 
Attila Zoltán polgármesternél. 

– Nemrég tervként számoltál be
új oktatási intézményekről, valamint
a régiek megújításáról, ma pedig el-
mondható, hogy rövidesen elindul-
nak a bölcsődei csoportok, épül az
új óvoda, új köntösbe öltözik és
bővül a Dózsa György utcai iskola.
Hogy halad a munka?

– Az egyik leglátványosabb fej-
lesztés az oktatás terén zajlik Erdő-
szentgyörgyön. Azon dolgozunk,
hogy az egész kis gyerektől kezdve
az érettségiző diákig minden tanuló
városunkban tanulhasson. Így egy
időben bölcsőde beindításán, új
óvoda építésén és – az előkészítőtől
a nyolcadik osztályig –  korszerű is-
kola építésén dolgozunk. A böl-
csőde elkészült. A református
egyháznak és a magyar államnak
köszönhetően új épületbe járhatnak
a legkisebbek. Már csak néhány en-
gedély szükséges, és meg is kez-
dődhet a beiratkozás. Reményeim
szerint tavasztól elindul a bölcsődei
oktatás Erdőszentgyörgyön, és
ezzel sok szülő gyerekfelügyelettel
kapcsolatos problémái megoldód-
nak.

Emellett európai uniós finanszí-
rozással óvodát építünk, a kivitele-
zési szerződést is aláírtuk. Az Iskola
utca 2. szám alatti, a régi útügyi
egyszintes épületet újítjuk fel és bő-

vítjük ki, egy kétszintes, közel 700
négyzetméter hasznos felületű
óvoda lesz, ahol elsősorban a helyi
gyerekeket fogadjuk majd, de nem
csak. A tervek szerint hat óvodai
csoport, étkező, mosdók, tárolóhe-
lyiségek, orvosi és elkülönítő szoba
lesz benne. Az udvaron a biztonsági
előírásoknak megfelelő, gumisző-
nyeggel borított játszótér várja a
legkisebbeket, ahol körhinta,
csúszda, homokozó, hinta és libi-
kóka is lesz. Reményem szerint ta-
vasszal elkezdődhet  az építés, és 18
hónap múlva új, korszerű óvodába
járhatnak majd a gyerekek.

A harmadik nagylélegzetű pro-
jektünk, amely az oktatási infra-
struktúra fejlesztését célozza, a
Dózsa György úti iskola felújítása és
bővítése. A kivitelezést 2019. már-
cius elején kezdték el, és ma is dol-
goznak rajta. A régi iskolához tartozó
telek közel ötezer négyzetméter,
ezen épül a létesítmény. Az egykori
iskola 703 négyzetméter (a pince 40,
a földszint 387, az emelet 275) össz-
felületű. Ebben kilenc tanterem van,
amelyben az előkészítőtől a negye-
dik osztályig a magyar tagozatra járó
diákok tanultak eddig. A tervek sze-
rint az új, kibővített iskolaépület
földszintje 841, az emeleti rész pedig
834 négyzetméter lesz. Összesen 18

osztályterem, étkező, öltöző, tanári
szoba, irodák, orvosi rendelő, raktár,
illemhely tartozik hozzá, és ide fog
járni minden diák, az előkészítő osz-
tálytól a nyolcadik osztályig. Nagy-
szabású munka, de úgy gondolom,
hogy  jól haladnak vele. 

– Az utóbbi években nyertes pá-
lyázatoknak köszönhetően több sza-
kaszban aszfaltoztak a város utcáin,
legutóbb ősszel indult el egy, több
mint húsz utcát érintő beruházás...

– Ha Erdőszentgyörgy infrastruk-
turális fejlesztéséről kell beszélnem,
elsőként a folyamatban lévő mun-
kát, a 22 utca aszfaltozását kell
megemlítenem. Ez már az ősszel el-
kezdődött, és ahogy az időjárás en-
gedi, tavasszal folytatják a
vízelvezető árkok, járdák kiépítését
és az aszfaltozást. A  szerződés ér-
telmében nyárára készülnek el a
munkával, és akkor Erdőszent-
györgy összes utcáját aszfaltréteg
borítja majd.

– Régóta megoldásra váró prob-
léma, hogy a város központjától
Szováta irányába haladó út két szé-
lén nincsen járda, ezért a gyalogo-
sok  a forgalmas főúton kell
közlekedjenek. Évek óta tárgyaltok
ez ügyben az Országos Útügyi Ha-
tósággal, van-e előrelépés?

– Évek óta tervezzük a Dózsa
György út 1,3 km-es szakaszán a
járdaépítést. Hosszas tervezési és
engedélyeztetési folyamat előz meg
minden beruházást, hisz, mint
sokan tudják, ezen a forgalmas ré-
szen a lakóházak annyira közel
épültek az úthoz, hogy több helyen
is felmerült a probléma, hogy nincs
hely a járdának. Szakemberek véle-
ményét kértük, tanulmányt készít-
tettünk a megoldására, és most
elmondhatom, hogy a napokban ki-
adtuk a területrendezési bizonylatot.
Minden kis beruházást – még egy
ekkora járdarészét is – hosszas és
bonyolult engedélyeztetési folya-
mat előz meg, és a bürokrácia miatt
sokszor hónapokig késik a tényle-
ges munka. Ahogy ígértem, lesz
járda a Dózsa György úton. Az ősz-
szel egy szakasz elkészült, és ahogy
lehet, folytatjuk a munkát. 

– Az infrastrukturális beruházá-
sok mellett a kulturális örökség meg-
őrzése, a turizmus fellendítése
érdekében is tesztek, a napokban el-
kezdődött a nemrég felújított Rhé-
dey-kastély körüli park átalakítása ...

– A városszépítési elképzelésünk
részeként két parkosítási projektünk
van folyamatban. A nagy parkként
emlegetett 2 hektáros terület a bent-
lakás épülete mögött található, ahol
sétányok, hatalmas zöldövezet, több
ezer növény, amfiteátrum és sza-
badidős tevékenységekre alkalmas
helyszín lesz kialakítva. A parkosí-
tás részeként 26 féle (150 db) fát, 61
fajta (6250 db) cserjét és virágokat
ültetnek oda, információs táblák,
padok, madáretetők, kerékpártáro-
lók, hinták és egyéb elemek várják
majd a pihenni vágyókat. A beruhá-
zás idén el is készül. 

A másik parkosítási projektünk
a héten kezdődött el, amely a Rhé-
dey-kastély körüli tér, az udvar át-
alakítását célozza. Térkövezzük a
felületet, parkolókat és sétányokat
alakítunk ki. A Rhédey-kastélyhoz
illő angolkert lesz, szökőkúttal és
növényzettel: 37 lombhullató (9
fajta), hat tűlevelű fát (kétfajta), 250
cserjét (17 fajta) és 500 évelő nö-
vényt ültetünk. Ez rendezvényekre
alkalmas lesz, ahol kisebb esemé-
nyeket szervezhetünk, ha a világjár-
vány miatti korlátozások enyhülnek. 

A felsoroltak mellett vannak
olyan terveink is, amelyeknek a ki-
vitelezése ugyan nem kezdődött el,
viszont az engedélyeztetésre, finan-
szírozásra vonatkozó háttérfolya-
matok már zajlanak. Ilyen a városi
sportcsarnok és az uszoda építése.
Úgy véljük, hogy a városnak szük-
sége van egy saját, fedett sportcsar-
nokra és egy olyan uszodára, amit
akár oktatási célra is használhat-
nánk, úszni tanulhatnának a hely-
béli gyerekek. Remélem, hama-
rosan arról számolhatok be a Népúj-
ság hasábjain, hogy ezek a beruhá-
zások is elkezdődtek.

Az előző évek munkája most lát-
szik beérni. Évekig azon dolgoz-
tunk a kollégáimmal, hogy ma azt
mondhassam, Erdőszentgyörgyön
egy időben körülbelül 10 olyan pro-
jekt fut, amelyek idén érnek abba a
fázisba, hogy a városlakók számára
is látványosak lesznek, és élvezhe-
tik az előnyeit. Sokan panaszkod-
nak a 2020-as évre, amely valóban
nehéz volt az elénk gördített akadá-
lyok miatt, de úgy látom, ezeket az
akadályokat sikeresen vettük, és a
város fejlődése nemhogy megtor-
pant, hanem fellendült. 

Jelenleg tervezik, előrelátha-
tólag tavasszal kezdődik el az
erdőszentgyörgyi kórház já-
róbeteg-rendelőjének a fel-
újítása és manzárddal való
bővítése. Az építkezés mellett
a komplex pályázat részeként
egészségügyi felszereléseket
is vásárol a kórház, hogy kor-
szerűbb ellátást tudjanak biz-
tosítani a város, valamint a
környező települések lakói-
nak.

Kánya Botond, a kórház mene-
dzsere lapunk érdeklődésére el-
mondta, az erdőszentgyörgyi
önkormányzat hétmillió lejes finan-
szírozást nyert a kórház járóbeteg-
rendelőjének teljes felújítására,
manzárdszinttel való bővítésére.
Ugyanakkor orvosi felszerelések
vásárlására is lehetőség lesz.

Jelenleg a tervezés van folyamat-
ban, erre hat hónap áll rendelke-
zésre,  március végéig. Ezt
követően, amennyiben jóváhagyják
a tervet, az önkormányzat kiadja az
építési engedélyt, és 12 hónap áll a
kivitelező rendelkezésére, hogy el-
végezze a munkát. A menedzser

szerint az építkezéssel párhuzamo-
san sor kerül a felszerelések beszer-
zését célzó versenytárgyalások
megszervezésére. A hétmillió lej ér-
tékű pályázat keretében mintegy öt-
milliót szánnak egészségügyi
eszközök vásárlására.

Mint mondta, a projekt a járóbe-
teg-ellátás korszerűbbé tételét cé-
lozza, a régi épület, amelyben ezek
a szakrendelők működnek, meg-
újúl, megerősítik az épület alapjait,
manzárdszinttel bővítik, ott fog he-

lyet kapni egy korszerű laborató-
rium, ugyanakkor a hatékonyabb ki-
használás érdekében átalakítják az
egyes helyiségeket. Megújul többek
között a sebészeti, belgyógyászati,
radiológiai szakrendelő, és korszerű
várótermeket alakítanak ki. A pályá-
zat részeként tervezik egy digitális
röntgengép beszerzését, amelynek
értéke meghaladja a 300 ezer eurót,
emellett korszerű eszközökkel sze-
relik fel a laboratóriumot, számító-
gépeket vásárolnak, amelyek
megkönnyítik az egyes osztályok-
kal, a szakorvosokkal való kommu-
nikációt. Ezek a legnagyobb értékű
felszerelések, de mellettük még szá-
mos, az egyes szakrendelőkben
szükséges eszközt is vásárolnak.

A mintegy harmincezer embert
kiszolgáló kórház járóbetegrészle-
gén számos szakterületen van he-
tente-kéthetente szakorvosi
rendelés, ugyanakkor nagy segítség
az erdőszentgyörgyieknek, a térség
lakóinak, hogy labor-, illetve radio-
lógiai vizsgálatok elvégzéséért sem
kell Marosvásárhelyre utazniuk.
Kánya Botond rámutatott, a hely-
ben elérhető egészségügyi szakellá-

tásra szükség van a térségben, ezt
bizonyítja az is, hogy a lassan egy
éve tartó járványhelyzetben a beuta-
lások száma igen, viszont a járóbe-
teg-rendelők forgalma nem csökkent
drasztikusan. A tavaly március-ápri-
lisban, a szükségállapot idején meg-
csappant a páciensek száma, viszont
ennek lejártával nem volt jelentős
visszaesés a szakrendelők forgalmát
illetően. Óriási könnyebbség a vi-

déki embereknek, hogy nem kell be-
utazzanak a megyeközpontba, van
helyben elérhető laborvizsgálat, ra-
diológiai, sebészeti, belgyógyászati,
nőgyógyászati, gyermekgógyászati
szakrendelés. A menedzser érdeklő-
désünkre kifejtette, tervben van to-
vábbi szakrendelések elindítása, a
visszajelzések alapján elsősorban tü-
dőgyógyászati, valamint diabetoló-
giai rendelésre van igény.

6 NÉPÚJSÁG___________________________________________________ VENDÉGOLDAL _____________________________________________ 2021.február2.,kedd

Szerkesztette:MenyhártBorbála

Rövidesen elkezdődik a kórház járóbetegrészlegének felújítása, bővítése

Most kezd beérni az utóbbi évek munkájának gyümölcse
Mintegy tíz pályázat van folyamatban

Fotók: Nagy Tibor



A járványban egymás megfertőzésének veszé-
lye valamennyi sportág közül a röplabdában a
legnagyobb. Ezt még a múlt esztendőben mutat-
ták ki dán kutatók, hiszen a háló két oldalán álló
ellenfelek gyakorlatilag egymástól néhány cen-
timéterre és egymással szemben mozognak, így
a kilégzéskor a légzőszervekben megtelepedett
esetleges vírusok közvetlenül az ellenfél által be-
lélegzett levegőbe jutnak. 

Ennek a lehetőségnek a kiküszöbölésére fej-
lesztették ki Olaszországban a vírusellenes röp-
labdahálót. A Trentino ifjúsági csapatának az
edzője, Matteo Zingaro azzal az ötlettel állt elő,
hogy mi lenne, ha a háló helyett fóliát használ-
nának, amely nem engedi át a levegőt a szemben
álló térfélre. Ugyanakkor a hagyományos háló
is megmaradna, hogy ennek hiánya ne zavarja a
játékosokat. A feltaláló szerint sikerült gyártót
keríteni az új típusú hálónak, amelyet így min-
den érdeklődő klub megvásárolhat. Különösen

az amatőr és ifjúsági csapatoknak segíthetnek,
amelyeknek nincs pénzük a folyamatos teszte-
lésre, mint a professzionális csapatoknak.

Ha a fertőzésveszélyt nem is szűri ki teljesen,
a fólia jelentősen csökkenti annak esélyét, hogy
a kilégzett vírus átjusson a szemben álló térfélre.
Egyelőre azonban a sportági szövetségeknek is
el kell fogadniuk az új sportszert, hogy hivatalos
mérkőzéseken is használható legyen.

Hogy egy ilyen háló a profi csapatokon is se-
gítene, éppen a Marosvásárhelyi CSU Medicina
példája mutatja. A csapat a keret játékosainak tö-
meges megfertőződése miatt négy meccset ve-
szített el játék nélkül az őszi idényben. Miután
ez egy Dinamo elleni mérkőzés után következett
be, és a bukarestiek szinte a meccs másnapján
fertőzéseket jelentettek be, a klubnál azt gyanít-
ják, hogy a játékosok ezen a meccsen fertőződ-
tek meg az ellenfél egyik tünetmentesen
fertőzött játékosától. (bálint)

Gulyás István szövetségi kapitány szerint a magyar
férfi-kézilabdaválogatott elérte a célját azzal, hogy a
negyeddöntőbe jutott az egyiptomi világbajnokságon.

A csapat a Zöld-foki Köztársaság, Uruguay és Né-

metország legyőzésének köszönhetően a maximális
négy pontot vitte magával a csoportkörből a közép-
döntőbe, ahol Brazília és Lengyelország ellen is nyert,
az Európa-bajnok Spanyolországtól viszont kikapott.
A szerdai negyeddöntőben hosszabbítás után 35-32-
re alulmaradt a hatszoros vb-aranyérmes Franciaor-
szággal szemben, így búcsúzott a további
küzdelmektől, és minden idők harmadik legjobb vb-
szereplését produkálva az ötödik helyen végzett.

Ez volt a 27. férfi-világbajnokság, és a 21., amelyen
a magyarok is szerepeltek. Két legjobb eredményük
az 1986-os második és az 1997-es negyedik helyezés
volt.

„Úgy jöttünk el, hogy próbáljunk meg minél több
örömet szerezni a szurkolóinknak, és reméljük, ez si-
került – értékelte a szereplést a magyar szövetségi ka-
pitány a franciák elleni meccset követően. – Többször
nüanszokon múltak a helyzetek, de végül az ötödik he-
lyen zártunk, és elértük a célunkat. Összességében a
válogatott lépett egyet előre, és ez jó jel a jövőre nézve.
Megpróbálunk a jóból építkezni a továbbiakban.“ 

Vírusellenes hálót teszteltek
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A Zalaegerszeg vasárnap fordulatos
mérkőzésen 4-4-es döntetlenre játszott
a vendég Pakssal a labdarúgó OTP
Bank Liga 18. fordulójában.

Mindkét csapat a tőle megszokott
támadó felfogású futballal rukkolt elő,
így nagyon élvezetesen indult az ösz-
szecsapás, a ZTE kapufával nyitott,
míg a Paks ziccerét a hazai kapus há-
rította. A kék-fehérek szereztek veze-
tést, a meccs képe viszont ettől mit
sem változott, a ZTE előnyben sem
fogta vissza magát, a Paksot pedig
nem törte meg, hogy hátrányba került.
A zöld-fehérek aztán Bognár megpat-
tanó szabadrúgásával egyenlítettek,
majd egy védelmi hibának köszönhe-
tően – Bobál adta el a labdát saját 16-
osán belül – fordítottak.

A második félidő hazai góllal indult,
a csapatok pedig továbbra is nagy iramban és veszé-
lyesen futballoztak. A Paks másodjára is megszerez-
hette volna a vezetést, azonban a góllövőlistát vezető
Hahn büntetőt hibázott. Ezt követően a zalaiaknak

volt több ziccere, de a kihagyott lehetőségeket meg-
büntette a vendégcsapat, ugyanis Bognár második
nagyszerű szabadrúgását még kapufára ütötte a
hazai kapus, de a kipattanóra elsőként érkező
Szabó már nem hibázott. A vendégek öröme azon-
ban nem tartott sokáig, mert a ZTE tíz perc alatt
fordított. A slusszpoén a hosszabbításra maradt,
amikor a Paksnak sikerült pontot mentenie: Papp
először a kapufát találta el, majd a kipattanót már
a hálóba lőtte.

Nyolcgólos döntetlen Zalaegerszegen

Minden idők harmadik legjobb vb-szereplését
produkálta a magyar válogatott

Dánia kézilabda-válogatottja
megvédte világbajnoki címét, mi-
után 26-24-re legyőzte Svédorszá-
got az egyiptomi torna vasárnapi
döntőjében, Kairóban. 

A 17. percben alakult ki először
kétgólos különbség a csapatok kö-
zött, ekkor az olimpiai bajnok dánok
vezettek 8-6-ra. Később a svédek
egy 3-0-s sorozattal fordítottak, ám
a szünetben ismét döntetlen volt az
állás. Mindkét csapat rendkívül ösz-
szeszedetten és felkészülten játszott
a második felvonás elején is, majd a
dánok egy 5-1-es szériával elléptek,
és a 49. percben először volt három
találat az előnyük. Niklas Landin

védéseire alapozva a címvédő a haj-
rában sem engedte ki kezéből az
előnyt, és veretlenül nyerte meg a
tornát. A dánok ötödik alkalommal
játszhattak vb-döntőt, és három ve-
reség után már a másodikat nyerték
meg. A svédek 2001 után kerültek
ismét vb-döntőbe, ez volt a nyolca-
dik fináléjuk, négyet megnyertek –
legutóbb 1999-ben éppen Egyip-
tomban – és négyet elveszítettek.

A mezőny legeredményesebb já-
tékosa Mikkel Hansen volt, aki 12
lövésből hét gólt lőtt. A svédek
közül Hampus Wanne ötször talált
be. Niklas Landin 15 védéssel járult
hozzá a sikerhez

Dánia megvédte címét 
a kézilabda-vb-n

Eredményjelző
*NBI,18.forduló:Zalaegerszeg–PaksiFC

4-4,DiósgyőriVTK–BudafokiMTE1-1.Azél-
csoport:1.Ferencváros43pont,2.FehérvárFC
32,3.Kisvárda28.
* 1. liga, 20. forduló: GyurgyevóiAstra –

KonstancaiViitorul1-1,AradiUTA–Bukaresti
Dinamo0-1.Azélcsoport:1.FCSB45pont/20
mérkőzés,2.KolozsváriCFR41/19,3.CSUCra-
iova37/20.

Jegyzőkönyv
Kézilabda-vb,döntő:Dánia–Svédország26-24(13-13)
Kairó,zártkapukmögött,vezette:RaluyLópez,SabrosoRami-

rez(spanyolok).
Lövések/gólok:45/26,illetve47/24.
Gólokhétméteresből:2/1,illetve4/3.
Kiállítások:8,illetve6perc.
Dánia:N.Landin–Svan,L.Andersson1,Saugstrup3,Möllga-

ard2,M.Hansen7,M.Landin2,cserék:K.Möller,Gidsel1,Toft
Olsen,Öris5,Hald,Mensah1,Zachariassen,Holm4.
Svédország:Palicka–D.Pettersson2,Sandell2,Darj1,Gottf-

ridsson2,Carlsbogard1,Wanne5,cserék:Aggefors,A.Lagergren
4,Claar2,Pellas2,F.Pettersson2,Chrintz1.

Atornaálomcsapata
*kapus:AndreasPalicka(svéd)
*jobbszélső:FerranSolé(spanyol)
*jobbátlövő:MathiasGidsel(dán)
*irányító:JimGottfridsson(svéd)
*beálló:LudovicFabregas(francia)
*balátlövő:MikkelHansen(dán)
*balszélső:HampusWanne(svéd)

Ranglista
Akézilabda-vbvégeredménye: 1. (Európa-bajnok)Dánia, 2.

Svédország,3.Spanyolország,4.Franciaország,5.MAGYAROR-
SZÁG,6.Norvégia,7.Egyiptom,8.Katar,9.Szlovénia,10.Portu-
gália,11.Argentína,12.Németország,13.Lengyelország,14.Orosz
csapat,15.Horvátország,16.Svájc,17.Fehéroroszország,18.Bra-
zília,19.Japán,20.Izland,21.Bahrein,22.Algéria,23.Észak-Ma-
cedónia, 24. Uruguay, 25.Tunézia, 26.Ausztria, 27. Chile, 28.
KongóiDK,29.Marokkó,30.Angola,31.Dél-Korea.
AZöld-foki-szigetekvisszalépett.

Románésmagyarfutballbajnoki
mérkőzésekmaatelevízióban

*17.00 óra,DigiSport 1,TelekomSport 1,
LookSport:FCArgeşPiteşti–Sepsiszentgyör-
gyiSepsiOSK(1.liga,21.forduló)
*18.30óra,M4Sport:KisvárdaMasterGood

–MTKBudapest(NBI,19.forduló)
* 20.00 óra,DigiSport 1,TelekomSport 1,

Look Sport+: Jászvásári CSM Politehnica –
CSUCraiova(1.liga,21.forduló)
*21.00óra,M4Sport:MOLFehérvárFC–

MezőkövesdZsóryFC(NBI,19.forduló)

Jegyzőkönyv
NBI,18. forduló:ZTEFC–PaksiFC4-4

(1-2)
Zalaegerszeg,zártkapus,vezette:Pintér.
Gólszerzők:Szépe(6.),Favorov(46.),Babati

(78.),Könyves(83.),illetveBognárI.(30.),Hahn
(37.),SzabóJ.(74.),PappK.(94.).
Sárgalap:Gergényi(30.),Lesjak(59.),San-

kovic(75.),illetveLorentz(2.),PappK.(9.).
ZTEFC:Demjén–Lesjak,Szépe,BobálD.–

Szánthó (79.Koszta), Favorov, Sankovic (79.
Tajti),Gergényi(46.Futács),Bedi–Könyves
(85.Kálnoki-Kis),Zimonyi(68.Babati).
PaksiFC:Rácz–Osváth,Böde,Lorentz(46.

SzakályD.),SzabóJ.–BognárI.(81.Ádám),
PappK.,TamásO.,Bertus–Hahn (80.Kul-
csár),Sajbán(72.NagyR.).

Háló és fólia egyben, előtérben a kezdeményező Matteo Zingaróval Fotó: Il Dolomiti

Fotó: ZTE

Fotó: AFP
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Elegük lett a bekecsaljiaknak abból, hogy a
sport- és vadmotorosok a szabályokra fittyet
hányva száguldoznak a Bekecs-hegyen, to-
vábbá magán- és közösségi területeket, köz-
utakat és újabban közösségi létesítményeket
is megrongálnak.

A magán- és közösségi tulajdont semmibe vevő
motorosok kérdése nem új keletű, mindeddig szinte
semmi eredményt nem hoztak a megfékezésüket
célzó próbálkozások. Nemcsak szabályokat, előíráso-
kat felrúgó, felelőtlen fiatalok, hanem gyakran tehetős
vállalkozók, vadászok, rendőrök és még politikusok
is „nyeregbe” pattannak, hogy erdőn-mezőn szágul-
dozva hódoljanak szenvedélyüknek. Nem tudni, kinek
az arcát takarja a sisak, és ha megpróbálod megállítani
őket, másnap reggel már a rendőrségen találhatod
magad – mondták el tapasztalatukat a nyárádmenti
polgármesterek, akik megelégelték a helyzetet, és sze-
retnék behúzni a vészféket.

Az elöljárók legutóbbi találkozóján Benedekfi
Csaba székelyberei polgármester hívta fel újra a fi-
gyelmet a kérdésre, azt követően, hogy néhány hete
törvényt és embert nem tisztelő motorosok randalí-
roztak a bekecsi kápolna környékén, és nemcsak a ta-
valy felavatott keresztúton próbálgatták saját
ügyességüket és motorjaik képességét, de egyesek el-
mentek addig, hogy felfeszítették a kápolna ajtaját.
Hétvégente akár másfél száz ilyen személy is tartóz-
kodik a hegyen terepjáró és sportautókkal, -motorke-
rékpárokkal. Nem lehet lezárni a hegytetőre vezető
utakat, hiszen mások, törvénytisztelő emberek, turis-
ták is szeretnének feljutni oda, de sürgősen megoldást

kell találni az eszeveszetten száguldozók megfékezé-
sére, a rendőrség és az erdészet segítségét kell kérni,
térfigyelő kamerákat is fel lehet szerelni – mutatott rá
a polgármester. Csíkfalvi kollégája, Balogh István
szerint törvénymódosításra van szükség, pontosan be
kell határolni, milyen járművekkel milyen utakat sza-
bad használni, hogy a mezei és erdei utakat ne erre
használják egyesek, és helyi útdíjakat is lehetne
szabni.

Abban mindannyian egyetértettek, hogy a gazdál-
kodók és a közösségek felháborodása jogos, mert bár
jelenleg mindenféle közutat használhatnak ezek a jár-
művek, a legtöbbjük nem ezeket veszi igénybe,
hanem szabadon, kénye-kedve szerint vágtat át a ma-
gánterületeken. Ettől függetlenül az önbíráskodás
nem megengedett, és az elöljárók elhatárolódnak bár-
miféle civil próbálkozástól.

A találkozón jelen lévő Szabó Árpád megyei taná-
csos is azon a véleményen van, hogy a jelenséget
vissza kell szorítani, ezért arra biztatta az elöljá-
rókat, hogy közös panaszukkal forduljanak a
megyei önkormányzat mellett működő területi
közrendészeti hatósághoz (ATOP), amely utasít-
hatja a rendőrséget az esetek kivizsgálására, és
jelentést kérhet az elért eredményekről. Hasonló
esetekkel szembesültek tavaly Havad községben
is, de a rendőrök rendszeres járőrözése és a ki-
szabott bírságok hatására megritkultak ezek az
esetek.

Nyárádmagyarós községben az elmúlt évek-
ben is szembesültek a problémával, a keresztút
tavalyi felvatásakor pedig Kacsó Antal akkori
polgármester kifejezte reményét, hogy legalább
a vallási létesítményt el fogják kerülni a vadmo-
torosok. Sajnos nem így történt, decemberben
felfeszítették, megrongálták a bekecsi kápolna
ajtaját. Valószínűleg nem lopni akartak, mert a
kápolnából semmi sem tűnt el, inkább a rossz-
indulat vezette őket – mondta el lapunknak a
község új polgármestere, aki, miután értesült az
esetről, a szolgálatos rendőrrel és a nyárádselyei
plébánossal azonnal a helyszínre sietett, de azóta
sem mutatott fel eredményt a rendőrség ebben
az ügyben. Kérdésünkre Kacsó Lajos kifejtette:
ez nem az első eset, amikor a hegyen motorozók
kárt okoznak, hiszen rendszeresen a községi le-
gelőkön száguldoznak, és nemcsak ezeket,
hanem a termőföldeket is tönkreteszik. Szóbeli
jelentéseket eddig is kaptak, most viszont kész
tények előtt állnak. A rongálók nemcsak a ká-
polna ajtaját tették tönkre, hanem az udvart és
annak térköves részét is.

Megelégelték a vandalizmust

Gligor Róbert László

Legutóbb egy predeali sípályán le-
sikló síző után szaladó medve hívta
újra fel a figyelmet arra, hogy Romá-
niában továbbra sincs megoldva a
medveügy. S bár az utóbbi időben a
téli álomra elvonult nagyvadak nem
jelentettek olyan veszélyt a lakos-
ságra, mint a hiperfágiás időszakuk-
ban, a predeali eset emlékeztetett
arra, hogy  újra napirendre kerülhet
a kérdés.

Mint ismeretes, tavaly szeptemberben fo-
gadta el a parlament azt a törvénytervezetet,
amelynek alapján a medve lekerült a szigo-
rúan védett fajok listájáról, így, az állomá-
nyuk függvényében, megyénként korrekciós
kilövési engedélyt adhat ki a Környezetvé-
delmi, Víz- és Erdőgazdálkodási Miniszté-
rium. Legutóbb 2019-ben rendelt a
minisztérium egy állománybecslést, a felmé-
rés szerint 6450 és 7200 közöttire saccolták

a vadon élő medvék számát Romániában.
Akkor az ország 13 megyéjéből összesen 73
veszélyesnek tekintett medve kilövését vagy
áthelyezését kérvényezték a helyi vadásztár-
saságok, a minisztérium pedig a beavatkozási
kvóták terhére 34 állat kilövését és egy áthe-
lyezését engedélyezte. Többek között Hargita
megyéből 14 egyed kilövésének az engedé-
lyezését kérték a minisztériumtól, és 8 kilö-
vésére kaptak engedélyt a vadásztársaságok,
Maros megyében a kérvényezett 12-ből ötöt,
Kovászna megyében 7-ből négyet lőhettek ki.
A vadásztársaságok becslése szerint Hargita
megyében számuk 1900 fölötti, Kovászna
megyében 1500-1600 közötti, Maros megyé-
ben pedig nagyjából 1300 medve élt. 2016-
tól betiltották a medvevadászatot. Azelőtt a
szakemberek úgy vélték, hogy az állomány
egyedszáma 6050-6640 közötti.

2016 előtt a környezetvédelmi tárca évente
400-450 medve kilövésére adott engedélyt a
vadásztársaságoknak.

Amint arról többször tudósítottunk, a gya-
kori medvetámadások miatt 2019 szeptembe-

rében a parlament módosította a 407/2006-os
vadászati törvényt, amelynek alapján lehe-
tővé tették ötéves időszakra a barna medvék
vadászatát az év bizonyos időszakaiban, ún.
állománykorrekciós kilövési kvóta alapján. A
törvénymódosítás elfogadását követően
azonban a vadgazdálkodási szakemberek vi-
tatják a vadásztársaságok által közölt számok
hitelességét. Valószínű, hogy ugyanazt a
medvét többen, több helyen is megszámolták
az állománybecslés során, hiszen, mint isme-
retes, egy medve egy nap akár 50-60 km-t, de
esetenként a követő megfigyelőrendszer
(GPS) által rögzített adatok szerint akár na-
gyobb távolságokat is bejárhat természetes
élőhelyén. 

Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor volt
az egyik, aki kezdeményezte az említett va-
dászati törvény módosítását, most környe-
zetvédelmi víz és erdőgazdálkodási
miniszterként az ő feladata további lépé-
seket foganatosítani az ügy rendezése érde-
kében. Lapunk megkeresésére a miniszter
elmondta, hogy a szaktárca kezdeményezte,

a lehető legrövidebb időn belül tudományos
módszerekkel mérjék fel a medveállo-
mányt. 

– Be kell tartanunk a törvényt, amely ki-
mondja, hogy Romániában május 15-ig meg-
előzési kvótákat kell kiadni. Amint
megvannak a tanulmányok, abban a pillanat-
ban a törvényt életbe léptetve intézkedünk.
De az is világos, hogy ez nem oldja meg a
helyzetet. A „medvekérdést” vadgazdálko-
dási szempontból kell tudományos alapokra
helyezni. Ez azt jelenti, hogy a minisztérium
szakértőinek készíteniük kell egy élőhelyvé-
delmi akciótervet. Ennek alapján olyan intéz-
kedéseket kell hoznunk, amelyekkel
biztosítjuk azt, hogy nem kerül veszélybe a
medveállomány természetes élőhelyén, és így
nem kényszerül arra, hogy elhagyja saját te-
rületét, többek között az erdő csendjét meg-
zavaró terepmotorosok, vagy más
civilizálatlan természetjárók miatt. Bonyolult
intézkedéscsomagról van szó, amelyen elkez-
dünk dolgozni. Remélem, az idén sikerül ösz-
szeállítani, akkor talán végre rendet
teremthetünk ezen a területen is – nyilatkozta
a Népújságnak a miniszter, azt ígérve, hogy
az újabb konkrét lépésekről értesíti majd a
közvéleményt.

Medveügy 
Készül az állománybecslő szaktanulmány 

Vajda György

A Maros Megyei Törvényszék
melletti ügyészség 2009. no-
vember 20-án kibocsátott
rendelete értelmében több-
szöri sikkasztás miatt eljárás
indult Munteanu Adrian ellen,
aki 2006 és 2009 között a Ma-
rosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztárának el-
nöki tisztségét töltötte be, to-
vábbá Sălcudean Delia Corina
főkönyvelő, Nemes Anna-
Maria, Bence Elisabeta alkal-
mazottak, valamint Gliga
Dorina és Şerban Carmen
Maria tagok ellen. A vádirat
szerint a bűncselekményeket
2007 és 2009 között követték
el. A szóban forgó rendelet ér-
telmében az említett szemé-
lyeket eltiltották minden-
nemű tevékenység gyakorlá-
sától az önsegélyző pénztárnál. 

Hétévi bűnügyi kivizsgálás és
ötévi pereskedés után a hat személy
vétkességét állapították meg. A Ma-
rosvásárhelyi Táblabíróság bűn-
ügyi, továbbá a kiskorúakkal,
családügyekkel foglalkozó részlege
végleges határozatot hozott. A sik-
kasztást elkövetőket 1,039 millió lej
kifizetésére kötelezte, amit az önse-
gélyző pénztárnak kell törleszte-
niük. 

A büntető törvénykönyv 404-es
cikkelye 4. bekezdésének c pontja

értelmében mind a hat vádlott ese-
tében elrendelték vagyontárgyaik és
ingatlanjaik lefoglalását, amíg meg
nem térítik az okozott kárt. 

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztárának jelenlegi
vezetősége mindent megtesz annak
érdekében, hogy törvényes úton
szerezzen érvényt a Marosvásárhe-
lyi Táblabíróság ítéletének. 

Az önsegélyző pénztár 2009 után
– a gazdasági nehézségek ellenére
– is folytatta tevékenységét, töre-
kedve a pénzügyi egyensúly helyre-
állítására, úgy, hogy a tagok által
befizetett alap hiánytalan maradjon. 

Az önsegélyző pénztár jelenlegi
gazdasági-pénzügyi helyzetét a
kompetens szervek a hatályos jog-
szabályoknak megfelelően ellenőr-
zik. A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztára több mint
8000 tagot számlál, a vezetőség
pedig arra törekszik, hogy nyugdíjas
tagjainak változatos szolgáltatáso-
kat, pénzügyi segítséget nyújtson. 

Morent Ilona, az önsegélyző
pénztár alelnöke lapunk kérdésére
elmondta, amikor ő a Maros Me-
gyei Nyugdíjpénztár igazgatója
volt, sok nyugdíjas panaszkodott,
hogy értesítést kaptak, menjenek
törleszteni, holott nem vettek fel
kölcsönt. 

– Biztosíthatom a nyugdíjasokat,
hogy az önsegélyző pénztárnál min-
den rendben van, fennakadás nem
volt és nem is lesz tevékenységük
során – mondta Morent Ilona. 

Tizenkét év után született ítélet 
Sikkasztás 

az önsegélyző pénztárnál

Mezey Sarolta

A békés turisták mellett vadmotorosok is látogatják a kápolna környékét, de
nem imádkoznak, hanem rongálnak Fotók: Kacsó Lajos

A bekecsi kápolna udvarán semmi keresnivalójuk a járműveknek 

Fotó: Nagy Tibor



Fotó:  Antalfi Imola

A francia Asterix vidámpark bejelentette,
hogy bezárja egyik fő attrakcióját, a Posei-
don színházat.

Az 1989 óta működő vidámpark Poseidon színhá-
zában a látogatók delfineket és oroszlánfókákat lát-
hattak, de az utóbbi időben állatvédő csoportok
kereszttüzébe került az attrakció. A francia törvény-
hozás hamarosan tárgyalja az új állatvédelmi tör-
vényt, a park a döntést megelőzve határozta el az
akvárium bezárását.

A delfinárium állatait máshová költöztetik. A pan-
démiát követő lezárások feloldása után, várhatóan áp-
rilis 3-án újra megnyíló Asterix vidámparkban nem
lesz több állatbemutató a Poseidon színházban –

mondta el a La Parisien napilapnak nyilatkozva a park
igazgatója, Nicolas Kremer.

Mint hozzáfűzte, a döntést tulajdonképpen már
három éve meghozták, de szakértőkkel egyeztetve
alaposan elő kellett készíteniük az állatok elhelyezé-
sét. A show 8 delfinje és 5 oroszlánfókája európai del-
fináriumokba kerül. Az állatok teljesen egészségesek,
azonban mivel hosszú ideig éltek fogságban, már nem
lehet őket visszaengedni a nyílt vizekbe. Az elszállí-
tásukra a következő hetekben kerül sor.

A Poseidon színház egyelőre bezár, de a vidámpark
a jövőben egy új vizes műsort tervez a látogatók szó-
rakoztatására. Az új programot jövőre szeretnék be-
mutatni. (MTI)

Bezárja egyik fő attrakcióját 
a francia Asterix vidámpark

Évente csaknem 900 millió műanyagtöredé-
ket szűrhetnek ki a Földközi-tengerből a se-
kélyvízi tengeri füvekből képződő
„labdácskák” – derült ki egy új tanulmány-
ból, amelyet a Scientific Reports című folyó-
irat publikált.

„Megállapítottuk, hogy a tengerfenéken lévő mű-
anyag szemét megtapadhat a tengerifű-maradványok-
ban, majd partra sodródva végül kikerül a tengeri
környezetből” – mondta Anna Sanchez-Vidal, a Bar-
celonai Egyetem tengerbiológusa, aki a tanulmány
vezetője volt.

A tengerifűmezők számos feladatot ellátnak az 
óceáni ökoszisztémában: kulcsszerepet játszanak a

vízminőség javításában, elnyelik a szén-dioxidot és
több száz halfajnak biztosítanak menedéket. Ezenkí-
vül akadályozzák a part menti eróziót és csökkentik
a viharok táplálta pusztító hullámok hatását – olvas-
ható a The Guardian című brit napilap online kiadá-
sában.

A műanyagszemét-begyűjtés folyamatának megér-
téséhez Sanchez-Vidal és kollégái egy kizárólag a
Földközi-tengerben honos tengerifűfajra, a Posidonia
oceanicára összpontosították a tanulmányukat.

2018 és 2019 között a szakemberek megnézték,
hogy hány darab műanyagrészecskét tartalmaznak a
Mallorca strandjain partra sodródott tengerifű-köte-
gek, az úgynevezett Neptunus-labdák.

A laza állagú labdák felében
találtak műanyag szemetet,
nagyjából 600 darabkát egy ki-
logrammnyi levélben. A szoro-
sabb kötegek mindössze 17
százalékában mutattak ki mű-
anyagot, ám sokkal magasabb
arányban: csaknem 1500 da-
rabkát kilogrammonként.

A kutatók mindezek alapján
úgy becsülik, hogy évente
nagyjából 900 millió műanyag
hulladékot szűrhetnek ki a ten-
geri füvek a Földközi-tenger-
ből. Azt nem tudni, hogy a
műanyag szemét begyűjtése
károsítja-e a tengeri füveket.

A rögbilabda formájú köte-
gek egy része a viharok alatt
sodródik ki a partra. (MTI)

Műanyagtöredéket szűrnek ki 
a Földközi-tengerből a tengeri füvek

A kutyák összehangolják a vi-
selkedésüket a velük egy ház-
tartásban élő gyerekekkel, de
nem olyan mértékben, mint a
felnőttekkel – állapították
meg az Oregoni Állami Egye-
tem kutatói.

„A jó hír az, hogy a tanulmá-
nyunk szerint a kutyák rengeteg fi-
gyelmet fordítanak a velük élő
gyerekekre” – idézte Monique
Udellt, a tanulmány vezető szerző-
jét a PhysOrg tudományos-ismeret-
terjesztő hírportál.

„Reagálnak rájuk és sok esetben
velük összhangban viselkednek,
ami a pozitív kapcsolódás jele és jó
alapja a szoros kötelékek kiépülésé-
nek” – tette hozzá a szakember.

Udell szerint ugyanakkor a ku-
tyák kisebb gyakorisággal hangol-
ják össze a viselkedésüket a
gyerekekkel, mint a felnőttkorú
gazdáikkal, ami azt sugallja, hogy
bár társként tekinthetnek a gyere-
kekre, de vannak olyan különbsé-
gek a kutya-gyerek és kutya-felnőtt

kapcsolatokban, amelyek még ta-
nulmányozásra várnak.

Az Animal Cognition című fo-
lyóiratban publikált tanulmány 30
gyerek és kutyáik bevonásával ké-
szült. 

A tesztek során a gyerekeknek
megszabott útvonalakon kellett mo-
zogniuk egy nagy teremben, amely-
nek a padlóját jelölések borították,
miközben a kutyáik póráz nélkül
voltak.

A szakemberek a gyerekek és a
kutyáik aktivitásának (mennyit mo-
zogtak vagy álltak egyszerre), kö-
zelségének (mennyi időt voltak
egymástól egyméteres távolságban)
és orientációjának (mennyi időt töl-
tött a kutya ugyanabba az irányba
nézve, mint a gyerek) összehangolt-
ságát vizsgálták.

A kutatók megállapították, hogy
az állatok mindhárom szempontból
olyan magas arányban mutattak
összehangoltságot a gyerekekkel,
hogy azt nem lehet a puszta vélet-
lennel magyarázni. (MTI)

A kutyák összehangolják 
viselkedésüket a gyerekekkel

A világ legidősebb maratoni futójáról, 
Faudzsa Szinghről készül film Indiában. A de-
adline.com értesülése szerint a Faudzsa című
produkciót Omung Kumar B rendezi.

A Faudzsa a 109 éves, „szikh szupermannek” neve-
zett maratoni futó életét dolgozza fel, aki számos élet-
kori rekordot megdöntött a maratoni futásban. Szingh
89 évesen, 2000-ben futotta le először a londoni ma-
ratont, majd még hatszor teljesítette. Azóta már Toron-
tóban, New Yorkban és más városokban is lefutotta a
távot.

A forgatókönyvet a Turbanted Tornado című könyv
alapján Vipul Mehta írja.

Mint a rendező elmondta, Faudzsa Szingh történe-
tével azt akarja bemutatni, hogy a főhős hogyan tudott
megküzdeni az egészségi állapota, kora és a társada-

lom által elé gördített akadályokkal puszta erejére tá-
maszkodva.

„Gyönyörű történet egy olyan emberről, aki világ-
hírűvé válik, amikor felfedezi magában a maraton
iránti szenvedélyt, és életútja az emberiségre is hatással
van” – fogalmazott a filmmel kapcsolatban a producer
Kunal Shivdaszani.

Faudzsa Szingh 1911. április 1-jén – az akkor még
brit gyarmatnak számító – Indiában született.

Az indiai csodafutó, akit „turbános torpedó”
néven is emlegetnek, mert a versenyeken turbánban
jelenik meg, korábban elmondta, hogy sportpálya-
futását a hitnek és a pozitív gondolkodásnak kö-
szönheti. Nincs semmifajta csodareceptje, nem
használ semmilyen életelixírt, csak fut, fut és fut.
(MTI)

A világ legidősebb maratonistájáról forgatnak filmet Indiában
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Izrael átadott kétezer adag 
vakcinát a palesztin hatóságnak

Négyszázmillió felett a brit kormány által 
rendelt vakcinadózisok száma

A Moderna nevű amerikai vál-
lalat készítményének első
szállítmányát hétfőn adták át,
miután a múlt héten az izraeli
vezetés 5000 adag oltóanyag
átadásáról döntött annak ér-
dekében, hogy a palesztin te-
rületeken megkezdhessék az
egészségügyi személyzet be-
oltását a koronavírus ellen –
jelentette a Jediót Ahronót
című újság hírportálja, a ynet
hétfőn.

A ynet szerint elsősorban Beni
Ganz védelmi miniszter és a meg-
szállt területek civil közigazgatásá-
nak izraeli koordinátora, Kamil Abu
Rokon vezérőrnagy nyomására szü-
letett a döntés a vakcinák átadásá-
ról.

Az izraeli hatóságok a Beituniá-
nál lévő átkelőhelyen továbbítják a
palesztinoknak az első jelentősebb
oltóanyag-szállítmányt, miután az
előző hetekben már eljuttattak hoz-
zájuk humanitárius okokból mint-
egy száz dózist.

A koronavírus-járvány ügyeivel
foglalkozó izraeli kabinet tanácsa-
dói a múlt héten javasolták oltások
beadását a ciszjordániai paleszti-
noknak. „Egészségügyi okokból be
kell oltanunk a palesztinokat az ide
történő bejárásuk miatt is, egyértel-
műen ezt ajánlottuk” – nyilatkozták
a ynetnek.

„Konszenzus alakult ki abban a
kérdésben, hogy érdekünkben áll a
palesztinok beoltása. Úgy tűnik, po-
litikai megfontolások játszanak sze-
repet abban, hogy eddig nem
oltották be őket” – hangsúlyozta
név nélkül a lapnak a bizottság
egyik tagja.

Az elmúlt hetekben számos nem-
zetközi testületben bírálták Izraelt,
mert nem továbbított oltóanyagot a
palesztinoknak. De nemzetközi ol-
tóanyagsegélyek sem érkeztek a pa-
lesztinok helyzetének enyhítésére,
így végül Izrael lett a világon az

első ország, amely oltóanyagokat
juttatott el hozzájuk.

A Palesztin Nemzeti Hatóságnak
az elmúlt két hétben több ezer
Szputnyik V vakcinát kellett volna
kapnia Oroszországtól, de technikai
nehézségek késleltetik az átadást.

A 12-es kereskedelmi tévé vasár-
nap esti híradása szerint naponta
mintegy 40 000 palesztin vendég-
munkás szökik át Ciszjordániából
izraeli területre a határkerítés átvá-
gott részein, hogy feketén munkát
vállaljon elsősorban építkezéseken.

A Palesztin Nemzeti Hatóság je-
lenleg tárgyalásokat folytat több
vállalattal is a koronavírus elleni ol-
tások megvásárlásáról, elsősorban
az orosz Szputnyik V-ről és az Ast-
raZeneca cég oltóanyagáról. Az
Egészségügyi Világszervezet is
nagy mennyiségű vakcina leszállí-
tását ígérte számukra, de egyelőre
nem világos, hogy ez mikor történik
meg.

December elején a Palesztin
Nemzeti Hatóság vezető egészség-
ügyi tisztviselője, Oszama al-
Nadzsar bejelentette, hogy 4 millió
adag vakcinát kapnak Oroszország-
tól a következő hetekben.

December végén Vlagyimir Pu-
tyin orosz és Mahmúd Abbász pa-
lesztin elnök telefonon beszélt
egymással az utóbbi kezdeménye-
zésére, és ekkor szóba került annak
lehetősége is, hogy orosz gyártmá-
nyú oltóanyagokkal lássák el a pa-
lesztinokat, azonban Oroszország
mindeddig nem szállított oltóanya-
got számukra.

A koronavírus-járvány márciusi
megjelenése óta a SARS-CoV-2
vírus okozta betegségben a palesz-
tin egészségügyi minisztérium sze-
rint 1833 palesztin halt meg.
Ciszjordániában és a Gázai övezet-
ben eddig összesen 158 962 vírus-
hordozót azonosítottak, jelenleg
8136 aktív koronavírus-fertőzöttet
tartanak nyilván. (MTI)

Meghaladta a 400 milliót azoknak a vakcina-
dózisoknak a száma, amelyeket a brit kor-
mány a koronavírus elleni oltási kampányhoz
megrendelt.

A brit egészségügyi minisztérium hétfőn közölte,
hogy 40 millió adaggal megtoldotta a francia Valneva
gyógyszeripari csoportnak adott oltóanyag-rendelését.

A Valnevától London a most bejelentett pótlólagos
mennyiséggel együtt eddig 100 millió adag oltást ren-
delt.

Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd
gyógyszeripari vállalat közös fejlesztésű oltóanyagá-
ból ugyancsak 100 millió, a GlaxoSmithKline-Sanofi
Pasteur és a Novavax vakcinákból egyaránt 60 millió,
a Pfizer/BioNTech-vakcinából 40 millió, a Janssen ol-
tóanyagából 30 millió, a Moderna által kifejlesztett
oltásból 17 millió adag szerepel a brit kormány ren-
delési könyvében.

Nagy-Britannia így hét gyártótól eddig 407 millió
adag vakcinát rendelt.

Ez azt jelenti, hogy a 68 milliós brit lakosságot –
fejenként két dózissal számolva – háromszor lehet tel-
jesen átoltani a koronavírus elleni oltásokból eddig
megrendelt mennyiséggel. A valós szorzó ennél is na-
gyobb, mivel a jelenlegi tervekben a felnőtt lakosság
beoltása szerepel.

A hivatalos célkitűzés az, hogy február 15-ig a leg-
veszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik
tagja – 16 millió ember – megkaphassa a koronavírus
elleni oltásnak legalább az első dózisát, őszre pedig a
teljes felnőtt brit lakosság részesüljön a vakcinából.

A hétvégén közzétett legutóbbi adatok alapján a
nagy-britanniai oltási kampány december 8-i kezdete
óta eddig csaknem kilencmillióan részesültek a vak-
cina első dózisában, és megközelíti a félmilliót azok-
nak a száma, akik a második adagot is megkapták.

A legveszélyeztetettebb lakossági csoportba sorolt
80 évesnél idősebb korosztály tagjainak 80 százalékát
már beoltották.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) eddig
a Pfizer és a BioNTech, az Oxfordi Egyetem és az Ast-
raZeneca, valamint a Moderna vakcináinak nagy-bri-
tanniai forgalmazását engedélyezte.

A brit oltási kampány jelenleg az első két oltó-
anyaggal folyik, az amerikai Moderna vállalat vakci-
nája várhatóan tavasszal érkezik.

A brit egészségügyi minisztérium hétfőn bejelen-
tette azt is, hogy tömeges tesztelés kezdődik Anglia

egyes délkeleti térségeiben, miután két olyan páciens
szervezetében is kimutatták a koronavírus dél-afrikai
variánsát, akik nem jártak Dél-Afrikában, és olyanok-
kal sem kerültek kapcsolatba, akik onnan utaztak Ang-
liába.

A dél-afrikai változatot már korábban is kimutatták
Nagy-Britanniában, de eddig csak olyanok szűrési le-
letében, akik nemrégiben Dél-Afrikában voltak.

Boris Johnson brit miniszterelnök hétfői nyilatko-
zatában ugyanakkor hangsúlyozta: a szakértők véle-
ménye alapján biztonsággal kijelenthető, hogy a
forgalomban lévő oltások a koronavírus összes vari-
ánsával szemben magas fokú immunitást és védelmet
nyújtanak, és ha szükségessé válik, a vakcinákat mó-
dosítani is lehet.

Johnson hozzátette: jóllehet a koronavírussal vala-
milyen formában egy ideig még együtt kell élni,  meg-
győződése, hogy a következő időszak korántsem lesz
olyan rossz, mint az elmúlt tizenkét hónap. (MTI)

Szigorították a robbanóanyagok 
alkotóelemeihez való 

hozzájutást 

Horvátországban nem nyitottak ki a vendéglátóhelyek
A tulajdonosok tüntetésre készülnek

A bejelentések ellenére nem
nyitották meg a vendéglátó-
helyeket a tulajdonosok hét-
főn Horvátországban, tiltako-
zásul a járványügyi korláto-
zások ellen, de nagyszabású
tüntetésre készülnek szerdán
– közölte az N1 horvát keres-
kedelmi hírtelevízió.

A horvát sajtó szerint ennek az
az oka, hogy a járványügyi szabá-
lyok megszegéséért 20 ezertől 70
ezer kunáig terjedő pénzbírság is
kiszabható, valamint emberéletek
veszélyeztetéséért három év bör-
tönbüntetésre is ítélhetik a vétkese-
ket. Vasárnap még arról szóltak a
hírek, hogy Zágrábban száz, or-
szágszerte pedig ötezer kávézó és
étterem tervezi, hogy a korlátozá-
sok ellenére kinyit.

Egyetlen edzőterem nyitott ki
hétfőn reggel Zágrábban. A tulaj-
donosát elvezette a rendőrség, és
eljárást kezdeményeztek ellene.

Horvátországban az utóbbi 24
órában 94 új fertőzöttet azonosítot-
tak. A járvány kezdete óta számuk
elérte a 232 520-at. Egy nap alatt
27 újabb beteg halt bele a fertőzés
okozta Covid-19-betegség szövőd-
ményeibe, a halottak számát 5054-
re emelve. Kórházban 1288 beteget
ápolnak, közülük 98-an vannak lé-
legeztetőgépen. Az aktív esetek
száma 2551.

Vili Beros egészségügyi minisz-
ter a válságstáb hétfői sajtótájé-
koztatóján elmondta: tovább
csökkent az újonnan azonosított
fertőzöttek és a korházi kezelésre
szoruló betegek száma. Kiemelte

továbbá, szeptember óta először
fordult elő, hogy az intenzív osz-
tályon kezelt betegek száma száz
alá csökkent.

Ez derűlátásra ad okot, de az
egész helyzet továbbra is veszélyes
lehet, ezért óvatosnak kell lenni –
hangsúlyozta.

A szomszédos Szlovéniában hét-
főre 353-mal 166 754-re nőtt a re-
gisztrált fertőzöttek száma. Az
utóbbi 24 órában 19 beteg hunyt el,
amivel a járvány halálos áldozatai-
nak száma 3522-re emelkedett. A
koronavírusos betegek közül 1066-
an vannak kórházban, 169-en in-
tenzív osztályon. Az aktív
fertőzöttek száma 17 301.

Szlovéniában múlt hét keddtől
kilenc régióban a 12-ből megkez-
dődhetett az oktatás az elemi isko-
lák első három osztályában, és

kinyithattak az óvodák. Két nappal
később a kormány két régióban a
kilencből ismét bezárta a nevelési
és oktatási intézményeket azzal az
indokkal, hogy romlott a járvány-
helyzet. Vasárnap ezért ország-
szerte több ezren vonultak az
utcára, szülők, tanárok és gyere-
kek, hogy tüntessenek az intézke-
dés ellen. A demonstrációk hétfőn
is folytatódnak.

Janez Jansa kormányfő szerint
„értehetetlen és veszélyes” a gye-
rekeket politikai célokra felhasz-
nálni.

A miniszterelnök Twitter-be-
jegyzésében azt írta: a járványhely-
zet az országban és a két régióban,
amelyekben újra zárlatot rendeltek
el, jobb lehetne, ha az emberek
nem szállnának szembe a kormány
intézkedéseivel. (MTI)

Február elsejével életbe lé-
pett a robbanószerkezetek
házi előállításához felhasz-
nálható vegyszerek haszná-
latára és forgalmazására
vonatkozó, megszigorított
uniós jogszabály – közölte
az Európai Bizottság hétfőn.

Az új szabály – felszámolva a
meglévő joghézagokat – egyér-
telmű engedélyezési és nyomonkö-
vetési rendszereket hozott létre a
veszélyes vegyszerek, a potenciális
robbanóanyag-prekurzorok értéke-
sítésének területén. A robbanó-
anyag-prekurzorok olyan vegyi
anyagok, amelyek törvényes cé-
lokra felhasználhatók, de vissza
lehet élni velük házi készítésű tiltott
robbanóanyagok előállítása céljá-
ból.

Az új szabály az ilyen vegysze-
rek internetes kereskedelmére is vo-
natkozik.

A szabály életbelépésével az unió
új vegyszereket, a kénsavat és az
ammónium-nitrátot vette fel a betil-
tott szerek listájára.

Az intézkedést az indokolta,
hogy az Európai Unió területén
2015 és 2017 között elkövetett ter-

rorista támadások közel 40 százalé-
kához házilag készült robbanószer-
kezeteket használtak, ami
egyértelműen rámutatott a vonat-
kozó uniós szabályozás hiányossá-
gaira – közölték.

A rendelet a robbanóanyag-pre-
kurzorok két különböző kategóriá-
ját határozza meg. A korlátozott
prekurzorok nem bocsáthatók a la-
kosság rendelkezésre, a lakosság
nem hozhatja be az unió területére,
nem birtokolhatja, és nem használ-
hatja fel őket. A korlátozott anya-
gok vásárlására vonatkozó
engedély esetleges kiadása előtt a
tagállamoknak biztonsági átvilágí-
tást kell végezniük, beleértve a bűn-
ügyi ellenőrzést is. Az úgynevezett
szabályozott, azaz szigorú feltételek
mellett engedélyezett anyagok ese-
tében a gazdasági szereplőknek je-
lenteniük kell a gyanús
tranzakciókat. Az új szabályok tehát
jelentősen korlátozzák az ilyen
anyagok lakossági elérhetőségét, és
biztosítják, hogy a gyanús tranzak-
ciók az ellátási lánc minden pont-
ján, még az interneten is megfelelő
módon ellenőrizhetőek legyenek –
közölte az uniós bizottság. (MTI)

Forrás: Tripadvisor

A Pfizer-BioNTech oltóanyaga Fotó: Antalfi Imola



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kövér disznó (130 kg). Tel. 0752-

030-394. (10585)

ELADÓ felhizlalt sertés. Tel. 0265/320-

382, 0740-463-935. (10540-I)

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-

téteket bármilyen méretben – 30%

kedvezménnyel. 1989. December 22.

utca 113. szám (22469)

ELADÓ 1,5 ha telek Marosszent-

györgyön, Erdélyi (Transilvania) út

218. Tel. 0744-438-594. (22469-I)

LAKÁS

KIADÓ hosszú távra másfél szobás, 36

m2-es bútorozatlan garzonlakás a

Kárpátok sétányon. Érdeklődni a 0749-

425-152-es telefonszámon. (10450)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22451-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogos-

munkát, szigetelést, csatornakészítést

és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.

(10600)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési

munkát, fametszést. Tel. 0741-352-972.

(10543)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget

aláírok. Tel. 0756-760-667. (22461-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk és emlékeztetünk id.
KLÓSZ BÁLINT ny. tanárra halála
első évfordulóján. 
„Egy csillaggal több az égen, egy
igaz emberrel kevesebb a föl-
dön.”
Kérjük, gondoljanak kegyelettel
rá.  Szerettei. (10570-I)

Fájó szívvel emlékezünk február
2-án a szeretett feleségre, 
édesanyára, nagymamára, 
KERESZTESI MAGDÁRA szül.
Katona halálának 10. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(10605-I)

„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz bennem, ha meghal
is, él.”
Fájdalommal, megtört szívvel
emlékezünk a drága jó férjre,
édesapára, nagytatára, BANDÁR
JÓZSEFRE, aki 17 éve, január 30-
án hagyott itt minket. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, Anna, két gyereke és
azok családja. (p.-I)

Szeretettel emlékezünk február
2-án SZÉKELY FERENCZRE ha-
lálának 25. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (sz.-I)

Szomorúan, fájó szívvel emléke-
zünk a mezőpaniti GAÁL JOLÁN
nyugalmazott tanítónőre, aki egy
éve hagyott itt bennünket, és
fiára, dr. GAÁL CSABÁRA, aki
három éve távozott szerettei kö-
réből. 
Nyugodjanak békében, emlékü-
ket szívünkben őrizzük. A család.
(-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy a forrón szeretett feleség,
anyós, édesanya, nagymama,
testvér, unokatestvér, rokon és jó
szomszéd, a nyárádmagyarósi
születésű, nyárádszeredai 

BAKÓ MARGIT
szül. Kacsó

életének 76., boldog házasságá-
nak 56. évében hosszú betegség
után csendesen megpihent.
Virrasztása kedden du. 5 órakor,
temetése február 3-án, szerdán
du. 2 órakor lesz a nyárádszere-
dai temetőben.
Búcsúznak tőle: férje, József,
gyermekei, Zoltán, Éva, Mónika,
azok családja, unokái, szerettei.

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
id. MIKÓ ISTVÁN 

az IREM volt dolgozója 
életének 86. évében elhunyt. Te-
metése február 1-jén 13 órakor
volt az új kórház mögötti temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (10613-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett feleségem, 

MUZSNAI IRMA 
szül. Batizán 

életének 79. évében, hosszan
tartó, türelemmel viselt betegség
után csendesen megpihent. Te-
metése február 2-án 13 órakor
lesz a megyei kórház mögötti te-
metőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Bánatos férje. (10510-I)

Az ötvenedik érettségi találko-
zónkon csupán emlékezni tu-
dunk rád, kedves, vidám
természetedre.
Kegyelettel búcsúzunk a nemrég
eltávozott 

SZIKSZAINÉ
MÁRKUS KLÁRÁTÓL.

Az Unirea Leánygimnázium
1970-ben végzett XII. E osztá-
lyának diáklányai. (10626-I)

Megrendülten értesültünk bará-
tunk, néhai társunk, 

BIRTALAN „KÖLÖK” ZSOLT 
váratlan és korai haláláról. 
A Bethlen Gábor Művelődési
Egyesület közössége. (10618-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, rokon és jó
szomszéd, 

BUTYKA ÉVA 
szül. Székely 

az IGIENA volt dolgozója 
életének 69. évében türelemmel
viselt szenvedés után megpi-
hent. Drága halottunk temetése
2021. február 3-án, szerdán 15
órakor lesz a marosvásárhelyi
szentgyörgyi temetőben.
Búcsúzik tőle fia, Călin, menye,

Jutka, unokái: Anett és Adrienn.
(10617-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett, hűséges fe-
leség, drága jó édesanya,
nagynéni, sógornő, rokon, mun-
katárs, jó szomszéd, 

SZÁSZ ELEMÉRNÉ 
szül. MESTER ERZSÉBET 

jóságos szíve életének 67. évé-
ben, hirtelen, mély csendben
megszűnt dobogni.
Utolsó útjára február 2-án 13 óra-
kor kísérjük a koronkai ravatalo-
zóból a sírkertbe. Távozásával
pótolhatatlan űrt hagyott maga
után. Szeretetét, jóságát sosem
fogjuk elfelejteni. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos férje és fia. (10624-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett nagy-
néni, 

SZÁSZ ERZSÉBET 
szül. Mester 

életének 67. évében csendesen
megpihent. Február 2-án 13 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a
koronkai temetőbe, református
szertartás szerint. Nyugodjon bé-
kében! 
Búcsúzik tőle unokahúga, Ilcsi
és családja. (10624-I)

Fájó szívvel búcsúzunk sógor-
nőnktől, a koronkai születésű 

SZÁSZ ERZSÉBETTŐL 
aki hirtelen, búcsú nélkül eltávo-
zott közülünk. 
Búcsúzik tőle Mária és családja,
Aladár és családja. 

Nyugodjál békében! (10625-I)

Megtört szívvel tudatom, hogy a
drága jó feleségem, 

JUHÁSZ MÁRIA KATALIN 
hirtelen eltávozott az élők sorai-
ból életének 77. évében. Teme-
tése február 3-án, szerdán 13
órakor lesz, református egyházi
szertartás szerint, a marosszent-
györgyi új temető ravatalozójá-
ból. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Búcsúzik összetört szívű férje,
Pali. (10623-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédimama, 

özv. NAGY EMMA 
született Dali

életének 95. évében február 1-jén
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése február 3-án,
szerdán  13 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (10627-I)

Szívünk mélységes fájdalmával
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
gondos édesapa és nagytata, jó
após, apatárs, testvér, barát és
szomszéd, 

OSVÁTH KÁROLY 
életének 67. évében, január 31-
én, méltósággal viselt betegség
után csendesen megpihent.
Temetése február 2-án, kedden
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. 
Búcsúzik tőle gyászoló felesége,
Ella, fia, Levente, felesége, Ildikó,
unokái: Kriszta és Erik. 
Szívünkben örökké élni fog.
(10621-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvéttel osztozunk
Tóth Anna kolléganőnk fáj-
dalmában ÉDESANYJA elvesz-
tése miatt. Az Ady rendelő
munkaközössége. (10611)

Mély fájdalommal búcsúzunk
BENCZE PÉTER volt kollé-
gánktól. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! Őszinte
részvétünk a gyászoló csa-
ládnak!  A volt IRA munka-
közössége. (10615)

Szomorú szívvel búcsúzunk
OSVÁTH KÁROLY apatár-
sunktól. Őszinte részvétünk és
együttérzésünk gyászoló sze-
retteinek. Drága emlékét
szívünkbe zárjuk. Nyugodjon
békében! Szabó András és
családja. (10621)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Csifó családnak CSIFÓ
MIKLÓS elhunyta miatt.
Nyugodjon békében! A Rémán
és Tőkés család. (10622)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük az ismerősöknek, ba-
rátoknak, hogy drága férjemnek,
id. ALEXA PÉTER-KÁLMÁNNAK
a temetésén megjelentek, és
sírjára virágot helyeztek, fáj-
dalmunkban osztoztak. Felesége,
Alexa Erzsébet, fia, Péter és
felesége. (10612-I)

Köszönjük a Ion Buteanu utcai
14-es és 16-os számú tömbház
lakóinak a temetésen való
részvételt, és hogy osztoztak a
mély fájdalmunkban id. ALEXA
PÉTER-KÁLMÁN elhunyta al-
kalmából. Alexa Erzsébet, fia,
Péter és felesége. (10612-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)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű el-
látást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
ATHEREZIATEJGYÁR eladási osztályára VEZETŐ MUNKA-
TÁRSAT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a 
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-
ös telefonszámon. (65329-I)
AGYULAFEHÉRVÁRICARITAS 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)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz koronkai munkapont-
jára napi 4 órás munkaidővel (7.30-11.30 óra között). Jelentkezi a
0744-868-168-as telefonszámon vagy e-mailben: office@cerutti.ro
(22462-I)
AVETAKFT. gumicsizma-fröccsöntő gépekre MUNKÁSOKAT al-
kalmaz. A munkavégzés három műszakban zajlik. Tel. 0788-481-753.
(22468-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Hirtelen, elkeseredett állapotban távoztál
tőlünk. Még mindig az igazi okát keres-
sük, de azt magaddal vitted.
A sírodnal mindig arra gondolok, és ke-
resem a választ, hogy miért-miért történt
ez a könyörtelen dolog.
Könnyes szemmel emlékezünk február 
2-án a hirtelen távozó, drága gyerme-
künkre, ifj. BAKK JÓZSEF LORÁNDRA 
halála 23. évfordulóján.
Örök álmát őrizze béke és nyugalom.
Emléke legyen áldott! 
Bánatos szülei és testvére, Andrea a családjával. (sz-I)
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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.  

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.

Közlemény
A2021.január13-i3-asszámúkormányhatározattalRomániaterületén30nappalmeghosszabbí-

tottákaveszélyhelyzetet.
Emlékeztetjükapolgárokat,hogyaközhatóságokáltalkibocsátott,2020.márciuselsejévellejárt

érvényességűszemélyazonosítóiratokasürgősségi/veszélyhelyzetteljesidejealatt,valamintannakle-
jártaután90napigérvényesekmaradnak(aCOVID–19-világjárványmegelőzéséreéshatásainakle-
küzdéséreirányulóintézkedésekrevonatkozó55/2020-asszámútörvény4-escikkelye(5)bekezdése
értelmében).
Aszemélyazonosítóiratokkibocsátásáravonatkozókérvényeketatörvényeselőírásoktiszteletben

tartásával–kötelezőazarcmaszkhasználata,aszemélyekközötti2méterestávolságbetartása–nyújt-
hatjákbeapolgárokelőjegyzés alapján azügyfélablakoknál.Időpontigényelhető:
–onlineazintézménywww.tirgumures.rohonlapján,aSzemélyazonosítóiratok,onlineelőjegyzés

menüpontalatt;
–a0265-250.391-estelefonszámon(hétfőtőlpéntekig8–16óraközött).
Annakellenére,hogyaszemélyazonosítóiratokkibocsátásihatáridejelegtöbb45nap,aMarosvá-

sárhelyiSzemélynyilvántartóKözösségiKözszolgálatnáleztahatáridőt48óráracsökkentettékasze-
mélyazonosítókártyára,valamint24óráraazideiglenesszemélyazonosítókártyáraésatartózkodási
helynekaszemélyazonosítóiratbanvalófeltüntetésérevonatkozóan(kivételtképeznekazokazesetek,
amelyektovábbiellenőrzéseketigényelnek).
Apolgárokatsms-benértesítikaszemélyazonosítóiratkibocsátásáról.
Ebbenazidőszakbanazonbanaszemélyazonosítóiratokkibocsátásáravonatkozókéréseketatör-

vényáltalelőírt30naponbelülmegoldják.Azintézkedéstazországbanműködőszemélynyilvántartó
közösségiközszolgálatoktudomásárahoztaakibocsátóintézmény,azzalindokolva,hogyfebruárkö-
zepéigkorlátozottmennyiségbenállrendelkezésükreaszemélyazonosítóiratokkibocsátásáhozszük-
ségesalapanyag.
Indokoltesetbenakibocsátásihatáridőlecsökkenthető,anélkülhogyfeláratszámolnánakfel.
Azérvényesszemélyazonosítóiratatulajdonosánálmarad,ezértakérvénybenyújtásakormásolatot
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Azideiglenesszemélyazonosítókártyakibocsátási,valamintatartózkodásihelynekaszemélyazo-

nosítóiratravalófeltüntetésihatáridejetovábbraisaMarosvásárhelyiSzemélynyilvántartóKözösségi
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