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Évek óta várnak a sorompóra

Balesetveszélyes marosszentgyörgyi vasúti átjárók

Megmarad-e
a független
Örményország?

Ezt a kérdést boncolgatta a Háború és
béke a Kaukázusban című, a 2020ban kirobbant háborúról, annak következményeiről, az örmények jelenlegi
helyzetéről szóló vetített képes előadásán a Jerevánban élő, az ottani
kézirattárban dolgozó és kutató, marosvásárhelyi származású Dajbukát
László szombaton délután a
Deus Providebit Ház Szent Mihály
termében.

____________5.
Nagyszabású
munkálat kezdődött
Gyulakután
Fotó: Nagy Tibor

A marosszentgyörgyi önkormányzat évek óta kéri a Román vezetőket. Sófalvi Szabolcs, a község polgármestere a napokÁllami Vasúttársaságot, hogy sorompóval, fény- és hang- ban ismét felkereste ez ügyben a vasúttársaság illetékes
jelző berendezéssel tegye biztonságossá a község területén igazgatóját.
az Észak és Állomás utcai átjárót. Annak ellenére, hogy forgalmas helyekről van szó, és az Észak utcában az évek Menyhárt Borbála
során több, emberéletet is követelő baleset történt, a mai
napig csupán közlekedési tábla inti óvatosságra a gépkocsi(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Csupán vízszigetelést és tetőjavítást
szerettek volna végezni, de valószínűleg több évig elhúzódó, összetett felújítás helyszínévé válik a gyulakutai
református templom. Megújulhat az értékes kazettás mennyezet, feltárhatják
a templom alatti kriptát, és falfestmények után is kutatnak – remélik, hogy
lesz minderre anyagi fedezet is.

____________8.

Oltásdilemma

A kormány kötelezővé tenné az oltást Romániában. A gandul.info
vasárnapi híradása szerint a jogszabálynak az egészségügyi minisztérium idei költségvetését részletező fejezetében többek között az olvasható: „az oltástörvény tartalmazza majd az oltást kötelezővé tevő
előírást”.
Az egészségügyi minisztérium szóvivője kitérő választ adott arra
a kérdésre, hogy a tárca támogatja-e az oltások kötelezővé tételét.
Mint mondta, a minisztérium a lakosság egészségét oltalmazó törvénykezést támogatja, a WHO ajánlásaival összhangban.
„A gyermekek és általában a lakosság beoltása fontos a különleges járványhelyzetekben, mint amilyen a SARS-CoV-2-pandémia. De
számolnunk kell más halálos fertőző betegségekkel is” – jelentette
ki.
Ezzel szemben Raed Arafat belügyi államtitkár vasárnap este kijelentette: a koronavírus elleni oltás beadatása továbbra sem lesz
kötelező. „Az egészségügyi minisztérium legitim módon javasolhat
közegészségügyi intézkedéseket. De fontos tisztázni: senki sem állítja
azt, hogy a Covid–19 elleni vakcina kötelező lesz”.
A kötelező védőoltásokkal kapcsolatos csatározás nem új keletű.
Évekkel ezelőtt kezdődött, amivel egy időben megerősödött a vakcinákat ellenzők tábora is. Az oltásokat kötelezővé tevő jogszabálytervezetet még a Tudose-kormány dolgozta ki 2017-ben, arra
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 25 perckor,
lenyugszik
17 óra 49 perckor.
Az év 47. napja,
hátravan 318 nap.

Ma JULIANNA és LILLA,
holnap DONÁT napja.
DONÁT: a latin Donatus név rövidülése. Jelentése: (az Úrtól)
ajándékozott.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 15.

Napos idő
Hőmérséklet:
max.-20C
min.-80C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8745

4,0179
1,3585
235,0131

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos február 17-én, szerdán 8.30 órától Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca)
szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát.

Péntektől fizetik a támogatást

Február 19. – március 26. között kerül sor a 2019/2020-as
tanévre kiírt Szülőföldön magyarul pályázati program támogatásainak kifizetésére. Ez nem ábécésorrendben történik, hanem a jóváhagyott igénylések sorrendjében. Az
oktatási-nevelési támogatás 300 lej, a hallgatói támogatás
pedig 40 lej.

Előfelvételi

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem előfelvételit szervez az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti, mérnöki és számítástechnikai, a
Petru Maior bölcsészeti, közgazdasági és jogi kara 3 és 4
éves képzéseire. A felvételi két szakaszban történik: március–áprilisban lesz az előfelvételi, és júliusban, illetve
szeptemberben a tulajdonképpeni felvételi. Az előfelvételivel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók a https://adminfo.umfst.ro honlapon.

Apa és fia fotókiállítása

Mincsor Szabolcs és Tamás mutatkozik be a marosvásárhelyi Bernády Házban. Tárlatuk február 18-án, csütörtökön 17 órakor nyílik meg az emeleti galériában. A
vendégek a gyergyószentmiklósi fotósmozgalom képviselői, szenvedélyük a drón- és éjszakai asztrofotózás. A
fényképezésnek erről az utóbbi időben fellendülő területéről hoznak el 45 képet a kiállításra. A felvételek meghatározó hányadát az apa, Mincsor Szabolcs készítette, de
13 éves fia is mind több elismerést szerez magának fotóival, ezekből szerepel néhány ezen az első közös jelentkezésükön.

Előadás a szklerózis multiplexről –
ahogy még nem hallottunk róla

A Health Support Egészségközpont szervezésében előadásra kerül sor, amelyen új megvilágitásba helyezik a
szklerózis multiplex betegséget, hatékony kiegészítő terápiákat ajánlanak a rászorulóknak (a gyógyszeres kezelés
mellett). Szeretettel várják elősorban a mozgásképes betegeket, illetve azok hozzátartozóit, akik ágyhoz kötöttek.
Az előadás pénteken 19 órától lesz, a belépés ingyenes
(adományokat elfogadnak). Hogy betarthassák a járványügyi intézkedéseket, csak hat személyt fogadnak egyszerre
(kötelező a maszk viselése). Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a 0744-117-278 telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Szováta is támogatja a kismamákat

Az idei évtől Babakelengye programot
indít Szováta város önkormányzata. Az
igénylést követően egy 500 lej értékű
csomagot kapnak a település újszülöttjei.
Az erről szóló határozatot decemberben
fogadta el a helyi képviselőtestület.

Tartalmas kelengyecsomaghoz juthatnak azok
az újdonsült szovátai szülők, akik megfelelnek az
előírt követelményeknek, és igénylik a támogatást
a városházától. A csomagban van pelenka, törlőkendők, orrszívó készülék, lázmérő, hintőporok
és különböző babaápoló készítmények. A támogatás már januártól igényelhető, és már nyújtottak
is be néhány kérést a kisgyerekes szülők – nyilatkozta Fülöp László Zsolt polgármester, aki ígéretesnek látja a kezdeményezést, és úgy véli,
segítséget jelent a gyereket vállaló családoknak,
de ugyanakkor jelzésértékű is a gesztus, azt jelenti, hogy az önkormányzat fontosnak látja a családalapítást és a gyermekvállalást Szovátán.
Az egyszeri támogatást kérés alapján igényel- Egyre több támogatást kaphatnak az újszülöttek után az erdélyi kismamák is
Fotó: Gligor Róbert László (archív)
hetik azok a szülők, akik legalább egy éve szovátai lakcímmel rendelkeznek, és nincs adóhátralékuk. A száma, a gyermek magyar állampolgársága szerinti magyar
kérelmet a gyermek szülei vagy törvényes gyámja nyújt- anyakönyvi kivonata, az apa személyi igazolványának máhatja be a városháza 4-es irodájában, a gyermek születésé- solata.
További támogatást is igényelhetnek a fiatal szülők az
től számítva hat hónapon belül. Szükséges iratok:
támogatási kérvény, a kérelmező személyi igazolványának anyaországtól: a Babakötvény keretében a magyar állammásolata, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának má- kincstár az újszülött gyermeknek számlát nyit, amelyre
42.500 forintot (körülbelül 550 lej) helyez el. Ez évente kasolata, az adó befizetésének igazolása.
matozik,
az így megtakarított összeggel a 18. életév betölNemcsak a szovátaiak élvezhetik a támogatást, hanem
tése után rendelkezhet a gyermek. A Babakötvényre a 2017.
bármely erdélyi magyar család, ugyanis a magyar kormány június 30. után született gyermekek jogosultak, a támogaKöldökzsinór programja révén hasonló, közel 850 lej ér- tást a gyermek szülője vagy törvényes képviselője igényeltékű juttatás igényelhető. Az anyasági támogatás keretében heti. Szükséges a gyermek magyar állampolgársága szerinti
gyermekenként egyszeri 64.125 forint (körülbelül 850 lej), magyar anyakönyvi kivonat, a kérelmező személyazonoikertestvérek esetén gyermekenként 85.500 forint (mintegy sító igazolványa és a támogatási kérelem.
1.100 lej) igényelhető a gyermek születését követő hat hóA támogatások igénylésében segítséget ajánl az Euronapon belül. Az anya egyedül is kérelmezheti a támogatást. trans alapítvány 34 erdélyi irodája is, de Magyarország koA gyermeknek rendelkeznie kell magyar állampolgárság- lozsvári és csíkszeredai főkonzulátusa is. Fontos: szükség
gal, tehát vagy az apa, vagy az anya, vagy mindkettő ma- van a gyermek(ek) magyar állampolgársága szerinti magyar állampolgár kell legyen. Szükséges dokumentumok: gyar születési anyakönyvi kivonatra. Ez egy különálló foaz anya személyazonosító igazolványa, az egyik szülő lak- lyamat, de elindítható a támogatási igény benyújtásával egy
címkártyája és honosítási okirata, az anya bankszámla- időben. (GRL)

Szerb Antal emlékére

Az Erdély TV műsorában

120 éve született Szerb Antal, a huszadik
század egyik legműveltebb magyar írója, irodalomtörténésze. Egyszerre volt lankadatlanul kutató tudós, szenvedélyes örök olvasó,
bravúrosan szerkesztő és fogalmazó író, lelkiismeretes középiskolai tanár és könnyed társasági ember – vallja róla Hegedűs Géza író.
Az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp
műsorában a tragikus sorsú irodalmárra,
Szerb Antalra emlékeznek. Megnézhető a
műsor kedden este 8 órától az Erdély TV
képernyőjén és Facebook-oldalán.

RENDEZVÉNYEK

Metszetben az Iskola Alapítvány
délutáni oktatási programja

Újraindult, és helyszíneiben bővült az Iskola Alapítvány délutáni
oktatási programja. Február 8-tól 11 megyében és Bukarestben összesen csaknem 40 helyszínen mintegy 1700 gyermek vesz részt a foglalkozáson, melynek elsődleges célja a magyar oktatás erősítése a
szórványtelepüléseken. A program mentén Torda, Magyarfülpös és
Bukarest magyar kisdiákjaihoz látogat el az Erdélyi Magyar Televízió
Metszet című műsorának stábja. Kiderül az is, miként látják a szociológusok a romániai magyar iskolahálózatot, azon belül pedig a szórványbeli anyanyelvi oktatást. A műsor követhető kedden este fél
9-től az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

Az Ariel színház mesejátékai

Február 19-én, pénteken 18 órától A brémai muzsikusok
című mesejáték látható a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínházban, a nagyteremben. 21-én, vasárnap délelőtt 11 órától a Volt egyszer egy című előadást
lehet megtekinteni. A helyek száma korlátozott, előzetes
helyfogalás szükséges a 0740-566-454-es telefonszámon (naponta 9–13 óra között). A Matyi és barátai online sorozat újabb epizódjait mostantól csak
alkalmanként teszi közzé az Ariel színház. A legközelebbi epizód február 26-án, pénteken 15 órakor válik elérhetővé, témája a gyalogosközlekedés lesz. A teljes
sorozat ingyenesen nézhető a következő linken:
https://www.facebook.com/watch/836710049751952/83
6848053802197. Március 12-én 18 órától a társulat a
Lúdas Matyit játssza közönség előtt, az előadás online,
élő egyenes (live steam) közvetítésben is nézhető lesz.

Bálint-napi kórushangverseny

A szerelmesek napja alkalmából rendkívüli kórushangversenyre kerül sor február 16-án, kedden (ma) 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. A Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia és a Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiója közös szervezésében zajló hangversenyen Adrian Vinars vezényel, fellép a filharmónia
vegyes kara. Zongorán játszik Sántha Huba és Mihai
Moraru. Műsoron: Brahms-művek.

Mezőség mosolya

A Maros Művészegyüttes február 17-én, szerdán 19
órától a Mezőség mosolya című folklórműsort viszi
színre a kövesdombi székházban. A műsorban megidézett ,,táncos” falvak: Alsótők, Girolt, Bonchida, Válaszút,
Kide, Bálványoscsaba, Szék, Mezőkeszü, Magyarpalatka, ugyanakkor Borsa-völgyi dallamok is felcsendülnek. Rendező-koreográfus: Varga János. Énekel Kásler
Magda, a Maros Művészegyüttes zenekarának kíséretében. Az előadáson a járványügyi protokoll betartásával lehet részt venni. Jegyek a helyszínen kaphatók,
előzetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon 9–13 és 17–19 óra között.

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Február 18-án, csütörtökön 19 órától rendkívüli szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit
a Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia és az Erdély Tv együttműködésében megvalósuló koncerten Adrian Petrescu vezényel, fellép a
filharmónia fúvószenekara. A nagyérdemű Tomasi Liturgikus menetelő zenekar és Muszorgszkij–Hinsley
Egy kiállítás képei című művét hallgathatja meg. A járványügyi intézkedések betartása érdekében egy hangversenyre csak 186 jegy értékesíthető. Jegyek a
filharmónia jegypénztáránál, online az Eventbook honlapján kaphatók.
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Segítség.ma

Elindult a határon túli magyarságot segítő
startup honlapja

A segítseg.ma címen elindult a határon túli magyarságot segítő közösségi startup honlapja: az anyanyelvű egészségügyi ellátás nehézségeire megoldást kínáló platformra külhoni magyar szakemberek
és betegek regisztrációját várják – közölték a szervezők hétfőn online sajtótájékoztatón.

Veres Márton, a platform létrehozását kezdeményező Magyar Ifjúsági Konferencia elnöke azt mondta, a határon túli területeken a magyar nyelvű egészségügyi, mentálhigiénés és
gyógypedagógiai ellátásnak nincs egységes, kereshető online
adatbázisa, amely különösen fontos lenne a más nyelvű környezetben élők számára.

Veres Márton az adatbázis három fontos funkciója között
említette, hogy regisztrált szakemberekre lehet keresni, fel
lehet venni velük a kapcsolatot, a szakemberek egymással is
tarthatnak kapcsolatot, valamint egy adott szakterület hallgatói szakmai gyakorlati helyet is kereshetnek a szülőföldjükön.
Gulyás Tibor, a magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára társadalmi
innovációnak nevezte a kezdeményezést, amely online piacteret hozott létre, egyúttal egy fontos problémára is választ
adott. (MTI)

Életbe léptek az enyhítések Horvátországban
és Szlovéniában

A járványügyi korlátozások lazítása jegyében Horvátországban kinyithattak az edzőtermek, a kaszinók, a fogadóirodák, a nyelviskolák és a különböző
műhelyek, valamint engedélyezték a kávézók számára italok árusítását elvitelre; Szlovéniában minden üzlet kinyithatott, csak a vendéglátóhelyek
maradtak zárva – derült ki a válságstábok hétfői jelentéséből.

Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület sajtótájékoztatóján elmondta: amennyiben tovább csökken a fertőzöttek száma, márciusban további
enyhítések léphetnek életbe. Nem lehet mindent egyszerre –
magyarázta. Szerinte a korlátozások tekintetében
Horvátország nyitottabb, mint bármely más európai uniós tagország.
Horvátországban minden üzlet és szolgáltatás nyitva tarthatott, csak a vendéglátóhelyeket zárták be november közepén
– kivéve a szállodákat –, az éttermek pedig mindvégig készíthettek ételt elvitelre. Hétfőtől a kávézók is árusíthatnak italt
elvitelre, bár sokan nem nyitottak ki, amit azzal magyaráztak,
hogy gazdaságilag nem kifizetődő számukra.
Horvátországban az utóbbi 24 órában 68 új fertőzöttet azo-

nosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 237.725-öt.
Egy nap alatt 21 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta Covid19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5339-re
emelkedett. Kórházban 951 beteget ápolnak, közülük 86-an
vannak lélegeztetőgépen.
A szomszédos Szlovéniában vasárnapra 244-gyel 179.726ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában 11
beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma
3728-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 738-en
vannak kórházban, 135-en intenzív osztályon.
Az országban hétfőtől az általános iskolák felső tagozatos
osztályaiban és a végzős középiskolás osztályokban is megkezdődött a tantermi oktatás. Legfeljebb tíz főig szemináriumokat és vizsgákat is lehet tartani az egyetemeken. Minden
szolgáltatás és üzlet kinyithatott, a gyülekezés azonban legfeljebb tíz főig megengedett. Feloldották a lakhelyelhagyási
tilalmat, az éjszakai kijárási tilalom azonban érvényben maradt. A dolgozókat kötelezően minden héten tesztelni kell minden ágazatban. Ez kiváltható oltási bizonyítvánnyal vagy
igazolással arról, hogy a munkavállaló már átesett a fertőzésen. A vendéglátóhelyek ugyanakkor továbbra is zárva maradnak. (MTI)

Fiókokat zárnak be és létszámot csökkentenek
az európai bankok

Az európai bankok olyan átalakításokat hajtanak
végre a koronavírus-járvány időszakában, amelyeket hosszú évek óta várnak a befektetők, így létszámot csökkentenek, fiókokat zárnak be és
ügyfeleiket egyre inkább elektronikus úton, az internet segítségével szolgálják ki – írta a The Wall
Street Jornal (WSJ) című amerikai gazdasági napilap vasárnap közölt áttekintésében.

Németország második legnagyobb kereskedelmi bankja, a
vastagon veszteséges Commerzbank közölte, hogy hazai alkalmazottainak egyharmadát elbocsátja, bankfiókjainak számát pedig 790-ről 450-re szűkíti, amire jó ideje próbálja
rávenni egyik főrészvényese, az amerikai Cerberus befektetési
társaság. Olaszországban és Spanyolországban egy sor bank
olvad össze, így várhatóan több ezer fiókot zárnak be.
A Kearney amerikai tanácsadó cég arra számít, hogy a következő három év során az Európában működő mintegy 165
ezer bankfiók egynegyedét megszüntetik.
A WSJ rámutatott, hogy a bankok az európai gazdaság
egyik gyenge láncszemét jelentik, és lassan változtak. Amerikai riválisaikhoz képest az európai pénzintézetek nehezen termelnek elég pénzt ahhoz, hogy támogassák a hitelezés
növekedését. A járvány kirobbanásakor pedig még mindig az
egy évtizeddel korábban kezdődött szuverénadósság-válság
korszakából örökölt rossz hitelek terheit nyögték.
A koronavírus-járvány és az általa okozott gazdasági válság
arra kényszerítette a bankokat, hogy gyorsítsanak a változta-

tások ütemén. Az Európai Központi Bank utasította a bankokat szerkezetük átalakítására, lehetőséget nyújtva összeolvadásra
költségcsökkentési
céllal.
Megváltoztatták
álláspontjukat az európai országok kormányai, amelyek hoszszú ideig ellenezték a bankok leépítésekhez vezető egyesülését. Az alacsony részvényárfolyamok pedig intézkedésekre
kényszerítették a pénzintézetek vezetőit.
Az európai bankok költséghatékonysága alacsony, a ráfordítások magasak a haszonhoz képest. A költségcsökkentések
egyik legegyszerűbb módja a fiókok bezárása.
Az öt legnagyobb spanyol bank tavaly 8 százalékkal karcsúsította fiókhálózatát. Ezzel együtt is az euróövezeti tagállamok között Spanyolország még mindig az élmezőnybe
tartozik a kereskedelmi bankfiókok lakosságarányos számát
tekintve. A Nemzetközi Valutaalap 2019-es adatai szerint a
dél-európai országban minden százezer emberre 49 fiók jutott,
míg például az Egyesült Államokban mindössze 30.
A legnagyobb olasz bank, az Intesa Sanpaolo 10 ezer munkahelyet számolt fel és bankfiókok százait zárta be, miután tavaly felvásárolta egyik olasz vetélytársát, az UBI Bancát.
Mindazonáltal így is több mint négyezer fiókot üzemeltet,
nagyjából ugyanannyit, mint az amerikai JPMorgan Chase és
a Bank of America, pedig az olasz pénzintézet kisebb piacot
szolgál ki amerikai riválisainál. Az Intesa azt tervezi, hogy
legalább háromezer fiókot tart meg a jövőben, de befektetési
eszközöket és biztosításokat értékesítő központtá alakítja át
őket. (MTI)

Petíció az ortodox egyház vezetőségének

A csecsemők keresztelési szertartásának
módosítását követelik

A kezdeményezők szerint a Román Ortodox Egyházhoz
A Declic Közösség tagjai átadták hétfőn a csecsemők keresztelési szertartásának módosítását köve- címzett petíciót több mint 64.000 személy írta alá, és az nem
telő
petíciót
a
Román
Ortodox
Egyház az egyház vagy bizonyos személyek ellen irányul, hanem meg
vezetőségének.
akar oldani egy nagyon ellentmondásos helyzetet, amely több
A Declic egyik tagja, Vladimir Dumitru által kezdeményezett
petícióban foglaltak szerint kereszteléskor a csecsemő fejét nem
kellene alámeríteni a vízbe, csak pár cseppet kellene önteni a fejére a keresztvízből. A petíció aláírói azzal érvelnek, hogy több
csecsemő is meghalt már, miután a keresztvízbe alámerítették.
„Az egyháznak sürgősen fel kell hagynia ezzel a gyakorlattal! Nem a keresztelés gyakorlatának a felfüggesztését kérjük,
csupán annak módosítását, hogy elejét vegyük ezeknek a fölösleges és abszurd kockázatoknak!” – olvasható a dokumentumban.

balesethez és csecsemők elhalálozásához vezetett.
A Román Ortodox Egyház (BOR) szóvivője, Vasile Bănescu
ezt követően azt nyilatkozta, egy demokratikus társadalomban
törvényes cselekedetnek minősül valamely intézményhez címzett petíció benyújtása, azonban ez nem jelenti azt, hogy minden esetben helyénvaló is. Az egyházi szertartások
végrehajtásának módja és folyamata csak és kizárólag az egyház emberein múlik, amelyért egyénileg és közösségileg is vállalják az óriási felelősséget – szögezte le a szóvivő. (Agerpres)

Ország – világ
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1331 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 1331 koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint kilencezer tesztet végeztek el – közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel
763.294-re nőtt a fertőzöttek száma, 709.520 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 5.725.543
RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel
az országban és 206.277 antigén gyorstesztet végeztek el. Az elmúlt 24 órában 5945 PCR-RT tesztet
végeztek el és 3830 gyorsteszt eredményét dolgozták fel. (Agerpres)

Sztrájkőrség
a pénzügyminisztérium előtt

Az Alfa Kartell szakszervezet tagjai hétfőn 10 és 12
óra között sztrájkőrséget álltak a pénzügyminisztérium épülete előtt. A szakszervezeti követelések között
szerepel a decens minimálbér, méltányos nyugdíjak,
jó minőségű közszolgáltatások biztosítása, a kollektív
munkaszerződéssel kapcsolatos tárgyalások folytatása, a törvények helyes alkalmazása. Az Alfa Kartell
vezetősége január 11-én határozott egy tiltakozóakció-sorozat elindításáról a kormány által hozott vagy
tervezett intézkedések miatt, amelyek hátrányosan
érintik a konföderáció által képviselt alkalmazottakat,
illetve a társadalom legszegényebb rétegeit. A tiltakozó
akciók január 14-én kezdődtek el. (Agerpres)

Visszaesett az autóeladás

A gépjárművek és motorkerékpárok nagy- és kiskereskedelmében, karbantartásában és javításában
elért üzleti forgalom volumene tavaly 8,7%-kal csökkent 2019-hez képest, elsősorban az autóeladás
visszaesése miatt (-14,3%) – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
A jelzett időben az autóalkatrészek és -tartozékok forgalma 6,1%-ot zsugorodott, a motorkerékpár és a
kapcsolódó alkatrészek forgalma viszont nőtt. Jelentősen, 36,2%-kal esett vissza a szolgáltatások forgalma,
elsősorban a turisztikai irodák, a szerencsejáték-termek, a szálloda- és vendéglátóipar tevékenységének
beszűkülése miatt. Az egyetlen terület, ahol növekedést regisztráltak, a fodrászat és egyéb szépségápolási
tevékenységek voltak. (Agerpres)

Nincs elég pénz
az egészségügyben

Az állami költségvetés egészségügyi minisztériumnak jutó része kevéssel meghaladja a tavalyi keretet,
de nem elegendő – jelentette ki hétfőn Vlad Voiculescu
egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint az
egészségügyre elkülönített összeg egy része az országos egészségbiztosító kasszájába kerül, és ami kimondottan a minisztériumnál marad, az kissé meghaladja
a tavalyi keretet, de – a várható idei költségekkel számolva – nem lesz elegendő. Valószínűleg hasonló lesz
a helyzet 2022-ben is, tette hozzá a miniszter, aki szerint azonban már tárgyaltak a pénzügyminiszterrel, és
meg fogják találni a megoldást. (Agerpres)

Földrengés volt Vrancea megyében

A Richter-skála szerinti 3,6-os erősségű földrengés
volt hétfőn délelőtt Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet. A földmozgás 10.45 órakor
következett be, 115 kilométeres mélységben. Epicentruma Brassótól 90, Bákótól 92, Ploieşti-től 105, Bukaresttől 154 kilométerre volt. Február eleje óta 15
földmozgást regisztráltak Romániában, ezek a Richterskála szerinti 2,1 és 3,8 közötti erősségűek voltak. A
2020-as év legnagyobb, 5,2-es erősségű földrengését
január 31-én mérték Vrancea megyében, a Székelyföldön és Bukarestben is érezhető volt. (Agerpres)

Oltásdilemma

(Folytatás az 1. oldalról)
hivatkozva, hogy drámaian megnövekedett a beoltatlan
gyermekek száma. A szenátusban korábban már meg is
szavazott törvényváltozat szerint bűncselekményt követett volna el a szülő, aki megtagadja a gyermeke beoltatását, a beoltatlan gyermekeket pedig nem vették
volna fel az óvodába és az iskolába.
A szenátusi szavazást követően beindult az oltást ellenzők tiltakozása, ezért az akkori kormánypárt elfektette a törvényt, ami aztán több mint két évig porosodott
egy fiókban.
Az oltástörvényt 2020 márciusában döntő házként készült elfogadni a képviselőház. A védőoltások kötelezővé
tétele azonban rendkívüli módon megosztotta a társadalmat. Ráadásul a választásokra készülő pártok nem
akartak maguknak ellenséget egyik táborból sem, ezért
a jogszabály szerint a gyermekük beoltását elutasító
szülők mentesülnének a bűnvádi eljárás alól, a be nem
oltott gyermekeket pedig beírathatják az óvodába és az
iskolába, annak ellenére, hogy potenciális járványterjesztők lehetnek. A képviselőház még nem vitatta meg a
jogszabályt.
Egyelőre tehát a koronavírus elleni oltás sem kötelező. Ám a hír – vagy talán álhír? – bizonyára még jobban megosztja a társadalmat, újabb tiltakozáshullámot
vált ki, ami a gazdasági megszorításokkal és politikai
botrányokkal tetézve tovább rontja az amúgy is rossz
közhangulatot.
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Évek óta várnak a sorompóra

(Folytatás az 1. oldalról)
A község vezetője lapunknak
elmondta, évek óta kérik a vasúttársaságot, hogy mindkét marosszentgyörgyi vasúti átjáróhoz szereljenek sorompót, mert egyre na-

gyobb a forgalom. Az Észak utcai
átkelő arra a környékre vezet, ahol
rövidesen onkológiai kórház épül,
ahol a Székelyföldi Jégkorong
Akadémia műjégpályát létesített,
emellett lakónegyed épült, tehát

Fotó: Nagy Tibor

fejlődik a környék, és ezáltal a forgalom is nő.
Ugyanezt kérték az Állomás
utcai átkelőhelynél, ahol az önkormányzat uniós forrásokból futballkomplexumot létesít, bútorgyár is

Rendkívüli ülésen döntött a marosvásárhelyi tanács

Szerződést bontanak a Sylevy szolgáltatóval

A marosvásárhelyi tanács a Sylevy Salubriserv szolgáltatóval kötött szerződés felbontása mellett döntött
hétfői ülésén.
A vállalat a következő – legalább 90 napos – időszakban elvégzi a köztisztasági feladatokat a városban,
mindaddig, amíg az önkormányzat versenytárgyalás

útján új szolgáltatóval szerződést nem köt. Az új feladatfüzet a háztartási hulladék szelektív gyűjtését is előírja.
Az önkormányzat bízik abban, hogy a város a lehető legrövidebb időn belül az uniós előírásoknak megfelelő,
minőségi köztisztasági szolgáltatásban részesül.
Abel-éskülkapcsolatiosztály

Megkezdték az oltást az AstraZeneca
vakcinájával is

Romániában megkezdték hétfőn a koronavírus elleni oltást az AstraZeneca vakcinájával
is, amelyet a 18 és 55 év közötti felnőttek immunizálására használnak.

A brit-svéd gyógyszeripari vállalat által kifejlesztett
készítmény a harmadik Romániában bevezetett vakcina a Pfizer/BioNTeché és a – február 4-étől alkalmazott – Modernáé mellett.
2020. december 27-e óta csaknem 687 ezer embert
oltottak be koronavírus ellen, közülük 427 ezren a második dózist is megkapták. A közel 1,1 millió beadott
vakcinával – a Bloomberg összesítése szerint – Románia negyedik helyen áll az Európai Unióban a lakosság
átoltottsága (5,59 százalék) tekintetében.
Az egészségügyi alkalmazottak immunizálása után
jelenleg az oltási kampány második szakasza zajlik,
amelyben a 65 év felettiek, a krónikus betegek, az
idősotthonok lakói és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozói kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást.
Mivel mind a Pfizer/BioNTech, mind pedig a Moderna
az ígértnél kevesebb adagot szállított, a kulcsfontosságú ágazatok dolgozóinak beoltását átütemezték,
hogy a veszélyeztetett csoportoknak elegendő oltóanyag maradjon a második vakcina beadására.
Romániában így gyakorlatilag most kezdődik a tár-

Fotó: MTI/ Komka Péter

sadalom számára kiemelten fontos munkát végző, illetve fokozott fertőzésveszélynek kitett foglalkoztatási
csoportok – a közigazgatásban, energiaszektorban,
nemzetvédelemben, közszállításban, távközlésben, oktatásban, szállítmányozásban, élelmezésben, vízműveknél,
hulladékgazdálkodásban,
temetkezési
vállalatoknál és a sajtóban dolgozók – oltása, ugyanis
az AstraZenecáét 55 év felettieknek nem adják be.
Az AstraZeneca vakcinájára február 15-étől kezdődően 142 ezren foglaltak időpontot az ebből a célból
újonnan megnyitott 180 újabb oltóközpontban. A második fázisban jogosultak többsége – a 65 év felettiek,
az öregotthonok lakói – továbbra is a Pfizer/BioNTech
és Moderna oltásokat kaphatják a korábban meg megnyitott 578 oltóközpontban.
Romániában eddig másfél millió jogosultnak sikerült időpontot foglalnia a koronavírus elleni oltásra az
internetes előjegyzési portálon.
Az első brüsszeli útjáról hazatérő Florin Cîtu miniszterelnök szombaton azt mondta: hamarosan „felpörög” az oltáskampány, hiszen április folyamán 2,4
millió dózis koronavírus elleni oltás érkezik az országba, így szerinte továbbra is tartható az a célkitűzés,
hogy nyár végéig a lakosság 70 százalékát immunizálják Romániában. (MTI)

épül, tehát ez a zóna is rohamosan
fejlődik. Sófalvi Szabolcs rámutatott, a vasúttársaság illetékesei felmérték a terepet, és egyetértettek
abban, hogy az Észak utcában szükség van a sorompóra, valamint
hang- és fényjelzésre. Az Állomás
utcai átkelőhelynél, úgy vélik, nem
kell sorompó, csupán hang- és fényjelzések.
A marosszentgyörgyi önkormányzat évekkel ezelőtt felajánlotta, hogy a terveket is elkészítteti,
és hajlandóak lettek volna az anyagiakat is felvállalni, ám azt a választ
kapták, hogy ezt csupán a vasúttársaság teheti meg.
– Amitől féltünk, bekövetkezett,
balesetek, köztük halálos kimenetelűek is voltak az Észak utcai átjárónál. Az utóbbi években többször
kértük a probléma mielőbbi megoldását, a vasúttársaság azt ígérte,
hogy 2019-ben meglesz, neki is
fogtak, és a város felől, a Víkendtelepnél lévő vasúti átkelőtől a föld
alatt elkezdték vezetni a szálat,
amely szükséges a fény- és hangjelző berendezések működtetéséhez. Tavaly ismét személyesen és
levélben is próbáltuk felhívni az illetékesek figyelmét a veszélyre, de
sajnos a tavaly sem oldották meg a
problémát, és az elmúlt év végén
ismét halálos kimenetelű baleset

történt. Petíció is indult az ügyben,
amelyet több százan írtak alá. A napokban, mivel új igazgató van,
ismét felkerestem, és személyesen
tárgyaltam vele. Szóvá tettem, elfogadhatatlan, hogy hiába jelezzük a
veszélyt, több mint négy év elteltével sem oldódott meg a probléma.
Az útüggyel is ez a szomorú tapasztalatom, évek kell elteljenek, emberéletek vesznek el, amíg
valahogy lépnek a hatóságok – nehezményezte a polgármester.
A vasúttársaság illetékes igazgatója szerint a licitet megszervezték,
a kivitelezőt már 2019-ben kiválasztották, de az nem fejezte be a
munkát. Egyik lehetőség az, hogy
szerződést bontanak vele, viszont
egy új licit lebonyolítása újabb évbe
telik. Az idei költségvetésbe betervezték a beruházásra szánt finanszírozást, ellenben nem tartja
valószínűnek, hogy az év első felében megvalósulna.
– A mi álláspontunk az, és ezt az
igazgatónak el is mondtam, hogy ha
júniusig sem fognak hozzá, akár tiltakozó akciókat is kilátásba helyezünk, ugyanis az emberélet
mindennél fontosabb. Itt nem arról
van szó, hogy javítani kell valamit,
hanem életeket menteni. A biztonságért mindent meg kell tenni –
hangsúlyozta a község vezetője.

Tíz új koronavírus-fertőzött
Maros megyében

Február 15-éig, hétfőig Maros
megyében összesen 17.400 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.
A hétfői adatok szerint 24 óra alatt
10 új esettel nőtt a fertőzöttek
száma, az érintetteknek korábban
nem volt pozitív koronavírustesztjük. Az új betegek mellett
nyolc személynél már korábban
kimutatták a fertőzést, és a megismételt teszt is pozitív lett.
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint
hétfőn 203 Covid–19-fertőzöttet
kezeltek a megye kórházaiban.
Eddig 16.122-en gyógyultak meg
– a kórházi ellátásban részesült, illetve az otthoni elkülönítésben
levő személyeket is beleértve – ,
1492 tünetmentes fertőzött tíz nap
után, további 630 kérésre távozott
a kórházból.
A hétfői adatok szerint jelenleg
23 személy van koronavírus-fertőzés gyanújával beutalva. A megye
kórházaiban tegnapig 587 fertő-

zött hunyt el – olvasható a prefektúra közleményében.

Maros megyében Mezőbodon
község az egyetlen, ahol az utóbbi
14 nap során regisztrált koronavírusos esetek ezer főre jutó száma
meghaladja a hármat. Mezőbodonban ez az arány 8,53 ezrelék –
közölte a megyei vészhelyzeti bizottság.
A megyében 1,10 ezrelék a fertőzöttségi arány, és 27 településen
egyetlen esetet sem regisztráltak
az elmúlt két hétben. Mezőbodon
után a megyeközpontban, Marosvásárhelyen regisztrálták a legnagyobb fertőzöttségi rátát, 2,07
ezreléket.
A megyében 16 településen 1,5
és 3 ezrelék közötti a koronavírussal diagnosztizáltak aránya –
adta hírül az Agerpres hírügynökség.

A szaktárca hangsúlyozza, az
Angliába való beutazáskor továbbra is fel kell mutatni egy, az
utazást megelőző 72 órán belül
készített koronavírusteszt negatív
eredményét, majd a beutazást követő tíznapos karantén alatt további két tesztet kell csináltatni:
az elsőt az érkezéstől számított
második, a másodikat az érkezéstől számított nyolcadik napon. E
két tesztelésre még indulás előtt
regisztrálni kell, a költségek a beutazót terhelik – jegyzi meg a külügy. Ezzel kapcsolatban a
https://www.gov.uk/guidance/how

-to-quarantine-when-you-arrivein-england oldalon kapható bővebb tájékoztatás. Amennyiben a
két teszt valamelyikének pozitív
lesz az eredménye, a karantén
újabb tíz nappal meghosszabbodik.
A külügyminisztérium ugyanakkor emlékeztet, hogy az Angliába készülőknek továbbra is
online regisztrációra van szükségük elutazás előtt, az ehhez szükséges űrlap megtalálható a
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-traveluk oldalon. (Agerpres)

Mezőbodonban a fertőzöttségi
arány 8,53 ezrelék

A tíznapos karantén alatt
két koronavírustesztre
van szükség
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Háború és béke a Kaukázusban

Megmarad-e a független Örményország?

Kaáli Nagy Botond
Hegyi-Karabah, avagy az Arcah
Köztársaság a Kaukázus puskaporos hordója. Az alig több mint 11
ezer négyzetkilométernyi délnyugat-ázsiai enklávé Örményország,
Azerbajdzsán és Irán között fekszik,
jogilag Azerbajdzsánhoz, a gyakorlatban pedig Örményországhoz tarkorlátozottan
elismert
tozik,
államnak számít. A terület egykoron
Örményországhoz tartozott, majd
szovjet tagállam lett, Szálin nyomására Azerbajdzsán részeként, 1923tól autonóm státuszban. A lakosság
túlnyomó része örmény, akik számtalanszor kérték a szovjet vezetéstől
az Örményországhoz való tartozást,
ám ezt mindig megtagadták, így az
évtizedek alatt felgyülemlett feszültség 1988-ban a felszínre tört,
és Bakuban örményellenes pogromokat eredményezett. 1991-ben
Hegyi-Karabah kivált Azerbajdzsánból, amit az fegyverrel igyekezett megakadályozni, így kitört a
hegyi-karabahi háború, amely kisebb-nagyobb
fellángolásokkal
mindmáig tart. Legutóbb tavaly júliusban kapott ismét erőre a konfliktus,
amelybe azeri oldalon Törökország
is bekapcsolódott, novemberben a terület 35 százaléka azeri ellenőrzés alá
került. De miért és hogyan?
Ezt a kérdést boncolgatta a Háború és béke a Kaukázusban című,
a 2020-ban kirobbant háborúról,
annak következményeiről, az örmények jelenlegi helyzetéről szóló vetített képes előadásán a Jerevánban
élő, az ottani kézirattárban dolgozó
és kutató, marosvásárhelyi származású Dajbukát László szombaton
délután a Deus Providebit Ház
Szent Mihály termében.

Az előadás első felében a hegyikarabahi terület történelmét ismertette. Mint mondta, Arcah területén
már 3000 éve bizonyított az örménység folyamatos jelenléte, a terület a perzsa és az orosz birodalom
alatt is önrendelkezési joggal bírt,
ameddig az első világháború után a
Szovjetunió, azon belül pedig az
Azerbajdzsáni Szovjet Szocialista
Köztársaság része nem lett, holott
akkor is örmény volt a lakosság
nagy része. Akiket ma azerieknek
nevezünk, kóbor tatárok voltak,
akik a 16. század után mindenféle
török törzsekről levált és ott maradt,
fosztogató, rabló életmódot folytató
népcsoportokból álltak. Belőlük
alakították ki később az azerbajdzsáni népet, és nekik hozták létre a
szovjetek az azerbajdzsáni köztársaságot az ősidők óta ott élő népek
területeiből.
Az előadó hosszas, térképekkel
illusztrált bemutatóval ismertette
Arcah szovjet idők alatti területvál-

Fotó: Nagy Tibor

tozásait és határmódosításait, azon
területváltozásokat, amelyek közül
Azerbajdzsán természetesen a neki
legmegfelelőbbet igényelte vissza,
majd rátért a tavalyi konfliktus előzményeire és arra, hogy ezt az öszszecsapást az örménység miért
vesztette el. Ennek okaiként az
orosz befolyásoltságú örmény bábkormányokat, a nemzetközi politikai helyzetet, az amerikai
elnökválasztás alatt indított azeri támadásokat és legfőképpen az országot eláruló hadvezetést, régi és
jelenlegi örmény politikusokat, közöttük a jelenlegi miniszterelnököt
okolta. Továbbá megemlítette az
azeri örménygyűlöletet (lásd a baltás gyilkos esetét), amelyet óvodásoltanak
az
azeri
koruktól
gyerekekbe, és az örménynél sokkal
nagyobb és hatóképesebb azerbajdzsáni hadsereget. Azerbajdzsán
olajból származó bevételeinek igencsak jelentős részét fegyverkezésre
költi, mindemellett Törökország je-

Digitális Néptánc 2021

A Hagyományok Háza felhívása

A tavaly tavaszi karantén után a táncpedagógusok ismét a digitális oktatásra
kényszerültek áttérni. A néptáncos szakemberek több olyan jó gyakorlatot
dolgoztak ki, amelyek egyedi szemlélettel, sok tanítási tapasztalattal illeszkedtek a kialakult helyzetbe. Bízunk benne, hogy másoknak is sikerült olyan
újszerű megoldásokat kigondolni, amelyek nemcsak most hasznosíthatóak,
hanem hosszabb távon is segítséget nyújthatnak a táncos-mozgásos tudás
elmélyítésére.

A Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelye és a Magyar Táncművészeti
Egyetem felhívást intéz táncos szakemberek, néptáncpedagógusok számára a digitális oktatás segítségével újszerű kezdeményezések, innovatív megoldások, tudásmegosztási technikák, bemutató módszertani anyagok kidolgozására. A pályázat témakörei: néptánc, népi
játékok, népszokások, táncházhoz kapcsolódó folklorisztikai ismeretek, valamint táncelőkészítés, készségfejlesztés.
A pályaműveket a néptánc és a digitális tudásátadás módszertanában járatos szakértői
zsűri bírálja el. A kiválasztott jelentkezőkkel szakmai napot tartunk, ahol bemutathatják
módszertani újításaikat, és közös szakmai vitafórum keretében összegezzük a digitális néptáncoktatás eredményeit.
Benyújtási határidő: 2021. február 20.
Információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/digitalisneptanc2021 (közlemény)
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lentős hadi, emberállományi és lo- míthatnak, a jelenlegi örmény korgisztikai segítséget is nyújtott, de az mány néhány minősíthetetlen kijeazeriek így is sokszoros embervesz- lentése miatt a déli szomszéd immár
teséget szenvedtek a hazájukat vonakodik.
védő, az azerinél jóval szegényeMindeközben az örmény korsebb felszereltséggel bíró örmény mány az örmény–török–azeri gazhadsereggel szemben. Volt rá eset, dasági kapcsolatok fontosságáról
hogy az örmény katonáknak az szónokol, miközben semmit sem
áruló hadvezetés megtiltotta a fegy- tesz az elvesztett területek visszaverhasználatot, ám azok megtagad- szerzéséért, sőt, a nyilvánvalóan a
ták a parancsot, mire az azeriek katonai hadvezetés által elkövetett
vissza is vonultak. Az is előfordult, árulásokért sem vontak senkit felehogy a jelenlegi miniszterelnök fel- lősségre. A környező nagyhatalhívására örmény önkéntesek töme- maknak, elsősorban Törökországjelentkeztek
harcolni nak és Azerbajdzsánnak egyaránt
gei
Hegyi-Karabahért, ám őket fegyve- érdekében áll Örményország teljes
rek nélkül egyszerűen kitették tönkretétele. Több mint 1500 törtéágyútölteléknek a tűzvonalba, sok nelmi műemlék, melyekből 161
fiatal már az első nap meghalt, más- templom és kolostor, 591 khacskar,
hol egy lövés eldördülése nélkül számos, több ezer éves vár és erőadtak át területeket az azerieknek. dítmény került azeri fennhatóság
Örményországban tüntetések soro- alá. Örmény részről körülbelül
zata indult a jelenlegi kormány 7000 áldozatot követelt és több
ellen, amelyekhez az azt megelőző, mint tízezer sebesültet hagyott hátra
szintén bábkormányok képviselői is a tavalyi háború. Azerbajdzsán a
csatlakoztak, ám csak a tömegben, mai napig nem közöl adatokat a
a parlamentben már egy
követ fújnak a jelenlegiekkel. A tavalyi konfliktust lezáró, az arcahi
területek nagy részéről
lemondó békeszerződést
a parlament jóváhagyása
nélkül írta alá a jelenlegi
miniszterelnök Moszkvában, csakúgy mint
számos egyéb szerződést
is, olyanokat, amelyek
értelmében mindmáig az
azeri hadsereg szabadon
kóborol Örményországban, és ami miatt 121
falu lakosságának kellett
egynapnyi idő alatt végleg elhagynia otthonát.
2020-ban az emberek
házaikat felgyújtva menekültek, hogy az ellen- Dajbukát László
ség ne találjon ott
semmit, és ne tudjon beköltözni. Az veszteségeiről, de nagy valószínűorosz békefenntartók ez utóbbi, ség szerint 20.000 körüli áldozatról
Azerbajdzsánnal határos területen van szó. Ám a káosz csak most keznincsenek jelen, mindennaposak az dődött el igazán Örményországban
atrocitások, még a méltánytalan bé- – az ország katonailag, gazdaságikeszerződés után is ejtettek az aze- lag, érzelmileg és lelkileg is összeriek az örmény civil lakosságból omlott. A régi és az új vezetés
foglyokat, akiket a fogolycseréket gyakorlatilag továbbra is összedolrögzítő szerződés ellenére sem en- gozik, a társadalom két, egymással
gednek szabadon, sőt, mondván, ellentétben álló részre szakadt, mihogy nem hadifoglyok, terrorista- közben Törökországból jelenleg is
ként állítják majd őket bíróság elé. tonnaszámra szállítják a fegyvereSorsuk valószínűleg megpecsételő- ket Azerbajdzsánba, míg a török–
dött, az örmény vezetés semmit örmény határra, Jerevántól 40
nem tesz a kiszabadításukért, a kilométerre katonai alakulatokat
világ pedig elfordítja a fejét, mert szállít Törökország, és közös azeri–
igencsak erős játékosok érintettek török hadgyakorlatokat tartanak.
ebben a háborúban Oroszországtól
A jelenlegi helyzetben sajnos
Iránon keresztül Törökországig. nagy az esélye annak, hogy ÖrOroszország érdeke is a karabahi ményország hamarosan ismét török
feszültség fenntartása, hogy ezzel vilajet lesz, a puszta függetlensége
megtartsa erős pozícióját a térség- is veszélybe sodródott, emiatt az
ben, a bonyolult kaukázusi politikai országnak valószínűleg kérnie kell
helyzetben pedig Örményország az Orosz Föderációhoz való csatlaegyetlen, igazi szövetségesének kozást – mondta adatokban gazdag,
nem a keresztény, ám oroszellenes a szomorú helyzetet részletesen elGeorgia, hanem Irán számított. Ám magyarázó értekezése során az előmost már Irán segítségére sem szá- adó.
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Sárga forgatókönyv szerint kezdődött az oktatás

A község további fejlesztését tervezik

Szerkesztette:MezeySarolta

Bodó Előd Barna második mandátumát kezdte az önkormányzat élén. Elkerülhetetlen
az első mandátum elemzése,
a mérlegkészítés, hogy mit és
hogyan sikerült megvalósítani
az elmúlt négy évben, továbbá felvázolni, mik a tervek
az új megbízatás kezdetén.

Kilenc uniós pályázatot nyertek
– 2016-tól sok téren történt pozitív változás. Sok olyan dologba belevágtunk, amit eddig kívülről
kritizáltunk. 2016-ig nem voltak
uniós projektek a községben. Láttuk, hogy csak úgy tudunk fejlődni,
ha a helyi költségvetés mellett –
kormányzati és uniós pályázatok
révén – külső forrásokra is támaszkodunk. Arra törekedtünk, hogy
olyan csapatot építsünk az önkormányzatnál, amely külső tanácsadókkal képes pénzt lehívni és nagy
projekteket megvalósítani. A kollégáimmal együtt azon dolgozunk,
hogy a projekteket kivitelezzük, s
újakat készítsünk elő a következő
kormányzati és uniós pályázatokra.
Elmondhatom, hogy az önkormányzat működésében is minőségi szintet értünk el – mondta a
polgármester.
– Hány pályázatot sikerült benyújtani, illetve lebonyolítani az elmúlt négy évben? Mire lett volna
még szükség?
– Az elmúlt időben kilenc uniós
pályázatot nyertünk meg, amiből
kettőt megvalósítottunk, továbbá
két kormányzati, amelyeket véghezvittünk. Kormányzati pályázattal 17
utcát aszfaltoztunk le több mint 10
kilométeren. Ez a községben a legnagyobb ilyen jellegű projekt. Ezzel
elértük, hogy az utcahálózat kéthar-

lunk pályázati forrást, ehhez
22 millió lejre lesz szükségünk – tájékoztatott az önkormányzat vezetője.
Bölcsőde
és oktatási komplexum épül
– A község tanintézményei
és a művelődési házak felújításával hogy állnak?
– Az oktatás minősége
rendkívül fontos, hiszen 600
gyermek tanul a községben
óvodástól nyolcadikosig, 60
tanár és oktatószemélyzet
dolgozik. A minimum, amit
meg kell tennünk, hogy jó körülményeket
teremtsünk
nekik. A legnagyobb uniós
projektünk – értékben is – az
A polgármester
Fotók: Nagy Tibor
új bölcsőde építésére vonatmada aszfaltos. Amint lehetőség kozik, a munkálatai tavaly kezdődlesz rá, folytatni szeretnénk az asz- tek el. Az alapot megöntötték, s
faltozást. A közvilágításra korábban jelenleg is dolgoznak rajta. Egy
nyertünk egy pályázatot, azzal a fő- másik folyamatban lévő uniós páutakon korszerűsítettük a közvilágí- lyázatunk a csittszentiváni iskola
tást. Van egy másik sikeres felújítása. Az épület pirosban áll,
pályázatunk a környezetvédelmi felkerült rá a tető, innen folytatjuk
alapnál, jelenleg a kivitelezési licit- a munkát. Egy másik pályázat kerenél tartunk, és tavasszal a teljes köz- tében három kultúrotthon felújítása
világítási hálózatot felújítjuk, zajlik: Csittszentivánon, Mezőbermindenütt, az utca szélességétől és genyében és Harcón. A felszereléa forgalomától függően, gyengébb seket a közeljövőben vásároljuk
vagy erősebb LED-es világítás lesz meg, s bízunk benne, hogy az év
közepéig elkészülnek ezek az épü– számolt be Bodó Előd Barna.
letek,
s a világjárvány lecsengése
Vízhálózat- és csatornaépítésre
után
használni
is lehet őket. Február
nem találtak forrást
végén írjuk alá a finanszírozási
– Az egyik legfájóbb pont a víz- szerződést egy sport- és oktatási
és csatornahálózat hiánya. Sajnos, komplexum felépítésére a központi
erre nem találtunk pályázati forrást, iskola udvarán. Ebben egy sportlévén, hogy rendkívül nagy értékű csarnok és egy műhely kap helyet,
beruházás. A tervet módosítottuk, a ahol a gyermekek gyakorlati órákon
vízhálózatot leválasztottuk a sajátítják el a fa, vas és egyéb anyaszennyvízhálózatról, és külön fo- gok megmunkálását. Az a cél, hogy
gunk pályázni. A vízhálózatra talá- a gyermekek V-VIII. osztályos ko-

Mostantól ünnepeken is lesz helye mindenkinek

A Kádár Márton Általános Iskolában sárga forgatókönyv szerint
kezdték el az oktatást, ami azt jelenti, hogy az óvodások, a 0–IV. osztályosok és a nyolcadikosok tanulnak az intézményben – tájékoztatott
Ráduly Csongor Attila iskolaigazgató. Az iskola pedagógusai abban
reménykednek, hogy jövő héten már a zöld forgatókönyv lesz érvényes, és az ötödik, hatodik és hetedik osztályosok is járhatnak iskolába. A pedagógusok java része a hét végén kapja meg a védőoltást.

A dolgozók fele igényelte az oltást

A világjárvány kitörése óta a község kétszer volt vörös zónában,
másodszor február elején. Több személy hunyt el a Covid szövődményeiben, volt köztük negyven–ötven év közötti is. A prefektúra a polgármesteri hivataltól kimutatást kért, hogy a stratégiai fontosságú
ágazatokban dolgozók közül hányan szeretnének oltást igényelni. Az
összesítés szerint a személyzet körülbelül fele igényli az oltást.

Új alpolgármestere van a községnek

Menyhárt Sándor személyében új alpolgármestere van a községnek.
Korábban községgondnok volt az önkormányzatnál, így jól ismeri a
helyi viszonyokat. Jó menedzseri képességei miatt a 15 tagú tanács
egyhangúlag választotta meg alpolgármesternek.

Online adófizetési lehetőség

Az önkormányzat szeretne könnyíteni az ügyintézésen, online, email-ben, telefonon segítik a lakosságot átiratokkal és igazolásokkal,
hogy ne kelljen személyesen elmenniük a hivatalba. Napokon belül
beindul az online adófizetés is, hogy a ghiseul.ro portálon kártyával
is lehessen adót fizetni.

Sok az adóhátralék

A 2020-as esztendő adóbefizetés szempontjából kedvezőtlenül alakult. A hiányhoz a magán- és jogi személyek egyaránt hozzájárultak.
A hátralékok összege azért is nagy, mert az önkormányzat a pandémia
miatt leállította a befizetéseket, mert sokan voltak nehéz helyzetben,
hogy át lehessen vészelni azt az időszakot. Idéntől azonban a törvény
szerint be kell hajtaniuk az adóhátralékot, mert az összeg megközelíti
az egymillió lejt. Az adófizetők rövidesen értesítést kapnak – idei és
elmaradt – adókötelezettségeikről.

rukban felfedezzék, hogy mihez van
tehetségük, melyik mesterséget választanának szívesebben. Fontos
megemlíteni, hogy a helyi költségvetésből felújítottuk a mezőbergenyei óvodát, a központi iskolában
kiépítettük a tűzvédelmi rendszert,
és márciusban benyújtunk egy pályázatot a bergenyei iskola felújítására.

badtéri helyeket, játszótereket biztosítunk a kisgyerekes családoknak.
Az év közepén kezdjük el a nemrégiben megvásárolt, 1927-ben épült
parasztház falumúzeummá alakítását. Van még egy projektünk, egy
helyi értéktár összeállítása, amiben
a község szellemi és épített értékeit
gyűjtjük össze, fényképekkel illusztrálva – fogalmazott a polgármester.
Parkok, tájház és értéktár
Az idei költségvetés hiányában
Községszerte tavasszal kezdődik nem állt le az élet, a megkezdett
el tíz kisebb-nagyobb park munkálatok folytatódnak, ezek felkialakítása, amivel rendezett sza- ügyelete fontos.

Elkészült a templom

A mezőpaniti református gyülekezet a világjárvány évében,
2020-ban
nagy
összefogással építette fel új,
640 férőhelyes templomát.
Nagy kihívás volt ez, szükségállapot, veszélyhelyzet idején.
Kovács Tibor, a mezőpaniti református gyülekezet lelkésze
a templomépítés körülményeiről számolt be.

– Múlt tavasszal, amikor felütötte
fejét a járvány, s elrendelték a karantént, gazdaságilag hanyatlani
kezdett az ország, félelem és aggodalom töltött el. Mégis a nyomorúságos évben, mint amilyen 2020
volt, csodát élhettünk meg: Isten
kegyelméből határidőre, november
8-ára be tudtuk fejezni a templomot. A járvány ellenére egy nap
sem hiányoztak a munkások, akik
Székről, Kolozs megyéből jöttek.
Folyamatos volt az anyagellátás is.
A templomot „beüzemeltük”, a recepció a napokban történik meg.
Ami a szentelést illeti, a járvány
enyhülésével, júniusban-júliusban
ez is meglesz. November 8-án csak
a paniti gyülekezet volt jelen, nagyon bensőségesen laktuk be az istenházát. Csodálatos élmény volt,
amikor először felhangzott benne az
ige, az orgona. Vágyunk arra, hogy
ünnepélyes keretek között együtt legyünk azokkal, akik támogatták a
templomépítést, azokkal, akik mellettünk voltak. Mindenkit szeretettel
hívunk,
hogy
együtt
ünnepeljünk, beleértve a munkásokat, mérnököket is, hogy na-

gyobb körben ünnepeljünk, és adjunk hálát ezért a csodáért – mondta
a lelkipásztor.
640 férőhelyes
A lelkész elmondta, nem akartak
új templomot építeni, a régit szerették volna kibővíteni. De nem úgy
alakult, ahogy eltervezték. Ma látható, hogy a régi templomot egy kereszthajóval bővítették ki. A régi
épület 350 ember befogadására volt
alkalmas, miközben vasárnaponként 400-450-en jártak templomba,
ünnepeken 600-650-en is elmentek
az istentiszteletre. Az elmúlt 20-30
évben mindig gondot jelentett, hogy
ünnepeken nem fértek be a hívek.
Aki karácsonykor a gyülekezeti
házba sem fért be, haza kellett menjen. Az új templom 640 férőhelyes,
800 négyzetméter beépített felület-

tel rendelkezik, a templombelső
700 négyzetméter, a tetőtérben két
terem található, az egyik gyermekmegőrzésre szolgál, a másik konferenciaterem, amit vasárnaponként a
kismamák, kisbabák használnak,
nekik kihangosítják az istentiszteletet.
Fő éke a vitrália
– A templom fő éke a két méter
átmérőjű vitrália, amit Fodor Sándor marosvásárhelyi művész készített. Amikor a rozettára rásüt a nap,
szivárványt vetít a templom falára.
A művész hihetetlenül részletes,
pontos munkát végzett, a vitráliához 109 féle üveget használt, több
ezer darabból állította össze. Megálmodója Zolcsák Péter tervező
volt, ő szabad kezet adott a presbitériumnak abban, hogy a vitrália

motívumait kiválassza. Sokfelé érdeklődtünk, de a Fodor Sándor
munkája messzemenően meggyőzött. A presbitérium három változatot
rendelt,
amiből
a
legösszetettebbet, a leggazdagabbat
és a legszebbet választotta ki. A művész szerint ez élete egyik fő műve,
egyedi darab, aminek közepén gyülekezetünk szimbóluma, a Krisztusban gyökerező zöldellő életfa
található. Körülötte 12 szimbólum
van, 11 bibliai, a 12. a magyar korona. A vitrália nagyon gazdag üzenetekben is. Az egyik szimbólum
kívülről nem látszik – érdekes technikával oldotta meg a művész –, viszont belülről igen. Ezzel a 12
apostol közül Júdásra utal. A motívumok között ott találjuk a kakast,
Péter tagadásának a motívumát, a
kakas lába alatt a hold, feje fölött a
nap, jelezve, hogy az éj leple alatt
történt, ami történt.

A templom gótikus főbejáratot
kapott, hogy visszahozzuk a falu
középkori múltját. Az orgona a régi,
visszaépítettük a régi helyére, gyönyörűen szól, szépen bezengi a
templomot, amibe új bútorzat került. A faragott tölgyfa padok a marosszentgyörgyi Szabó János
asztalosműhelyében készültek. A
padok stílusához illik az új szószék. A mennyezetet egy kazettás
rész díszíti. A templomot vistai
kővel burkoltuk. Kint megújult a
kerítés, a régi, kétszáz éves harangnak haranglábat építettünk, az
udvaron egy filagóriát nyári konyhával, ami majd ifjúsági, gyerekés házascsoportoknak, szeretetvendégségi alkalmakra hasznosítható.
Az egész udvar pattintott andezit kő
burkolatot kapott. Szépen összeállt
minden.
Istené legyen a dicsőség! –
mondta Kovács Tibor lelkipásztor.
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Sikerrel vették az első nagy akadályt

Bálint Zsombor

Legyőzte első jelentősebb ellenfelét a Marosvásárhelyi CSU Medicina kosárlabdacsapata a másodosztályú bajnokságban vasárnap
este, a ligeti sportcsarnokban.
A Bukaresti ȘtiinVa valamennyi
eddigi mérkőzését megnyerte, így
négy győzelemmel a tarsolyában érkezett a megyeszékhelyre. A magabiztosság jeleit mutatta Marosvásárhelyen is, ahol az első percekben
nagyon lerohanta a hazai csapatot.

Két triplával kezdett, és miközben
George Trif legényei sorra hagyták
ki a dobásaikat, 10-0-val indított,
majd egy újabb tripla után 13-2-re
vezetett. A hazai együttes nehezen
ocsúdott fel, különösen a palánk
alatt szenvedett, ahol a lepattanózásban messze elmaradt a bukarestiektől, a két belső embernek,
Șolopának és Olteannak a második
negyed közepéig 0/14 volt az összesített dobómutatója. Végül Șolopa
nem a palánk alól, hanem egy triplával törte meg a jeget.

Jegyzőkönyv

Kosárlabda 1. liga: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Știin9a
88:75 (14-24, 27-19, 26-22, 21-10)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, zárt kapus. Vezették: Böjte László
(Csíkszereda), George Pridea (Szatmárnémeti), Szőcs Janka (Gyergyószentmiklós). Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).
CSU Medicina: Martinić 34 (7), Șolopa 18 (1), Bölöni 15 (2), Szilveszter 10 (1), Steff 4, Mureșan 3, Oltean 2, Engi-Rosenfeld 2, Kiss, Nistor,
Blaga.
Știin9a: Neacșu 25 (2), Dorneanu 13 (2), Andrei 12, Odagiu 8, Penciu
8, Oprea 7 (1), Postolache 2, Ionescu, Dinică.

Eredményjelző

Kosárlabda 1. liga, 5. forduló:
* Marosvásárhely: CSU Medicina – Bukaresti ȘtiinVa 88:75, Kolozsvári
U – Bukaresti Lumina Wolves 74:45.
* Bukarest: Bukaresti Rapid – Bukaresti Liliecii 101:56, Bukaresti Agronomia – Nagyszebeni CSU II 80:91*.
* Ploiești: CSU Ploiești – Nagyszebeni CSU II 60:124*.
* A Nagyszebeni CSU II egy nap alatt két mérkőzést játszott, délelőtt
Bukarestben, este Ploiești-en.

Valahol persze természetes volt,
hogy a lepattanókat sokkal jobban
gyűjtötte be a ȘtiinVa, hiszen jól látható magassági fölényben volt, a
CSU Medicina összes tapasztaltabb
játékosa (Martinić, Steff, Bölöni és
Engi-Rosenfeld) ugyanis egyes és
kettes poszton játszik. A meccs
akkor kezdett megfordulni, amikor
az alacsonyabb játékosok kvalitásait kezdte kiaknázni a Medicina.
Ami a statisztikákban abban mutatkozik meg, hogy míg a lepattanóknál 45:54 volt az arány (ennél még
volt rosszabb is a találkozó folyamán), a lopott labdáknál 12:3! A
labdabiztonságot pedig az eladott
labdák aránya (3:19!) mutatja.
Közben pedig a dobások hatékonysága is kiegyensúlyozódott.
Míg az elején a vendégek alig hibáztak, utóbb annál többször rontottak. Martinić pedig az első negyed
után annyira belelendült, hogy meg
sem állt 34 pontig, amiből 21-et hárompontosokból gyűjtött. Igen hathatós segítséget kapott Bölönitől,
aki a mérkőzés kulcspillanataiban
lopott labdákat az ellenfelektől, és
két triplája is akkor jött, amikor a
legjobban kellett.
A mérkőzés azonban azt is megmutatta, hogy a marosvásárhelyi
csapat nincs annyira a mezőny fölött, mint ahogy egyesek talán gondolták volna. Ezzel a bukaresti gárdával vélhetően még találkozik az

Komoly változások lehetnek
a Bajnokok Ligájában

A Ferencváros hosszú idő után szerepelhetett újra a legjobbak mezőnyében – a képen Sigér Dávid (j) próbálja
megállítani a Barcelona futballistáját, Antoine Griezmannt
Fotó: NSO

Az Európai Labdarúgó Szövetség
(UEFA) 2024-től megújítaná a Bajnokok
Ligáját, amelynek mezőnye a jelenlegi tervezet szerint 32-ről 36 csapatosra bővülne,
a lebonyolításban megszüntetnék a csoportkört, a mérkőzésszámot pedig növelnék.
A főtáblán szereplő együttesek az eddigi
hat helyett legalább tíz találkozót vívnának,
azaz a csapatok nem találkoznának minden
riválisukkal. Az egyetlen tabella alapján a
legjobb nyolc kvalifikálná magát a nyolcaddöntőbe, míg a 9-16. helyezettek a 1724. helyezettekkel játszanának a 16 közé
kerülésért.
A tervezet ismeretében az európai bajnokságokat összefogó szervezet rendkívüli
közgyűlést tartott múlt pénteken, amelyen
„erős aggályának” adott hangot, hogy az
amúgy is sűrű versenynaptár még telítettebbé válna a plusz játéknapoktól. Az
UEFA ennek a problémának a megoldását
abban látja, hogy húszról 18 csapatosra
kellene csökkenteni az élbajnokságok mezőnyét, valamint ahol létezik, ott megszüntetni a Ligakupát, az élcsapatok pedig
később kapcsolódnának be a nemzeti kupaküzdelmekbe.
A pluszhelyeket illetően annyit tudni,
hogy egyet a francia bajnokság kapna, így

a Ligue 1 a másik négy nagy liga, a spanyol, az olasz, a német és az angol szintjére
emelkedne. A Reuters brit hírügynökség
forrásai szerint a kisebb bajnokságok képviselői azért aggódnak, hogy a fennmaradó
helyeket sem ők kapnák meg, hanem a
Serie A, a Premier League, a La Liga és a
Bundesliga növelhetné tovább a képviseletét.

Ma játsszák az első nyolcaddöntős
mérkőzéseket

Két nyolcaddöntős mérkőzéssel ma folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája idénye, az egyiket – a koronavírussal
kapcsolatos beutazási korlátozások miatt
– Budapesten rendezik: a három magyar
válogatott játékost foglalkoztató Lipcsei
RB az FC Liverpoolt fogadja a Puskás
Arénában.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első
mérkőzések:
* 22.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport
1, Look Sport +: FC Barcelona (spanyol)
– Paris Saint-Germain (francia)
* 22.00 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport: Lipcsei RB
(német) – FC Liverpool (angol)

Martinić annyira belelendült a játékba, hogy meg sem állt 34 pontig
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Fotó: Viography

elődöntő és döntő tornán
A bajnokság állása
is, és maximálisan kell teljesítenie, hogy legyőzze. 1. ȘtiinVa
4/1
9
Különösen a védelmet 2. Rapid
4/1
9
kell összerázni, a meccs 3. Nagyszeben II
3/1
7
2/3
7
bizonyos periódusaiban 4. Agronomia
0/5
5
ugyanis túl könnyen jutot- 5. Lumina Wolves
2/0
4
tak a palánk alá az ellenfe- 6. CSM Ploieşti
1/2
4
7. CSU Ploieşti
lek.
Liliecii
0/4
4
8.
A férfikosárlabda 1. li2/0
4
gában a következő bu- 9. Marosvásárhely
Kolozsvári
U
1/2
4
10.
boréktornákat
március
13–14-én rendezik. A CSU
Medicina ellenfelei a bukaresti Ag- akkor Bukarest vagy Kolozsvár
ronomia és a Rapid lesznek. A hely- jöhet szóba, hiszen a torna negyedik
színt még nem nevezték meg, de, ha csapata ezúttal is a Kolozsvári U
nem lesz ismét Marosvásárhelyen, lesz.

Döntetlent játszott
az FTC Mezőkövesden

A címvédő Ferencváros kétgólos
előnyről 2-2-es döntetlenre végzett a
Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó
OTP Bank Liga 21. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén. Az FTC
immár hat, a Mezőkövesd pedig nyolc
bajnoki találkozó óta veretlen, a fővárosi zöld-fehérek előnye pedig 16-ról
14 pontra csökkent a tabella élén.
Hűvös, szeles időben, de kiváló talajú pályán csaptak össze a csapatok,
amelyek az első félidőt kiegyenlített
küzdelemmel töltötték. Helyzetek
mindkét oldalon adódtak, a vezetést viszont a címvédőnek sikerült megszereznie kicsivel több mint fél óra után
egy szabadrúgást követően. A szünetig
a Mezőkövesd nem tudott válaszolni,
a folytatás pedig nem kezdődött jól a
hazai együttes számára.
Fordulás után ugyanis azonnal megduplázta előnyét a Ferencváros Franck
Boli egyéni megmozdulását követően.
Pintér Attila vezetőedző kettős cserével igyekezett élénkíteni a kövesdiek
játékán, a 61. percben pedig a szépítés,
majd a 73. percben egy szép, ollózós
góllal az egyenlítés is összejött a hazaiaknak.
A hajrában még a Mezőkövesdnek
volt gólhelyzete, ám végül igazságosnak tűnő döntetlennel zárult az összecsapás.

Eredményjelző

* NB I, 21. forduló:
Mezőkövesd Zsóry FC
– Ferencvárosi TC 2-2,
MOL Fehérvár FC –
MTK Budapest 1-2. Az
élcsoport: 1. Ferencvárosi TC 50 pont, 2. Puskás Akadémia 36, 3.
Fehérvár FC 33.
* 1. liga, 23. forduló:
Academica Clinceni –
CSU Craiova 0-0,
Nagyszebeni
Hermannstadt – Bukaresti
FCSB 1-0. Az élcsoport: 1. FCSB 48
pont/23 mérkőzés, 2.
Kolozsvári CFR 47/22,
3. CSU Craiova 44/23.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó NB I, 21. forduló: Mezőkövesd Zsóry
FC – Ferencváros 2-2 (0-1)
Mezőkövesd, zárt kapuk mögött, vezette: AndóSzabó.
Gólszerzők: Besirovic (61.), Jurina (73.), illetve Somália (32.), Boli (49.).
Sárga lap: Boli (9.), Civic (51.), Blazic (70.).
Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos – Farkas, Neszterov, Katanec, Vadnai – Berecz, Karnyickij, Besirovic (Vajda, 91.) – Vutov (Vojtus, 57.), Jurina
(Nagy D., 93.), Cseri (Chrien, 57.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Botka, Blazic,
Civic – Somália, Sigér (Vécsei, 75.) – Isael (Laidouni, 62.), Nguen (Zubkov, 62.), Uzuni (Mak, 75.) –
Boli (Baturina, 84.).

Pótolja elmaradt mérkőzését a Sepsi OSK

„Egyenesbe jön” a Sepsi OSK a lejátszott mérkőzések száma tekintetében: a háromszéki alakulat ma
lejátssza a 21. fordulóból elhalasztott FC Argeş Piteşti elleni mérkőzését. A találkozót azért nem tudták megrendezni a kitűzött időpontban, mert a
székelyföldi gárda számos játékosa koronavírussal
fertőződött, és nem tudott elegendő számú futballistát nevesíteni az összecsapásra. A meccs 19 órakor kezdődik, és az M4 Sport, a DigiSport 1, a
Telekom Sport 1 és a Look Sport + élőben közvetíti.

A mezőkövesdi Andrij Neszterov (b) és a ferencvárosi Roko Baturina
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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Többéves felújításra készülnek a reformátusok

Nagyszabású munkálat kezdődött Gyulakután

Csupán vízszigetelést és tetőjavítást
szerettek volna végezni, de valószínűleg több évig elhúzódó, összetett felújítás helyszínévé válik a gyulakutai
református templom. Megújulhat az
értékes kazettás mennyezet, feltárhatják a templom alatti kriptát, és falfestmények után is kutatnak –
remélik, hogy lesz minderre anyagi
fedezet is.

Gligor Róbert László

Az Erdélyi Református Egyházkerületnek
a magyar kormány által támogatott ingatlanfelújítási programja keretében Gyulakuta református templomában is munkálatokat
terveztek, de hirtelen nem várt akadályok
gördültek az elképzelés elé. Elsőként kiderült, hogy a templom nincs telekelve, ezért
ezzel kellett kezdeni a folyamatot, és végül
csak tavaly sikerült kézhez kapni a tulajdont
igazoló iratot. Továbbá a templom műemlék
jellege miatt hosszabb időt igényelt a tervek
elkészítése mellett a műemlékvédelmi dokumentáció előkészítése és a minisztériumi engedélyeztetés. Mintegy három év ment el
csupán az előkészületekre – avatott be az elmúlt időszak részleteibe Kulcsár Rabocskai
János Levente lelkipásztor. A minisztériumi A településen átutazók nem is sejtik, milyen értékeket rejt
a gyulakutai templom
Fotók: Gligor Róbert László
engedély azonban újabb terhet akasztott a
Régészeti
és
falkutatást
kell végezni
gyülekezet vállára: a felújítás mellett köteleA minisztériumi engedélyben előírt kötezően régészeti kutatást is végezni kell a templező régészeti ásatásra a Maros Megyei Múlomnál.
zeumot kérték fel. Az elképzelés szerint négy
szelvényt tárnának fel, érdekes leletekre
pedig a templom legrégebbi részén, a szentély övezetében számítanak. Művészettörténeti tanulmányok azt vetítik előre, hogy itt
egy Szent István korabeli kis templom alapjai
húzódhatnak, ezt az épületet a 14. században
bővíthették ki. Továbbá a templom alatti kriptát is feltárhatják, ugyanis 1635-ig ide temetkeztek a Lázár grófok. A lejárati ajtaja az
orgonakarzat alatt van, de az 1980-as évekbeli betonozáskor ezt is betakarták.
Továbbá szükség volna a templomfalak
vizsgálatára, ugyanis a mészrétegek alatt középkori freskókat sejtenek. Ebből kettőt már
1982-ben feltártak, a szenvedő Krisztus és a
sárkányt legyőző Szent György alakja került
elő a vakolatot a reformáció idején és után elborító fehér mészrétegek fogságából. Elképzelhető, hogy a belső falfelületet további
A lelkész a falu szülöttjeként vállalja a templom átfogó freskók is borítják, de ez további vizsgálatot
megújításának levezetését
igényel, amelyre Kiss Loránd marosvásárhelyi
restaurátort kérték fel. Az elmúlt évtizeNedvesek a falak
dekben voltak szakszerűtlen és főleg nem
Eredetileg azért tervezték a beruházást, előkészített beavatkozások is, amikor a fahogy megszüntessék a templomfalak nedve- lakra emlékjelek kerültek, ezért sérülhettek is
sedését. Ezért a tetőzet felújítását és az épület az esetleg létező további festmények. Ugyankörüli vízvezetést tervezték be. A falak fel- akkor arra is számítanak, hogy a templomfal
szívják a talajból a nedvességet, mert nincs külső felületén is előbukkanhat freskó, hiszen
megoldva a drénezés, továbbá az 1980-as a középkorban gyakran ábrázolták ott Szent
években történt egy szakszerűtlen beavatko- Kristófot.
zás is: az addig homokágyra épült téglapadló
Mindkét kutatás munkálatai elkezdődtek
helyét lebetonozta a gyülekezet, ezáltal meg- néhány napja, az ígéretesnek tűnő vizsgálagátolta a nedvesség természetes elpárolgását, tokra hamarosan visszatérünk.
és ez óhatatlanul a falak átnedvesedéséhez,
salétromosodásához vezetett, ma már helyen- Felújításra szorul a kazettás mennyezet is
A 17. századi festett kazettás mennyezet
ként másfél méteres magasságban hámlik a
vakolat – mutatta a lelkész. Ezért a betonpad- felújítására a szovátai Mihály Ferenc restaulót fel kell törni, el kell távolítani, és vissza rátort szeretné felkérni a gyülekezet. Ez az
kell építeni a téglapadlót, továbbá nemcsak asztalosremekmű sosem volt felújítva, ezért
az épület körül, hanem annak belsejében is már a 19. század második felében romlásnak
meg kell oldani a vízelvezetést. A munkála- indult a szentélyrészt borító mennyezet, s
tokra egy helyi vállalalkozótól kértek áraján- hogy leszakadását megakadályozzák, a falalatot, aki szerint 60 ezer euróból megoldható kat átívelő gerendák elhelyezésével előzték
lett volna a nedvesedés megszüntetése. Csak- meg a pusztulást. Ám a kazetták egy része
hogy most már egészen más feladatokkal is igen gyatra állapotba került, díszítőfestése
megkopott, vagy a gyakori beázásoktól megkibővült a tennivalók sora.
rongálódott, a falapok elkorhadtak
vagy
elváltak
egymástól, azaz sürgős beavatkozásra van szükség
ahhoz, hogy az egykori remekmű a továbbiakban is
ékesíthesse a templomot. A
hajórészen ugyancsak kazettás mennyezet van, de az már
közel másfél századdal később készült, és egy 1982-es
javítás alkalmával kék-fehér
festést kapott.
Mennyibe fog kerülni?
Jogosan vetődött fel a kérA falak átnedvesedtek, így a betonpadlót fel kell törni, el kell vezetni a vizet
dés, hogy ez a hatalmas

munkálatsorozat menynyibe fog kerülni.
Erre még a lelkésznek
sincs válasza, ahogyan
azt sem tudják, hogy
honnan fogják előteremteni a szükséges
összeget, hiszen nem
csekély kiadásokra kell
számítani. Egyelőre
csak a magyar kormánytól az egyházkerület révén megítélt
60 ezer euróra számítanak, de a régészeti ásatásokat
is
az
egyházközségnek kell
állnia, nem beszélve a
mennyezet felújításáról, amelyre tavaly 25
ezer eurós árajánlat érkezett. És még hol van
a szükséges dokumentáció, valamint a minisztériumi engedélyek
beszerzése, hogy a falkutatás ellenértékéről
ne is beszéljünk…
A lelkész januárban
a gyülekezet közgyűlé- Az 1625-ben készült kazettás mennyezet Erdély egyik leghíresbb képírójának műve
sén a hívek elé terjesztette a felújítás kérdését,
műen az 1625-ben készült festett kazettás
azt, hogy mi minden várhat rájuk idén és a mennyezete: a szentélyrész fölött összesen 86
következő év(ek)ben. Azt is kihangsúlyozta: színes mennyezetminta sorakozik, s bár igenamit őseink évszázadokkal ezelőtt megépítet- csak megviselték az évszázadok, így is látszik, hogy kora egyik legdíszesebb erdélyi
példányáról van szó.
A mennyezetet Szövérdi Gáspár János és
második felesége, Bethlen Zsófia rendelte
meg, de elkészültét már a falu földesura nem
érte meg. A szomszédos Szövérdről származó
Gáspár János elsőként a gyulakutai Lázár
János özvegyét, Safarith Krisztinát vette feleségül, ezzel megalapozta vagyonát, és
innen pályája felfelé ívelt. Részese volt a 16.
század végi erdélyi politikai színtér történéseinek, ott volt a havasalföldi hadjáratban, a
székely felkelők leverésében, és részt vett
Bocskai Istvánnak a közeli Nyárádszeredában történő megválasztásán is. Pályája csúcspontját
Bethlen
Gábor
fejedelem
bizalmasaként érte el, többször is az uralkodó
követeként fordult meg az isztambuli Portán,
1625-ben Konstantinápolyból hazatértében
érte a halál, Bukarest mellett. Holttestét a
gyulakutai templom alatti kriptában temette
el felesége.
A mennyezetet mezőbándi Egerházi János
(más néven Képíró János) készítette, aki kora
legkitűnőbb mesterei közé tartozott, számos
Az utolsó Lázár gróf emlékköve a templomban
erdélyi udvarház, kastély mellett ő festette a
tek, azt meg kell óvni, fel kell újítani, és Bethlen Gábor gyulafehérvári palotája és a
ehhez nem minden esetben várhatják mások- közeli alvinci kastélya mennyezeteit is, tertól a segítséget. Olyan munkálatok körvona- mészetes, hogy őt kérte fel a gyulakutai
lazódnak, amelyeket vétek volna el nem templommennyezet megfestésére a fejedelem
végeztetni, és ha mindezen túl lesznek, a kö- udvarmestere, Szövérdi Gáspár János. A
vetkező háromszáz esztendőben nem kell templomban így az ő nevének is emléket állított a gyulakutai közösség, a Lázárok, Bethismét ekkora befektetést eszközölni.
A közel másfél ezer fős gyülekezet tagjaira lenek sírkövei mellett ott találjuk Egerházi
nem vetettek ki kötelező hozzájárulást, címeres márványtábláját is a falon.
hanem mindenkitől önkéntes
adományokat várnak, hogy
ki-ki akarata, lehetősége szerint adományozzon a munkálatokra. Ugyanis e hatalmas
összegek mellett az orgona elkezdett feljavítására is gyűjteni kell: a román kormánytól
28 ezer lejt kaptak, de ezt még
meg kell pótolniuk 19 ezerrel.
Úgy tűnik, a hívek megértették az üzenetet, és már elkezdtek érkezni az adományok. Az
idén aranykönyvet is nyitnak,
amelybe feljegyzik a jószándékú adakozók nevét.
Mivel már rendelkeznek telekkönyvvel, arra számítanak,
hogy akad majd európai pályázati lehetőség is a komoly
művészettörténeti értékkel
rendelkező műemlék templom felújítására.
Erdély egyik dísze volt
A gyulakutai templom leg- A mészrétegek alatt számos értékes falfestmény lehet, mint például
értékesebb kincse egyértel- a sárkányölő Szent György képe
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Voltunk! Vagyunk. Leszünk?

Szerkeszti:MezeySarolta

A Marosvásárhelyi Magányosok
Klubja fennálásának XXX. évfordulóját ünnepli. A klubot Kopacz
Imola klinikai szakpszichológus álmodta meg harminc évvel ezelőtt, s
azóta működik, az önzetlen és nagy
hozzáértéssel végzett munka eredményeként. Kedd délutánonként sok
egyedülálló személy találkozik a
klubban. Színvonalas előadások, tanulságos kirándulások, bálok, születés- és névnapozások, gulyásfőző
versenyek, adventi műsorok a templomokban, valamint az év folyamán
lévő ünnepekre szervezett kulturális
műsor várja a klubtagokat, megérintve a sok magányos ember lelkét, boldog mosolyt varázsolva
arcukra.
Baricz Lajos pap költő az évfordulóra írt versének
néhány sora összefoglalja a klub lelkületét: ,,Egymásra találnak/ Egymásra találnak itt az emberek,/
olyan a Közösség, mint egy nagy család,/ a világ órája
bár gyorsan ketyeg,/ otthonává válik ez a Társaság./
Itt mindenki fontos, egyformák vagyunk,/ bárki feltárja öröm s bánatát,/ nem kell megjátszanunk, adhatjuk magunk,/ megért s befogadó ez a Társaság./ A
világban tán társtalanul élünk,/ ebben a Klubban
társra lel az énünk/ s a találkozó ünnepnappá válik,/
tartana ez így a késő halálig! – /mindenki ismerős,
mindenki barát,/ éljen, virágozzék ez a Társaság!”
2020-ban, a koronavírus-járvány idején klubvezetőnk szívén viselte a tagok sorsát, rendszeresen telefonáltunk klubtársainknak.
A klub fennállásának harmincadik évfordulójára
megjelent egy emlékkönyv Voltunk! Vagyunk. Leszünk? címmel, amely a harmadik a klubról szóló kiadványok sorában. Az ötlet és a szerkesztés Kopacz
Imola tiszteletbeli elnök érdeme. A számítógépes
szerkesztést Kopacz Miklós mérnök végezte. Munkatársak a meghívott előadók és a klubtagok voltak.
Reméljük, hogy véget ér e szomorú időszak, és újra
találkozhatunk minden kedden.
A jubileumi ünnepségre, az emlékkönyv bemutatására és a pezsgős koccintásra a járvány alakulásától
függően kerül sor, előreláthatólag február 25-én. A
helyszínt a közeljövőben szögezik le.
A meghívón ez olvasható: „Ha lelked derűs és tiszták céljaid, jókora utat tehetsz meg előre”. (Goethe)
Az eseményre nyomtatott emléklap a következő idézetet tartalmazza: „Hány, de hány évet kell rá feltenni,
hogy legalább feltehetőleg tudjuk, mit kell tenni és
hogy kell tenni! (Goethe)
Ha már az idézeteknél tartunk, idézzük az emlékkönyv első oldalán találhatót is: ,,Nem elég jóra
vágyni:/ a jót akarni kell!/ És nem elég akarni:/ de
tenni, tenni kell!/ A jószándék kevés!/ Több kell: – az
értelem!/ Mit ér a hűvös ész?!/ Több kell: – az érzelem.” (Váci Mihály)
Kopacz Imola visszaemlékezéséből idézek:
– Klinikai munkám során mind többen és többen
fordultak hozzám olyan problémákkal, melyek inkább
szociális, mint pszichés jellegűek voltak. Ekkor született meg bennem az a gondolat, hogy talán jó lenne
ezeket a személyeket összefogni egy önsegítő csoportba, lévén közös a probléma, az elhagyatottság,

a magány és ezek lecsapódásai. Az évtizedek során
a klubtagok számukra eddig ismeretlen helyzetekben
megtanultak alkalmazkodni, és engem is megtanítottak egy nagy közösséghez viszonyulni, következetességgel, türelemmel és szeretettel irányítani a
nagy és heterogén csapatot. Évtizedeken át meg kellett felelni ennek a nagy szakmai kihívásnak. Köszönetet mondok elsősorban az alapító klubtagoknak:
Némety Ibolyának, Székely Árpádnak és Gyepesi
Rozáliának kitartásukért. Köszönöm a veterán és
újabb klubtagjainknak az együttműködést, hogy e
rendkívüli világjárvány dacára is tudunk egyásról,
és megérhettük ezt a szép évfordulót. Mindez csoportmunka volt. A kuratóriumi tagok – Varga Irén
elnök, titkár, Czerán Erzsébet alelnök, krónikás,
Herman Ilona, Popescu Olga, Cseh Juliánna tanácsosok – értékes segítsége és odaadása szintén elismerést érdemel. Köszönet Kopacz Miklósnak a 30
év alatt tanúsított türelméért és segítségéért, hogy
mellettem állva, soha nem sérelmezte a klubra fordított időt. Köszönök mindent azoknak, aki segítették
a klubot. Ez volt a csoda! Isten áldása kísérte utunkat.
Voltunk! Vagyunk. Leszünk? – fogalmazott Kopacz
Imola.
A kötetben azok visszaemlékezései is helyet kaptak, akik az évek folyamán a keddi klubdélutánok
meghívottjai voltak. Járay Fekete Katalin újságíró,
Tóth Béla rádiós szerkesztő, Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános, Nagy László unitárius lelkész, Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános, Szilágyi Sándor
Dankó Pista-díjas nótaénekes, tiszteletbeli klubtag,
Szabó Annamária, a Nemzeti Színház díszlettervezője, Tövissi Éva magyartanár, dr. Drăgan Pécsi
Enikő családorvos. Az emlékkönyvben néhány klubtag is közöl visszapillantót, köztük Némety Ibolya,
Székely Árpád, Veres Irén, Popescu Olga, Herman
Ilona, Simó Emese, Jakab Ilona,Varga Irén, Czerán
Erzsébet, Cseh Juliánna, Luka Ildikó, Fejéregyházi
Tünde.
Az emlékkönyv lapjait a 30 év alatt készült fotók
színesítik. Az évek során meghívott előadók hosszú
névsora is olvasható. Az elhunyt klubtagok emlékéről
sem feledkeztünk meg.
Bálint György-idézettel zárom: ,,Nem fontos, hogy
miért él az ember, de döntően fontos, hogy miképpen
él”.
CzeránErzsébet

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Szóvá tenném…

Mi, akik már a nyolcadik évtizedünket tapossuk,
amúgy is eléggé itthonülőkké váltunk, de a koronavírus erre még rátett egy lapáttal. A bevásárlásaink nagy
részét a gyermekeink végzik, de hát létezik a világháló, így én is, mint sok társam, naponta több órát
böngészem, és rákaptam az online rendelésekre.
Utóbb, sok más termék mellett, egy kis helyet foglaló automata mosogatógépet rendeltem. Minden
simán ment, minden terméknél óriási a választék
mind árban, mind minőségben. A 49 évvel ezelőtti
első nyugati turnét varázsolta elém, a nagyáruházak
roskadó polcait, a fényességet, ahol minden árcímke
99-es számmal végződött. Ma nálunk is hasonló a
helyzet, minden kapható, igaz, más-más áron egyik
vagy másik forgalmazónál. Átvettünk nyugatról minden jót és kivetnivalót.
A fent említett masinát egy olasz cég gyártja, és egy
bukaresti forgalmazza. Nagy volt a meglepetésem,

amikor a csomagból előkerültek a dokumentumok, a
többoldalas használati utasítás. Csodák csodája, a 14
európai nyelvű használati útmutatón nem szerepelt
sem a román, sem a magyar nyelvű változat. Így
kénytelen voltam a neten megkeresni a magyar nyelvűt, azt töltöttem le, és végül a befűzött fénymásolatot
tanulmányozva sikerült használatba helyezni a masinát.
Meglepő, hogy dr. Raed Arafat államtitkári minőségében a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben az óvintézkedésekről az állam nyelve, a román
mellett csak angolul volt hajlandó közölni. Az angol
világnyelv, de aki több évtizedig tevékenykedett Marosvásárhelyen, amiért minden elismerés megilleti,
tudhatja, hogy az erdélyi, a marosvásárhelyi népesség
jelentős része magyar, a tájékoztatókat magyarul is
közölni kellett volna.
SzászKárolynyugdíjas
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Külföldi koncertlehetőségeket
kapnak

A Rendkívüli Tehetségek Képzőjének két zongorista diákja,
Nagy Krisztina és Szaniszló
Attila számos külföldi megmérettetésen diadalmaskodott, aminek eredményeként
külföldi koncertlehetőségeket
is kaptak.

A 15 éves marosvásárhelyi Nagy
Krisztina (tanárai Eckhardt Gábor
és Hargitai Imre) 2020 augusztusában nagydíjat nyert a New York-i
Progressive Musicians C kategóriájában (15-18 évesek), így idén július 10-én bemutatkozhat a
Carnegie Hallban. Novemberben I.
helyezést ért el a Danubia Talents
Nemzetközi Zenei Verseny B kategóriájában, a következő hónapban
pedig II. díjas lett a moszkvai International Moscow Music Competi-

tion zongora kategóriájában. Idén
februárban Brüsszelben vesz részt a
Merci Maestro zongoraverseny
döntőjében, ahová a válogatók alapján került be.
A szintén 15 éves Szaniszló
Attila (tanárai ugyancsak Eckhardt
Gábor és Hargitai Imre) a fent említett Danubia Talents megmérettetés C korcsoportjában lett első,
decemberben pedig nagydíjat és I.
díjat nyert a romániai Interprete Pianistica profi kategóriájában. Idén
januárban megnyerte az észtországi
Odin versenyt a 15–16 éves korcsoportban, az olaszországi Franz Liszt
Center Piano Competition versenyen pedig második lett a 14–17
évesek között.
Forrás: Zeneakadémia.hu (az
akadémia honlapja)

Fagy várható az ország
nagy részében

Fagy várható szerda reggelig,
19 megyére pedig sárga szélriasztást adott ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Az elsőfokú szélriasztás kedd
hajnalig érvényes a Déli- és a Keleti-Kárpátok 1700 méter fölötti térségeire, ahol 70-90 km/órás
sebességgel fújhat a szél, felkavarva a havat és csökkentve a látótávolságot. A jelzett időszakban
Erdélyben, Olténiában, Dobrudzsában és Munténia keleti részén is felerősödhet a szél, 40-50 km/órás
széllökések várhatók.
Ugyanakkor szerda délelőttig
rendkívül hideg idő és fagy lesz
reggel és éjszaka az ország központi, északi, keleti és déli részén.
Ezekben a térségekben mínusz 15
és mínusz 10 Celsius-fok közötti
minimumokra lehet számítani, az
erdélyi medencékben mínusz 20
fokig csökkenhet a hőmérséklet. A
nappali csúcshőmérséklet mínusz 6
és 0 fok között várható.
Hét végére enyhül a hideg

Hideg, olykor fagyos és enyhébb
napok váltják egymást a következő

két héten – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat február 15e és 28-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben
csütörtöktől vasárnapig enyhül az
idő, a maximumok 4 és 6 Celsiusfok között alakulnak, éjszaka mínusz 4, mínusz 2 fokig hűl a levegő.
Jövő héten az ilyenkor megszokottnak megfelelően alakul az időjárás,
a nappali csúcsértékek átlaga 5 és 8
fok közötti, éjszaka mínusz 6, mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Enyhe csapadékra a jelzett
időszak második hetében van kilátás.
A hegyekben szerdáig mínusz 16
Celsius-fokig süllyed a hőmérők higanyszála éjszaka, és nappal is legfeljebb mínusz 8, mínusz 10 fok
lehet. Aztán fokozatosan enyhül az
idő, a hét végéig a nappali átlagos
csúcshőmérséklet eléri a 0 fokot, és
éjszaka sem lesz kevesebb mínusz
6-nál. Jövő héten nappal 2-4 fok, éjszaka mínusz 4, mínusz 2 fok várható
a
hegyekben.
Enyhe
csapadékra szinte minden nap van
kilátás. (Agerpres)

Rosszabbodtak a súlyos
égési sérültek ellátásának
körülményei

Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter hétfőn úgy nyilatkozott, hogy még a héten ismerteti a súlyos égési sebesültek kezelésének és ellátásának körülményeit, ugyanis ezek
rosszabbodtak a 2016-os helyzethez képest.

„A reális helyzet romlott 2016-hoz képest. Kevesebb az ágy, van amelyiket felszámolták, helytelenül lebonyolított beruházások történtek, vagy
pedig a végtelenségig halogatták a szükséges befektetéseket” – jelentette
ki a parlamentben nyilatkozó Voiculescu.
A miniszter arról tájékoztatott, hogy a súlyos állapotban lévő égési sérültek ellátására több ellátóközpontot finanszírozott a Világbank 2015-től
kezdődően, de ezeknek a mai napig sincs engedélyük.
„A PSD miniszterei elvágták a szalagokat Temesváron, Iaşi-ban, de
utána se pénzt nem utaltak ki számukra, se engedélyük nincs. Az égési
sérültek romániai kórházainak nincs engedélyük” – mondta.
Voiculescu azt is közölte, hogy a súlyos égési sebesültek ellátására
fenntartott helyek száma kicsivel több mint 20 az egész országban.
(Agerpres)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény

A Maros Megyei Tanács 2021. március 10-én versenyvizsgát tart – toborzás útján – a tanács szakapparátusához
tartozó Műszaki Igazgatóság adminisztratív beavatkozási osztályára a következő betöltetlen állások elfoglalására:

1. szakfelügyelő, II. fokozat – egy állás;
2. szakképzett munkás, I. fokozat (lakatos) – egy állás.

Általános követelmények:
a) román állampolgár, vagy az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára, és romániai lakhellyel rendelkezik;
b) ismeri a román nyelvet (beszéd, írás);
c) az életkora megfelel a törvényes előírásnak;
d) teljes cselekvőképessége birtokában van;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény által kiállított bizonylattal tud igazolni;
f) teljesíti a tanulmányi, esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelményeket,
a meghirdetett állás követelményei szerint;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati
vagy szolgálattal kapcsolatos bűncselekmény miatt, illetve az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás,
korrupciós bűncselekmény szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenséget eredményezne.

Sajátos követelmények:
A jelentkezőnek meg kell felelnie az összes, alább felsorolt feltételnek:
A II. fokozatú szakfelügyelői állásnál:
– egyetemi végzettség, licenc- vagy azzal egyenértékű diplomával (az egyetemi és az oktatási
szakterületek/szakirányok/egyetemi tanulmányi programok és a 2020–2021-es tanévre vonatkozó felsőoktatási intézmények szerkezetének jegyzéke jóváhagyására vonatkozó 299/2020. sz. kormányhatározat előírásai szerint, beleértve az azokkal az okmányokkal egyenértékűeket, az egyetemi oktatási egységeknek a
szerkezete és az egyetemi szakképesítések/tanulmányi programok szerint, az elvégzésüknek az időpontjában). Tudományágazat (RSI): informatika;
– a tisztség gyakorlásához szükséges régiség a tanulmányoknak megfelelő szakterületen legalább egy év;
– rendelkezzen B kategóriás gépjárművezetői hajtási jogosítvánnyal.
Az I. fokozatú szakképzett munkás (lakatos) állásnál:
– közép- és/vagy általános iskolai végzettség;
– lakatos vagy hegesztői szakképesítési tanfolyam;
– szakmai régiség legalább 9 év.

A versenyvizsga lebonyolításának módja:
A II. fokozatú szakfelügyelői állásra a versenyvizsga írásbeli, gyakorlati vizsgából és interjúból áll.
Az I. fokozatú szakképzett munkás (lakatos) állásra a versenyvizsga gyakorlati vizsgából és interjúból áll.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén tartják, az alábbi
program szerint:
Az írásbeli vizsgára 2021. március 10-én 11 órától kerül sor.
A gyakorlati vizsga 2021. március 11-én 11 órakor lesz a vizsgáztató bizottság által meghatározott terv alapján,
amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:
a) alkalmazkodóképesség;
b) nehéz helyzetek kezelésének képessége;
c) gyakorlati követelmények teljesítésének képessége;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próba költségvetési keretének megfelelő kezelése.
Az interjú a gyakorlati vizsgától számított legtöbb négy munkanapon belül lesz.
Az interjú dátumát, időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményével egy időben fogják közölni.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat a jelen hirdetés megjelenésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.
Az interjú pontos időpontját és helyét a gyakorlati vizsga eredményével egyidejűleg teszik közzé.
A versenyvizsgára jelentkezők a vizsgadossziét a tanács székhelyén nyújthatják be: Győzelem tér 1. szám, 63as iroda, Marosvásárhely, Maros megye – Lucia Felicia Cismaş, a humánerőforrás-osztály tanácsosa, tel.: 0265263-211, 1236-os belső, fax: 0372-651-236, e-mail-cím: petruta.lucian@cjmures.ro.

A jelentkezéshez a következő dokumentumokat kell benyújtani:
a. beiratkozási kérvényt, a szervező közhatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;
b. a személyi igazolvány vagy bármilyen más irat másolatát, ami a törvény szerint tanúsítja a személyazonosságot;
c. a végzettséget igazoló bizonyítványok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatát, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel a követelményeknek;
d. a munkakönyv másolatát vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek igazolják a munkahelyi régiséget,
a szakmai gyakorlatot és/vagy a szakképzettségnek megfelelő régiséget;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot vagy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyből kitűnik, hogy
nincs olyan büntetése, ami összeférhetetlenné tenné a megpályázott állással;
f. a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolást, amely 6 hónapnál
nem régebbi, és amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. önéletrajzot.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

XIX.
Nyárádszeredai
Kertésznap

Március 6-án, szombaton kerül
sor az immár hagyományossá vált
nyárádszeredai kertésznapra a város
művelődési házában és annak előterében. Szeretettel várják a kertészeti szaporítóanyagokat, időszerű
kertészeti, szőlészeti, méhészeti és
mezőgazdasági terméket, kelléket,
kisgépet előállító/forgalmazó cégeket és magántermelőket. A kertésznap keretében gyümölcstermesztési, szőlőtermesztési, zöldségtermesztési, növényvédelmi és virágkötészeti tanácsadást is igénybe
vehetnek az érdeklődők. A kiállított
tárgyakon kívül a Mentor Könyvek
Kiadó standján mezőgazdasági – és
nem csak – témájú könyvek közül
válogathatnak/vásárolhatnak a látogatók. Igénylést kiállítófelületre
február 16. és március 5. között várnak a 0748-620-908-os telefonszámon. A szervezők mindenkit az
érvényben lévő egészségügyi előírások betartására kérnek.

Segítség
az étkezési
utalványok
használatához

A Marosvásárhelyi Szociális
Igazgatóság telefonos és technikai
segítséget nyújt a legfeljebb 800 lej
nyugdíjjal rendelkező, 75 évet betöltött személyeknek, akik elektronikus (kártya típusú) étkezési
utalványt kaptak. A segítségnyújtás
az érvényesítésre és a felhasználás
módjára vonatkozik. Ennek értelmében azok, akiknek még nem sikerült aktiválniuk a kártyát,
hétfőtől péntekig 8–14 óra között
hívhatják a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot a 0365/430859 telefonszám 112-es mellékvonalán.

Négynapos
terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány március 18–21. között négynapos terápiás programot szervez férfi és női
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon. Jelentkezni március 12-ig lehet a
0265-254-460-as telefonszámon.
A program célja az absztinencia
elérése, az információszerzés a
függőséggel kapcsolatban, terápiás
terv készítése, önismeret. A csoportfoglalkozások segítenek a függőséggel való szembenézésben, az
önismeretben, információt lehet
szerezni a függőségről, a társfüggőségről, illetve segítséget nyújtanak a diagnózisalkotásban és egy
terápiás terv elkészítésében. A felvétel előzetes beszélgetés alapján
történik. A négynapos függőség- és
önismereti program bevezető a 12
napos rövid terápiához – tájékoztatott Deé Lukács Éva irodavezető.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybetéteket bármilyen méretben – 30%
kedvezménnyel. 1989. December 22.
utca 113. szám (22469)
ELADÓ 1,5 ha telek Marosszentgyörgyön, Erdélyi (Transilvania) út
218. Tel. 0744-438-594. (22469-I)
FEJŐSTEHÉN eladó. Tel. 0744-199151. (10772-I)
ELADÓ héjatlan tökmag és hidegen
préselt olaj. Tel. 0747-480-255. (10777)

LAKÁS

KIADÓ hosszú távra másfél szobás, 36
m2-es bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a 0749425-152-es telefonszámon. (10450)

ELADÓ a Kövesdombon II. emeleti, II.
osztályú tömbházlakás. Tel. 0727-700967, 0756-352-635. (10786)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (22461-I)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (10768-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést
bármilyen anyagból, ácsmunkát, cserépforgatást, festést, meszelést, szigetelést stb. Tel. 0742-344-119.
(10727-I)
CSOMAGSZÁLLÍTÁST vállalok február 19-én, pénteken Marosvásárhelyről Budapestre és vissza. Tel.
0749-543-104. (-I)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel. 0770-621-920. (10712-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést
és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

Gondnok házaspárt
keresünk (akár
nyugdíjast is)
egy Hargita megyei
menedékházba.

JÓZAN
életű,
dolgos,
szorgalmas férfit keresünk,
aki felelősséget vállal a
munkájáért, rendet tart maga
körül, és nem riad meg a
hegyi élettől.
A párja szintén dolgos,
házias, tud főzni, rend- és
vendégszerető, igényes a
környezetére.
Állandó ottlakás szükséges.
Jogosítvány nem feltétel, de
előnyt jelent.

Jelentkezni a 0741-255666-os telefonszámon.

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből, ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0747-508-707, Misi. (10796-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ne búsuljatok, nekem már nem
fáj semmi, ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok
ragyogni, szívetek egy darabja
voltam, mit nem lehet pótolni.”
Szomorú szívvel emlékezünk
február 16-án id. SZABADI
LAJOSRA halálának 12. évfordulóján. Emlékét őrzi két fia, két
menye és két unokája. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(10738)

„Szüleink elvesztése után az életünk már soha nem lesz a régi.”
Szívünkben szomorúsággal és
hiányuk örökös érzésével emlékezünk drága szüleinkre, a deményházi DÉNESI KÁLMÁN volt
vadászra, a dolgos, családjáért
küzdő édesapánkra elmúlásának
30. évfordulóján. És emlékezünk
szeretett édesanyánkra, DÉNESI
ILONÁRA szül. Kovács, a nemeslelkű, mindig vidám „NAGYIRA”,
akinek szerető szíve öt éve dobbant utolsót. Örök álmukat őrizze
béke és nyugalom a szülőföld
csendjében. Szívünkben őrizzük
szép emléküket. Gyermekeik,
unokáik, dédunokáik és a rokonok. (mp.)

Fájó szívvel emlékezünk szeretett Édesanyánkra, KOVÁCS
ÉVÁRA halálának második évfordulóján. Laci és Baba családjukkal. (10789-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

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

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

ATHEREZIATEJGYÁR eladási osztályára VEZETŐ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435ös telefonszámon. (65329-I)

BIOLÓGIÁBÓL alapos felkészítőt tartok érettségire, egyetemre.
Tel. 0742-666-631. (p.-I)

Szomorúan emlékeztünk február
11-én a somosdi születésű
SÁNDOR GYÖRGY marosvásárhelyi lakosra halálának 15. évfordulóján. Emlékét megőrizzük.
Felesége, Marika, fia, Csabi és a
rokonok. (10807-I)

A viszontlátás reményével emlékezünk id. POP EMIL ZOLTÁNRA
halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerető
családja.
(10810-I)

ELHALÁLOZÁS
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban és a csodában, most
mégis fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy rövid, de méltósággal és végtelen türelemmel
viselt szenvedés után, 56 éves
korában elhunyt
dr. CSOMOSS
MIKLÓS-GYÖRGY
állatorvos.
Drága halottunk hamvait 2021.
február 16-án, kedden 14 órakor
helyezzük végső nyugalomra a
marosvásárhelyi katolikus temetőben. Örökre velünk maradsz!
Búcsúzik tőle szeretett családja,
rokonai, barátai és ismerősei.
(sz.-I)
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába
keres könnyes szemünk, már
többé nem talál. Akarjuk, hogy legyél örök, boldog lélek. Az égiektől szívből csupán ennyit kérek!
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér
és rokon,
KATÓ MÁRIA
76 éves korában megpihent. Temetése 2021. február 16-án, kedden
15
órakor
lesz
a
marosvásárhelyi római katolikus
temető felső kápolnájából.
A gyászoló család. (p.-I)
Mély fájdalommal búcsúzunk a
szeretett édesanyánktól, nagymamánktól, dédnagymamánktól,
SZABÓ ELVIRÁTÓL
szül. Károly
aki életének 94. évében 2021.
február 12-én örökre megpihent.
Végső nyugalomra 2021. február
17-én, szerdán 12 órakor helyezzük a marosvásárhelyi református sírkertben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét őrzik szerettei. (10794-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BETHLENDI SÁNDOR
90. évében elhunyt.
Temetése február 17-én, szerdán
15 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben (a nagy kórház
mögött).
Nyugalma legyen csendes!
Gondozói. (10805-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
GÖRÖG
született SZÁSZ ILONA
a tejgyár volt dolgozója
69 éves korában elhunyt.
Temetése folyó hó 16-án, kedden
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.
A gyászoló család. (10793-I)
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„Az igazak örökké élnek, s az Úrnál
van az ő jutalmuk!”
(Bölcs. 5,16)
Szomorú szívvel emlékezünk február
16-án ft. FÁBIÁN DÉNESRE, Kászonújfalu plébánosára halálának 12. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (10803-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, testvér,
rokon, keresztanya, barát és jó
szomszéd,
KORCH PÁLNÉ
született DEZSŐ ILONA
84 évesen, 65 év házasság után,
türelemmel viselt betegség után
folyó év február 14-én visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Búcsúztatása a Pax termében
(Papiu utca) lesz február 16-án,
kedden 14.30 órakor.
Temetéséről a háromszéki Csernátonban később intézkedünk.
Kérjük a koszorúk mellőzését.
Bánatos férje. (10798-I)

Őszinte részvétem a gyászoló
családnak
dr.
CSOMOSS
MIKLÓS-GYÖRGY elhunyta alkalmával. Nyugodjon békében!
Dr. Kelemen Atilla. (10809-I)

Szívünkben mélységes bánattal,
a pótolhatatlan veszteség szomorúságával tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
CRISTIAN ANDRÁS
volt kereskedelmi főfelügyelő
2021. február 15-én életének 86.
évében csendben megpihent.
Temetése 2021. február 18-án,
csütörtökön 13 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temetőben, református szertartás
szerint.
Áldott emlékét kegyelettel őrzi
gyászoló családja. (10804-I)

Fájdalommal búcsúzunk szeretett
barátunktól,
SIKLÓDI
ERNŐTŐL. Áldott emléked
megőrizzük. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Benke Ernő és családja. (p.-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
SIKLÓDI ERNŐTŐL,
ki voltál jó sógor, nagybácsi és
keresztapa. Vidámságodat soha
nem felejtjük.
A Pánczél család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal munkaközössége mély megrendüléssel vett
tudomást
dr.
CSOMOSS
MIKLÓS-GYÖRGY
felügyelőbiztos, a szeretett munkatárs
oly korai elhunytáról.
Dr. Csomoss Miklós-György
1994-től védte a Maros megyei
fogyasztók érdekeit, 2007–2009
között a Regionális Fogyasztóvédelmi
Hivatal
igazgatói
tisztségét töltötte be. Sokoldalú
személyisége,
kiemelkedő
szakmai tudása, elhivatottsága,
emberi magatartása példaértékű volt mindannyiunk számára, segítőkészsége, tanácsai, a nehéz helyzetekben is
megnyilvánuló humora nagyon
fog hiányozni. Távozásával
intézményünk
munkaközösségét megrázó, pótolhatatlan
veszteség érte. A Maros Megyei
Fogyasztóvédelmi Hivatal munkaközössége ezúton együttérzését és őszinte részvétét
fejezi ki dr. Csomoss MiklósGyörgy gyászoló családjának.
Emlékét szívünkben kegyelettel
megőrizzük. Nyugodj békében,
Miki doktor úr! (sz.-I)

Az RMDSZ Maros megyei
szervezete
megrendülten
értesült dr. CSOMOSS MIKLÓSGYÖRGY állatorvos, a Maros
megyei Regionális Fogyasztóvédelmi Hivatal főfelügyelője,
egykori
vezetője
haláláról.
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! (-I)

Megrendülten értesültünk volt
munkatársunk, DUCA SÁNDOR
elhunytáról. Együttérzésünket
fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Az
Imatex Rt. munkaközössége.
(65395-I)
Szomorú és fájó szívvel
búcsúzunk drága barátnőnktől,
szomszédnőnktől,
SÁNDOR
ELLÁTÓL,
kérvén
békés
nyugodalmat neki. Lányának,
menyének és unokáinak meg a
családjuknak küldjük őszinte,
szívbeli részvétünket, és a
velük való együttérzésünket
ezekben a fájdalmas pillanatokban.
Szeretettel
és
tisztelettel a barátok, szomszédok részéről a Bucsin utcai
lakóbizottság. (10800)
Szomorúan búcsúzunk szeretett Ella nénémtől, SÁNDOR
ELLA
született
Fazakas
Gabriellától, aki erős küzdelem
után
adta
vissza
lelkét
Teremtőjének. Nyugodjon békében. Vigasztalódást kívánunk
szeretteinek.
Adorjáni
Imi,
Gerty, Anna, Timy. (-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Korch Pálnak a szeretett
FELESÉG elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A gázgyári
barátok. (10801-I)
Mély megrendüléssel értesült
klubunk a hírről, mely szerint
elveszítettünk egy jó barátot a
Femina Klub csoportjából.
SUBA ROZÁLIA, angyalaid
vezessenek tovább az utadon,
legyen lelkednek örök béke,
nyugalom. A Marosvásárhelyi
Önsegélyző Pénztár őszinte
részvétét fejezi ki a családnak
és a hozzátartozóknak. Sok erőt
és kitartást! (-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Az Erdélyi Magyar Televízió marosvásárhelyi stúdiója állást hirdet híradós szerkesztő-műsorvezetői
feladatkör ellátására, meghatározatlan idejű teljes
munkaidőre. A részletes szakmai önéletrajz leadásának határideje: 2021. február 17.
Jelentkezni az allas@erdely.tv e-mail-címen lehet.
Elvárások:
• felsőfokú végzettség (szakirányú végzettség előny)
• fejlett szövegalkotási, beszéd- és íráskészség
• számítógép-felhasználói ismeretek
• felsőfokú románnyelv-tudás

Előnytjelent:
• médiában szerzett releváns szakmai tapasztalat
• magabiztos, kellemes megjelenés
• felsőfokú idegennyelv-ismeret
• kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
Amitkínál:
• fiatal, dinamikus munkaközösség
• jó munkakörülmények
• végzettségnek és szakmai tapasztalatnak megfelelő
bérezés
• megbízható, stabil munkahely

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

