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Templom és (nem csak) iskola

Marossárpatak, a fejlődő község

Projekt 435 roma
gyermek
felzárkóztatásáért

A Maros Megyei Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóság részt
vesz egy négy megyére kiterjedő projektben, melynek célja a veszélyeztetett közösségekben élő gyermekek
támogatása, a nappali központok által
nyújtott szolgáltatások minőségének
javítása.

____________4.
Restaurálják
a bonyhai
Bethlen-kastélyt

A bonyhai kastély állapota az 1948-as
államosítást követően rohamosan
romlott, annyira, hogy az utóbbi években a romos épület életveszélyessé
vált. A Bethlen-kastély elődjét 1545ben Bethlen Farkas építtette, ezt alakították át az évszázadok során.

Felújított, restaurált, kibővített, avagy az alapoktól újjáépített, gyönyörű épületek, problémás ivóvízhálózat, gazdag
kulturális élet, a járvány ideje alatt is fegyelmezett lakosság.
Marossárpatakon jártunk, ahol egy dinamikusan fejlődő község képe bontakozott ki előttünk. A megvalósításokról, folyamatban lévő projektekről, tervekről és gondokról
beszélgettünk Kozma Barna újraválasztott polgármesterrel.

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor

Felújított és felújítás alatt lévő épületek sorozata
– Az elmúlt időszakban elég sok mindent sikerült megvalósítani. Sárpatakon az egyik legfontosabb projektünk a kultúrotthon újjáépítése volt.
2008-ban vissza kellett szolgáltatnunk az épületet a Teleki családnak,
mert az a család tulajdonában volt. Teleki Samu annak idején rendszeresen látogatott Erdélybe, sokszor beszélgettünk vele, végül eladta az épületet a falunak a felbecsült érték körülbelül 40 százalékáért.
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Phenjan megpróbált
betörni a Pfizer
számítógépes
rendszerébe

A Pfizer vakcinájának technológiájához és a koronavírus okozta betegség
gyógymódjához próbált hozzájutni
Észak-Korea a Pfizer gyógyszergyártó
számítógépes hálózatának feltörésével.

____________9.

Anyanyelv

Ismeretlen elkövetők festékspray-vel fújták le a Görgényi-havasokban, a Jódtelep és Szalárd között található turistajelzések magyar
feliratait. Az esetet arra járó turisták észlelték, lefotózták, és azonnal
közzétették a közösségi oldalakon.
Korábban „csupán” a helységnévtáblákat festegették a „magyarok barátai”, most képesek voltak festékszóróval „felfegyverkezve”
hegyet mászni, hogy újabb jelét adják nacionalizmusuknak.
Emlékeztetünk, hogy február elején ismeretlen tettesek nemzeti
színekkel mázolták le a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékművét. A Maros megyei rendőrség vizsgálatot indított az emlékmű megrongálásának ügyében. Az emlékművet a polgármesteri hivatal
letisztíttatta, a tetteseket azóta is keresik. Az RMDSZ elítélte a szélsőséges megnyilvánulást, és arra kérte Marosvásárhely lakóit, hogy
ne dőljenek be a provokációnak, maradjanak higgadtak.
Visszatérve a Görgényi-havasokban történtekhez, köztudott, hogy
Romániában nincs olyan törvény, amely bár kihágásnak minősítené
a turisztikai jelzések megrongálását. Civil szervezeteknek voltak már
ilyen irányú kezdeményezéseik, ezek a próbálkozások azonban egyelőre nem jártak sikerrel.
Mit tehetnénk hozzá?
Romániában sohasem tűnt el a nacionalizmus. A rendszerváltás
óta számtalanszor voltunk tanúi nemtelen támadásoknak,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 13 perckor,
lenyugszik
17 óra 59 perckor.
Az év 54. napja,
hátravan 311 nap.

Ma ALFRÉD,
holnap MÁTYÁS napja.
MÁTYÁS:héber eredetű, latin
közvetítéssel jutott hozzánk. Jelentése: Jahve ajándéka.
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232,0818

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

Elmarad a felvonulás

A világjárvány miatt idén sem szerveznek tömegrendezvényt a székely szabadság napja alkalmából Marosvásárhelyen – közölte a Marosszéki Székely Tanács. A Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) helyi szervezete a lakosság
egészségét óvó intézkedésekre hivatkozva mondta le a hagyományossá vált marosvásárhelyi megemlékezést és autonómiát követelő felvonulást. A Marosszéki Székely
Tanács szabadtéri fotókiállítással fogja felidézni a székely
szabadság napjának marosvásárhelyi emlékeit, a helyszínről és a megnyitó időpontjáról később tájékoztatják a közvéleményt.

Szombaton is lehet adót fizetni

Március 31-ig szombatonként 8–12 óra között nyitva tartanak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adó- és Illetékügyi Igazgatóságának pénztárai. Így hét végén is
benyújthatók a hulladékilleték kiszámításához szükséges
nyilatkozatok, és befizethetők a helyi adók és illetékek. A
hivatal a hét közben tapasztalt zsúfoltság csökkentése érdekében, valamint a késő délutánig dolgozók munkaprogramja
figyelembevételével
döntött
a
szombati
nyitvatartásról.

Ötletbörze
a gyalogosterek kialakítására

Ötletbörzét indít a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
a Bolyai és az Enescu utca, illetve a hivatal előtti Győzelem
tér átalakítására. Jelenleg a feladatfüzet összeállításán dolgoznak. A tervek szerint a Bolyai utca korzó jellegű, kulturális rendezvények számára megfelelő, délutánonként és
hétvégén kizárólag a gyalogosforgalomnak nyitott térré
válna. A Győzelem tér agora jelleget kapna, azaz olyan nyilvános tér lenne, ahol a lakók találkozhatnak, beszélgethetnek. Az Enescu utcát egy koherens elv szerint alakítanák
át úgy, hogy illeszkedjen a szecessziós stílusba, hangsúlyozva a tér kulturális, oktatási és rekreációs jellegét.

XIX. Nyárádszeredai Kertésznap

Idén március 6-án, szombaton tartják meg az immár hagyományossá vált nyárádszeredai kertésznapot a helyi művelődési házban és előterében. Az eseményre várják a
kertészeti szaporítóanyagokat, időszerű kertészeti, szőlészeti, méhészeti és mezőgazdasági termékeket, kellékeket,
kisgépeket előállító/forgalmazó cégeket és magántermelőket. A kertésznap keretében gyümölcs-, szőlő-, zöldségtermesztési, növényvédelmi és virágkötészeti tanácsadást is
igénybe vehetnek az érdeklődők. A kiállított tárgyakon kívül
a Mentor Könyvek Kiadó standján mezőgazdasági témájú
könyvek (de nem csak azok) közül válogathatnak/vásárolhatnak a látogatók. Az igényeket a kiállítófelületre március
5-ig lehet jelezni a 0748-620-908-os telefonszámon. A szervezők mindenkit az érvényben lévő egészségügyi előírások
betartására kérnek.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Jól teljesítenek a kisdiákok

Dicséretes
erdményeket
értek el a távtanulás ellenére
is a nyárádszeredai kisdiákok, akik a napi lecke, tanulnivaló,
a
házi
feladat
elkészítése mellett arra is
szakítottak időt és fordítottak többletenergiát, hogy tanítónőik
irányításával
nemzetközi versenyeken is
megméretkezzenek.

Így a nyíregyházi-sóstógyógyfürdői Míg Megnövök kiemelkedően közhasznú alapítvány több
versenykiírására is beneveztek tavaly ősszel. A Míg Megnövök akkreditált
kiváló
tehetségpont
Kárpát-medencei kiírásaiban az
anyaországi tanintézetek mellett A nyárádszeredai Szó-kincsvadászok csapat a legjobb teljesítménnyel jutott be az erdélyi csapatok közül
Fotó: Nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola
Kárpátaljáról a beregszászi és ung- a döntők egyikébe
a
4–5.
osztályosok
döntőjében,
ahol 13 csapat fog megmévári járásokból, Erdélyből Szatmár, Maros és Hargita
retkezni, köztük a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály
megye iskoláiból jelentkeztek négyfős csoportok.
Az Olvasninemciki! szövegértési-szövegalkotási csa- általános iskola Biró Anna-Mária által felkészített Veszpatverseny Tóthné dr. Szűcs Éva főiskolai adjunktus, a szőcskék csapata, továbbá a nyárádszeredaiak sem hiáNyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézet oktatója nyoznak, a Bagettek nevű csoportot Trufán Ildikó Rozália
szakmai vezetésével zajlik. A harmadszorra megszervezett tanítónő juttatta el eddig. A jubileumi kiírás szakmai vezeversenyre 2–5. osztályos tanulók neveztek be, akiknek no- tője a tehetségekért munkálkodó, Bonis Bona-díjas dr. Koi
vemberben egy iskolai, február elején pedig egy területi Balázs főiskolai tanár.
A nyárádszeredaiak mellett gyergyószentmiklósi csapaversenyszakaszt kellett teljesíteni. A 2. osztályosok versenyében a tavasz folyamán megszervezendő döntőbe kilenc tok is értek el jó eredményeket, és jutottak döntőbe. A ticsapat jutott be, ezek között egyetlen erdélyi van, a nyá- zenhatodik alkalommal megrendezett Matekguru verseny
rádszeredai Deák Farkas általános iskola Szó-kincsvadá- fináléjában a Fogarassy Mihály általános iskola 4. osztászok csapata: a Kátai Judit tanítónő által felkészített lyosaiból alakult Matekmanók csapat szerzett helyet (takvartett az elérhető 110 pontból 109-et szerzett meg, így nítónő Biró Anna Mária), míg az ugyancsak
ezzel legjobb csapatként jóval nagyobb anyaországi tele- tizenhatodszor szervezett Rigóénekeljen nevű környezetvédelmi verseny alsó tagozatos diákok döntőjének ötös
pülések diákjait utasította maga mögé.
A 3. osztályosok versenyében a döntőbe tíz csapat jutott mezőnyében az első négy helyet ugyancsak gyergyói kisbe, ebből három erdélyi: Nyárádszeredából Nagy Eszter ta- diákok foglalják el: a Fogarassy Mihály iskolából a Kisnítónő Fürgék és Dinószakik nevű csapatai 7. és 8. helyen kukták és Sütimanók (tanítónő Biró Anna Mária), míg a
állnak a megszerzett pontok tekintetében, őket követi a Vaskertes általános iskolából a Kalandos négyes és a Kisszomszédos Nyárádgálfalváról a Szentiványi Mihály álta- kukták (tanítónő Ambrus Carmen Gabriella) csapata. A
lános iskola Török Edit tanítónő által felkészített LCD2 verseny témája ezúttal az egészséges táplálkozás, ezért a
csapatoknak első szakaszban helyi alapanyagok és recepKlub nevű csapata.
Az ötödszörre megszervezett Nyelvészkedők című ver- tek felhasználásával két ételkülönlegességet kellett készíseny döntőjében is szerepelnek erdélyi négyesek. A 2. osz- teniük, a második fordulóban írásbeli munkában kellett
tályosok tízes mezőnyében ismét a nyárádszeredai iskola teljesíteniük. A verseny szakmai vezetője Széles Klára
Szuper nyelvészek nevű csapatát találjuk, Kátai Judit tanít- anyaországi középiskolai tanár, vendéglátóipari üzletági
ványai 175 pontot szerztek a lehetséges 180-ból az eddigi igazgató.
A Míg Megnövök alapítvány megalakulása óta különös
szakaszokon. A 3. osztályosok élmezőnyében a már említett nyárádszeredai Fürgék és Dinószakik csapatait, vala- figyelmet fordít a különböző képességű, a szárnyaló és a
mint a szovátai S. Illyés Lajos általános iskola lemaradó gyerekek egy közösségben történő fejlesztésére,
Mikkamakka nevű, Lőrinczi-Härtlein Enikő tanítónő által miközben a tanítást a tanulási folyamat segítéseként, iráfelkészített csoportját találjuk ott. Legnépesebb a mezőny nyításaként értelmezi. (GRL)

Oktatással egybekötött síhétvége felnőtteknek

Az Outward Bound Romania február 26–28. között síhétvégét tart olyan felnőtteknek és családoknak, akik szakképzett síoktatók támogatásával biztonságos körülmények között
szeretnék megtanulni a síelés alapjait, és bővíteni szeretnék ba-

RENDEZVÉNYEK

Az Ariel színház mesejátékai

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
nagytermében február 26-án, pénteken 18 órától a 4
éven felüli nézőknek ajánlott Lúdas Matyi című mesejátékot lehet megtekinteni. A helyek száma korlátozott,
előzetes helyfoglalás 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/
836848053802197. Február 28-án, vasárnap 10–22 óra
között a Csipike látható az interneten. A bábdarabot Fodor
Sándor meseregénye alapján Király István írta. Az előadásra online legkésőbb 28-án 20 óráig lehet jegyet vásárolni, a következő linken: https://www.teatrulariel.ro/...
/onlin.../csipike-online.html. A jegyek száma korlátozott.

Mezőség mosolya

A Maros Művészegyüttes február 24-én, szerdán 19
órától a Mezőség mosolya című folklórműsort viszi újra
színre a kövesdombi székházban. A műsorban megidézett ,,táncos” falvak: Alsótök, Girolt, Bonchida, Válaszút,
Kide, Bálványoscsaba, Szék, Mezőkeszü, Magyarpalatka, ugyanakkor Borsa-völgyi dallamok is felcsendülnek az előadás alatt. Rendező-koreográfus: Varga
János. Énekel Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes

ráti körüket. Jelentkezni lehet egyénileg vagy csoportosan. A
helyszín: Outward Bound Ifjúsági Központ, Szováta, illetve a
Havas Bucsin pálya. További információ a 0265/250-939, 0769224-290 telefonszámokon, e-mail: info@outwardbound.ro
zenekarának kíséretében. Az előadáson a járványügyi
protokoll betartásával lehet résztvenni. Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás szükséges a
0757-059-594-es telefonszámon hétköznaponként 9-13
és 17-19 óra között.

Szimfonikus hangverseny

Február 25-én, csütörtökön 19 órától a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia szimfonikus zenekarának hangversenyére kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Közreműködik
Ştefan
Cazacu
gordonkaművész;
koncertmester: Roxana Oprea. Műsoron: Haydn- és
Csajkovszkij-művek. A járvány miatt a hangversenyre
csak 186 jegy értékesíthető. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online az Eventbook honlapján kaphatók.

Egy élettel tartozom – Csata Éva
könyvbemutatója

Csata Éva Egy élettel tartozom című új könyvét mutatják
be február 25-én, csütörtökön 18 órától a virtuális térben. A szerzővel Csatlós Tünde beszélget. A rendezvény követhető lesz élőben a Facebookon.

Könyvbemutató a mai Törökországról, örményekről, kurdokról

Flesch István Örmények, törökök és kurdok. Az 1915-ös
örmény katasztrófa és a mai Törökország című könyvét
ismerteti dr. Nagy Attila február 24-én, szerdán 17 órai
kezdettel a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János
termében. A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális
Egyesület által szervezett rendezvényre a belépés ingyenes. A járványügyi előírások betartása kötelező.
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Tűzriadó a bukaresti tüdőgyógyászati intézetnél

Az incidens okát még vizsgálják

Tűz miatt riasztották vasárnap késő este a tűzoltókat a bukaresti Marius Nasta Tüdőgyógyászati Intézethez. A helyszínre kiérkezett egységek lángokat
nem, csak füstöt észleltek az intézet udvarán levő
mobil kórház egyik külső ventilátoránál. A koronavírusos betegek számára kialakított intenzív terápiás egységben hét személyt ápoltak, senki nem
sérült meg.

A bukaresti katasztrófavédelmi felügyelőség vezetője, Orlando Şchiopu szerint vasárnap 22 óra 22 perckor kapták a riasztást, miszerint az ott dolgozók lángokat láttak a Marius
Nasta intézet intenzív terápiás egységként működő mobil kórházában. Tíz tűzoltóautót és 14 mentős egységet vezényeltek
ki a helyszínre, tűz azonban nem volt, csak füstöt észleltek az
egyik külső ventilátornál.
A katasztrófavédelem és a szervizcég közösen fogja megállapítani, hogy ezt mi okozta – mondta Şchiopu, hozzátéve,
hogy a mobil kórház belsejébe nem jutott be a füst.
A Marius Nasta Tüdőgyógyászati Intézet vezetője, Beatrice
Mahler szerint az októberben létesített, 12 ágyas intenzív terápiás mobil egység múlt hét folyamán fertőtlenítés miatt
zárva volt, pénteken nyitották meg. Hét súlyos beteget ápoltak
ott, de egyikük sem szorult gépi lélegeztetésre. A hét páciens
közül kettőt átvittek az intézet épületében működő intenzív
osztályra, a többieket más osztályokon kezelik tovább.
Kiment a helyszínre vasárnap este az egészségügyi minisz-

ter is. Vlad Voiculescu sajtónyilatkozatában azt mondta, „apró
incidensről van szó, amely azonban nagy riadalmat okozott”.
A tárcavezető szerint a mobil kórház műszaki berendezését
két hónappal ezelőtt ellenőrizték. Az incidens okát még vizsgálják.
Fél éve szabadságon van a tűzoltó
Van egy tűzoltó alkalmazottja a bukaresti Marius Nasta Tüdőgyógyászati Intézetnek, de több mint hat hónapja szabadságon van – nyilatkozta hétfőn az egészségügyi intézmény
menedzsere. Beatrice Mahler azt mondta, a tűzoltói munkakörbe alkalmazott személy több mind fél éve vagy pihenő-,
vagy betegszabadságon van.
„Nagyon nehéz dolgozni egy olyan közintézménynél,
amelyben a személyzet nem akar dolgozni, és a menedzsernek, illetve a vezetőségnek olyan személyekkel kell együttműködnie, akik nem hajlandók részt venni a
tevékenységekben, ugyanakkor csak nagyon nehezen lehet
ezért szankcionálni őket. Mindenképpen felül kell vizsgálni
az ezt szabályozó törvényeket” – fogalmazott.
A kórházi berendezések időszakos ellenőrzésével kapcsolatban Mahler rámutatott, erre van egy pontos eljárás, és figyelmet fordít arra, hogy ezt rendszeresen elvégezzék.
Ugyanakkor kifejtette: a műszaki személyzetet mindössze hárman alkotják, és két villanyszerelő dolgozik az intézetnél, közülük egyiket a szükségállapot idején alkalmazták. (Agerpres)

Az EU bővítette a Venezuela elleni szankciós listáját

Az Európai Unió újabb tizenkilenc embert vett fel a
Venezuela ellen 2017 őszén bevezetett szankciós
jegyzékébe, ezzel ötvenötre emelkedett azon hivatalos személyek száma, akiknek döntései vagy cselekedetei az Európai Unió szerint aláássák a
demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogok
helyzetét a dél-amerikai országban – közölte az Európai Unió külügyi tanácsa hétfőn.

A testület szerint a jegyzékbe vettek felelősek a politikai,
gazdasági, társadalmi és humanitárius válságban szenvedő
dél-amerikai országban az ellenzék választási jogainak és a
törvényhozás demokratikus működésének korlátozásért, valamint az emberi jogok súlyos megsértését jelentő alapvető szabadságok korlátozásáért.
Az intézkedések között utazási tilalom és vagyoni eszközök
befagyasztása szerepel. Azt közölték, hogy az intézkedések
közös alapokon nyugvó, demokratikus megoldások kialakítását hivatottak ösztönözni annak érdekében, hogy az országban

politikai stabilitás alakuljon ki, és lehetővé váljon a lakosság
szükségleteinek kielégítése.
A célzott intézkedések rugalmasak és visszafordíthatók, továbbá úgy alakították ki őket, hogy ne fejtsenek ki kedvezőtlen hatást a venezuelai lakosságra – közölték.
Venezuela egyszerre küzd súlyos gazdasági és politikai válsággal. Előbbinek az az oka, hogy Venezuela kizárólag kőolajszármazékokat exportál, és az olaj árának pár évvel ezelőtti
jelentős csökkenése hatására a gazdaság zuhanórepülésbe kezdett. A belpolitikai válság pedig az után mérgesedett el, hogy
az ország törvényhozásában elsöprő többséget szerzett az ellenzék a 2015-ös választásokon. Ezt követően a hatalomhoz
hű legfelsőbb bíróság fokozatosan megfosztotta jogköreitől a
törvényhozást, majd Nicolás Maduro elnök 2017-ben párhuzamos parlamentnek számító alkotmányozó gyűlést hozott
létre. A 2020 decemberi parlamenti választásokat az ellenzék
bojkottálta, így a törvényhozás is a kormányoldal ellenőrzése
alá került. (MTI)

Frissült az adózási szempontból
nem együttműködő országok jegyzéke

Az Európai Unió illetékes tanácsa felülvizsgálta és
frissítette az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékét, amelyből Barbadost törölte, a megmaradt tizenegy ország
mellé pedig felvette a Dominikai Közösséget.

Az uniós tanács közölte: Barbados szigetállam már a közösen kitűzött határidő előtt sikeresen végrehajtotta mindazokat
a reformokat, amelyek megfelelnek a jó adóügyi kormányzás
uniós elveinek.
A listán szereplő Vanuatu, Szamoa, az Egyesült Államok
fennhatósága alatt álló Amerikai Szamoa, Trinidad és Tobago,
Guam, a Fidzsi-szigetek, a Virgin-szigetek, Palau, Panama, a
Seychelle-szigetek, valamint a Nagy-Britannia tengerentúli területének számító, a Kis-Antillák szigetcsoporthoz tartozó Anguilla mellé felkerült a szintén a Karib-térségben található
Dominikai Közösség, mert az indoklás szerint nem hajtotta
végre azokat az adóreformokat, amelyekre kötelezettséget vállalt. A jegyzék azokat az országokat, illetve területeket tartalmazza, amelyek vagy nem folytatnak konstruktív párbeszédet
az EU-val az adóügyi irányításról, vagy pedig nem teljesítették

határidőre az uniós kritériumoknak való megfeleléshez szükséges reformok végrehajtására tett vállalásaikat.
Azok az országok, illetve területek, amelyek még nem felelnek meg az összes nemzetközi adóügyi standardnak, de kötelezettséget
vállaltak
reformok
végrehajtására,
együttműködőnek minősülnek, és az aktuális helyzet áttekintéséről szóló külön dokumentumban szerepelnek. Ezekkel
összefüggésben a tanács arról tájékoztatott, hogy Marokkó,
Namíbia és a Karib-térségben található Saint Lucia minden
adóügyi kötelezettségét teljesítette, ezért ezeket az országokat
el kell távolítani a dokumentumból. Jamaica kötelezettséget
vállalt arra, hogy nem megfelelő adórendszerét 2022 végéig
módosítja vagy megszünteti, Ausztrália és Jordánia meghoszszabbította kötelezettségvállalásainak teljesítési határidejét, a
Maldív-szigetek pedig további négy hónapot kapott az adóügyekre vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról
szóló OECD-egyezmény ratifikálására. Emellett felkérték Törökországot, hogy hárítsa el az adóügyi információcsere akadályait, és aktiválja automatikus információcsere-kapcsolatát
mind a 27 uniós tagállammal. (MTI)

Kínai külügyminiszter: Washingtonnak észszerűbb
Kína-politikát kellene folytatnia

A Kínával szembeni előítéletek és a gyanakvás elvetésére, valamint egy észszerűbb Kína-politika alkalmazására szólította fel az amerikai törvényhozókat
Vang Ji kínai külügyminiszter hétfőn, egy Pekingben
tartott külügyi fórum megnyitóján elmondott beszédében.

Vang felidézte: ötven évvel ezelőtt Henry Kissinger akkori
amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó kínai látogatásával
évtizedeken át tartó szünet után megtört a jég a két ország közötti viszonyban. Hangsúlyozta: ötven évvel később ismét
arra van szükség, hogy a két ország észszerű és helyes döntést
hozzon. A kínai külügyi tárca vezetője szerint ugyanis az elmúlt években Washington lényegében minden szinten megszakította a kétoldalú párbeszédet. Kiemelte mindazonáltal:
Kína készen áll őszinte kommunikációt folytatni az Egyesült
Államokkal.
Vang reményét fejezte ki, hogy az amerikai fél a lehető leghamarabb kiigazítja Kína-politikáját, eltörli a kínai termékekre
kivetett büntetővámokat, visszavonja a kínai vállalatokat

érintő, egyoldalú szankciókat, és felhagy Kína technológiai
fejlődésének elnyomásával. A kínai külügyminiszter ezeket a
lépéseket a kínai–amerikai együttműködés szükséges feltételeinek nevezte.
Vang továbbá felszólította Washingtont, hogy tartsa tiszteletben Kína legfontosabb érdekeit, ne avatkozzon bele az ország belügyeibe, és ne játsszon össze a Tajvan függetlenségét
pártoló szeparatista csoportokkal.
A fórumon szintén felszólaló Cuj Tien-kaj, Kína washingtoni nagykövete elmondta: a két félnek világos határvonalakat
kell szabnia olyan érzékeny kérdéseket illetően, mint Tajvan,
Hszincsiang és Tibet ügye.
Az amerikai–kínai kapcsolatokban az utóbbi években komoly feszültségek alakultak ki egyebek mellett a kereskedelmet, az emberi jogokat, Hongkongot, Tajvant, illetve Kína
dél-kínai-tengeri területi követeléseit illetően. Egyes megfigyelők szerint azonban a Joe Biden amerikai elnök vezette
amerikai kormányzat nem fog jelentős változtatásokat végrehajtani Washington Kína-politikájában. (MTI)

Ország – világ
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1634 újabb koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 1634 koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint tízezer koronavírustesztet végeztek – közölte hétfőn a
stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel 781.329-re nőtt a fertőzöttek száma. 725.526 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 5.881.162
RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel
Romániában, és 253.442 antigéngyorstesztet végeztek el. Az elmúlt 24 órában 6279 PCR-RT tesztet végeztek el (4360-at az esetmeghatározás és az orvosi
protokoll alapján, 1919-et pedig kérésre), és 3976
gyorsteszt eredményét dolgozták fel. (Agerpres)

Mobil egységek oltják be
a pedagógusokat

Mintegy hatvanezer tanügyi alkalmazott jelentkezett
oltásra az elmúlt napokban – közölte hétfőn a tanügyminiszter. Sorin Cîmpeanu azt mondta: azokat az
alkalmazottakat, akik meg szeretnék kapni a koronavírus elleni védőoltást, mobil egységek oltják be. Hozzátette: vasárnapig 42 ezer tanügyi alkalmazottat
oltottak be, fele közülük megkapta az oltás második
dózisát is. A szakminiszter szerint első körben a pedagógusokat oltják az oktatás minden szintjén. Nyilvántartása szerint mintegy kétszázezer alkalmazott
jelezte, hogy készen áll az immunizálásra. (Agerpres)

Több környezetkímélő autót
adtak el

26,04 százalékkal 847-re nőtt a környezetkímélő
autók eladása idén januárban a tavalyi esztendő
ugyanezen időszakához viszonyítva, tavaly decemberhez képest azonban 45,6 százalékkal csökkent –
derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) adataiból. Az összes eladott új gépjármű számához viszonyítva a környezetkímélő
járművek aránya 14,3 százalékra nőtt a tavaly januári
5,4 százalékhoz és a 2020. decemberi 9,8 százalékhoz mérten. A legkelendőbb elektromos autóknak a
Volkswagen modelljei bizonyultak, amelyekből 58-at
adtak el, ezt a BMW követi 17 darabbal, majd a Peugeot (15), a Hyundai (13), a Mini (10), a Nissan (9),
a Renault (8), a Skoda és a Smart (7-7 darab), valamint a Kia (6) következik a sorban. A hibrid autók piacát továbbra is a Toyota vezeti 501 eladott járművel.
A plug-in hibrid autók közül a BMW modelljeiből adtak
el a legtöbbet januárban, 21 darabot. (Agerpres)

Éhségsztrájkot terveznek

Készek éhségsztrájkba lépni a több napja a lupényi
bánya mélyén tiltakozó vájárok, ha nem vezetnek
eredményre a szakszervezet és a Hunyad megyei
Energetikai Komplexum (CEH) vezetősége által az
energiaügyi minisztériumnál folytatandó hétfői tárgyalások. A bányászok teljes januári bérük, valamint az
elmaradt élelmiszerpótlékok kifizetését és utazási
költségeik megtérítését kérik, ami szintén késik. A
CEH vezérigazgatója, Samuel Dioane becslései szerint mintegy 18 millió lejre lenne szükség az elmaradt
bérek és pótlékok törlesztéséhez. Vasárnap este több
mint ötszáz bányász és helybéli lakos vett részt egy
tiltakozó felvonuláson Lupény városában, kifejezve
szolidaritásukat a tiltakozó vájárokkal. Florin Cîţu miniszterelnök hétfőn kijelentette: nem gondolja, hogy
a bányászok által választott módszer megoldaná a
problémákat. Leszögezte: nem engedi meg, hogy az
ő mandátuma alatt egy újabb bányászjárásra kerüljön
sor. (Agerpres)

Anyanyelv

(Folytatás az 1. oldalról)
a szélsőséges nacionalizmus megnyilvánulásainak.
Elég, ha csupán a HarKov-jelentést vagy Marosvásárhely fekete márciusát említjük.
De hogyan várhatnánk pozitív változást, amikor a politikusok, élükön az államfővel, a kormánnyal és a parlamenttel nem győzik ismételgetni, hogy az ország
egyetlen hivatalos nyelve a román?
Tegnapelőtt, február 21-én – amelyet az ENSZ közgyűlése 2002-ben nyilvánított az anyanyelv napjává –
a belügyminisztérium a közösségi oldalán egy költői
idézettel emlékeztette a román népet a nap fontosságára. „Ne feledjük, hogy örömünket és bánatunkat mindig anyanyelvünkön fejezzük ki, bárhol is legyünk ezen
a földön! És ha érzelmeinket így éljük meg, jó lenne, ha
így írnánk és beszélnénk is.”
A következő mondatok azonban teljesen másként
hangzanak: „Jó reggelt, Románia! Jó reggelt mindenkinek, aki románul beszél!” Vagyis a belügyminiszter
szerint az országban élő nemzeti kisebbségek – romániai magyarok, cigányok, szászok, ukránok, szerbek, lipovánok stb. – örüljenek, hogy az anyanyelv napján
románul beszélhetnek. Romániában bármilyen nemzetiségnek csak a román lehet az anyanyelve?
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Projekt 435 roma gyermek felzárkóztatásáért Nagy az érdeklődés a külhoni magyar
egészségügyi szakembereknek szóló
képzések iránt

A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság részt vesz egy
négy megyére kiterjedő projektben, melynek célja a veszélyeztetett közösségekben
élő gyermekek támogatása, a
nappali központok által nyújtott
szolgáltatások
minőségének javítása. A Dicsőszentmártonban és Marossárpatakon zajló projektben
435 roma nemzetiségű gyermek és ifjú vesz részt – tájékoztatott
Miklea
Hajnal
igazgató.

A projektet Ialomiţa, Arad,
Buzău és Maros megye gyermekvédelmi igazgatóságai, valamint a
fővárosi szociális munkakörök erőforrás- és információs központja
valósítja meg. A projekt elnevezése
VIP – PLUS, ami a román nyelvű
megnevezés: az önkéntesség, kezdeményezés és professzionalizmus
kezdőbetűiből áll.
A projekt a Helyi fejlesztés, a
szegénység felszámolása és a
romák felzárkóztatása elnevezésű
program keretében zajlik, célja a
meglévő nappali központok fejlesztése, a kivitelezés 2021. január
elseje és 2022. december 31-e között zajlik. A forrásokat uniós és
norvég alapokból biztosítják, forráskezelő a Román Szociális Fej-

Miklea Hajnal

lesztési Alap. A projekt költségvetése 4,56 millió lej.
A projekt révén a falun élő roma
nemzetiségű gyermekek és ifjak,
valamint családjuk szociális felzárkóztatását és esélyeik növelését
szeretnék elérni Maros, Arad,
Buzău, Ialomiţa megyében úgy,
hogy kilenc nappali foglalkoztatási
közponban emelik a szolgáltatás
minőségét, továbbá tudatosító
kampányokat, képességfejlesztést
folytatnak, támogatják a csapatmunkát, és a hálózaton belül közbelépnek ott, ahol erre szükség
mutatkozik.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Maros megyében a projekt 539
személyt céloz meg, ebből 435
roma nemzetiségű, főként olyan
gyerekek, akik részt vesznek a nappali központok programjaiban,
ezek szülei, családtagjai, továbbá a
gyerekekkel foglalkozó szakemberek, önkéntesek, roma vezetők és
-szakértők. Maros megyében két
központ, a dicsőszentmártoni
Buckner Alapítvány nappali központja, valamint a Sárpataki PolHivatal
által
gármesteri
működtetett nappali központ vesz
részt a projektben, melynek költségvetése megyei szinten 1,29 millió lej. (mezey)

Büntettek a rendőrök

Az akció során a legális személyszállítás, illetve a
2020-as évi 55-ös számú törvényben rögzített, személyszállítással kapcsolatos óvintézkedések betartását is ellenőrizték. A közúti közlekedést biztonsági
kamerákkal és sebességmérőkkel követték, igazoltatáskor pedig alkohol- és drogtesztet is végeztek a sofőrökön.
Az akció során 210 pénzbírságot róttak ki – 179

Potápi Árpád János államtitkár
felidézte: 2021, a nemzeti újrakezdés éve keretében a Nemzetpolitikai
Államtitkárság tematikus hónapokat tart, amelyek részeként február
a gyermekegészség hónapja. Kiemelte: a havi tematika jegyében
külhoni magyar gyermekorvosok,
ápolók, pszichológusok számára
négy héten át tartó online képzéssorozatot hirdettek, amelyek február
5-26. között zajlanak. Az államtitkár elmondta: a képzések iránt

esetben a megengedett sebességhatár átlépése miatt,
három esetben az 55/2020-as törvény megsértése
miatt büntettek a Maros megyei rendőrök. Gyorshajtás miatt 14, egyéb kihágás okán egy hajtási jogosítványt tartott vissza, illetve hat forgalmi engedélyt
vont vissza a hatóság. A rendőrök a szomszédos megyék hatóságaival együttműködve a megye egész területén folytatják a közúti balesetek megelőzését
célzó akciókat, és arra intik a járművezetőket, hogy
vezessenek felelősségteljesen, tartsák be a megengedett sebességet, ne üljenek volán mögé alkohol hatása
alatt, és tartsák be a kötelező elsőbbségadásra vonatkozó szabályokat – áll a közlekedésrendészet közleményében. (nszi)

Fotó: Maros megyei rendőrség

rendkívül nagy az érdeklődés, egyegy alkalmon több mint 200 külhoni szakember vesz részt, de
jelentős számban kapcsolódnak be
laikusok, érdeklődők is. Hozzátette:
a sorrendben harmadik, múlt hét
végén tartott képzést Hit és gyógyulás címmel rendezték meg, amely
rendkívül érdekes témát, a hit gyógyulásban és gyógyításban játszott
szerepét járta körbe.
Potápi Árpád János kiemelte: „A
járványhelyzet idején is egységes
nemzetben gondolkodunk. Fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi nehéz
időszakban azoknak nyújtsunk segítséget, akikre a legnagyobb teher
hárul: az egészségügyi dolgozóknak.” Hozzátette: a magyarországi
jó gyakorlatoknak az egész régióban való meghonosítása által nema
külhoni
magyar
csak
egészségügyi szakemberek gazdagodnak új ismeretekkel, hanem erősödnek a határokon átívelő szakmai
és baráti kapcsolatok is.

Állampolgárbaráttá tenné
az adótörvénykönyvet az RMDSZ

Az adófizető állampolgároknak kedvező törvénytervezetet dolgozott ki és iktatott a
parlamentben az RMDSZ.
Ennek értelmében, ha az adótörvénykönyv valamely előírásának
többféle
értelmezése van, akkor azt a változatát alkalmazzák, amely a
legkedvezőbb az adófizetőnek. A törvénytervezet kidolgozója Szabó Ödön, az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, Bihar megyei parlamenti képviselő.

Több mint 200 közlekedési kihágás
A Maros megyei rendőr-felügyelőség közlekedésrendészeti osztálya február 20-án,
szombaton 10 és 18 óra között Hargita megyei rendőrökkel együtt a sebességhatárt átlépő járművezetők kiszűrése érdekében
végzett nagyfokú ellenőrzést.

Nagy az érdeklődés a Magyarország Nemzetpolitikai Államáltal
indított,
titkársága
külhoni magyar egészségügyi
szakembereknek szóló februári online képzések iránt,
amelyek a Bethesda Gyermekkórház és a Magyar Gyermekorvosok
Társaságának
szakmai irányításával valósulnak meg – közölte a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága.

Szabó Ödön elmondta: minden
demokratikus országban az államnak kötelessége pontos és konkrét
szabályozásokat bevezetni az adófizetés terén. Azonban ez nem mindig sikerül, így az in dubio contra
fiscum elv mentén kellene értelmezni azokat az előírásokat, amelynek több értelemmel bírnak. Vagyis
azt a változatot kellene alkalmazni,
amely a legkedvezőbb az adófizetőnek: „Törvénytervezetet dolgoztunk

ki azért, hogy ne az adófizető állampolgárok legyenek az elszenvedői a
rosszul vagy pontatlanul megfogalmazott adótörvénykönyv előírásainak. Tekintettel arra, hogy az
adótörvénykönyv többféleképpen
értelmezhető, esetenként a lelkiismeretes adófizető tulajdonjoga sérült
folyamatosan. Amennyiben az in
dubio contra fiscum elv hatályba lép
ezen a területen, az ilyen esetekben
az adófizetőnek legkedvezőbb előírást kell alkalmazzák a hatóságok”.
Szabó Ödön rámutatott arra is,
hogy a törvénymódosítás célja többek között közelebb vinni a fiskális
hatóságokat az állampolgárokhoz,
valamint növelni az adófizetők bizalmát az intézményben. Továbbá
elmondta, hogy a törvénymódosításnak Claudiu Năsui, a Mentsétek
meg Romániát Szövetség parlamenti képviselője is társkezdeményezője,
valamint
része
a
kormányprogramnak, így reményét
fejezte ki, hogy mielőbb elfogadásra kerül a parlamentben.

Nyomozás a barlangjukból
kidobott medvebocsok ügyében

Nem találták meg a keresőcsapatok azt a négy medvebocsot, amelyet erdőmunkások kidobtak a barlangjukból.

Az ügyben folytatódik a nyomozás. A Hargita megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Gheorghe
Filip szerint sikerült azonosítani a
helyet, ahol a videófelvétel készült,
és medvenyomokat is láttak a helyszínen, de sem a bocsokat, sem az
anyamedvét nem találták meg.
Azzal a felvetéssel kapcsolatban,
miszerint az ügynek köze lehet az illegális medvekereskedelemhez, a
szóvivő azt mondta, nincsenek olyan
adatok, amelyek erre utalnának.
A Hargita Megyei Környezetvédelmi Őrség főfelügyelője, Balla
Izabella rámutatott, az intézmény

szakemberei is kint voltak a helyszínen, hogy intézkedjenek, ha
megtalálják a bocsokat, s mivel
nem jártak sikerrel, továbbra is a
rendőrség folytatja a nyomozást az
ügyben. Pénteken eljárást indított a
rendőrség négy Neamţ megyei
erdőmunkás ellen, akik egy Gyergyószentmiklós környéki fakitermelésen kidobtak négy medvebocsot a barlangjukból.
A hatóságok azt követően kezdtek el vizsgálódni az ügyben, hogy
megjelent a Facebookon egy videófelvétel, amelyen látszik, amint
négy férfi kivesz a barlangból négy
síró medvebocsot, és szórakoznak
rajtuk. A négy férfi ellen állatkínzás, valamint a hibernálás időszakának szándékos megzavarása miatt
indítottak eljárást. (Agerpres)
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Mentik az erdélyi arisztokrácia hagyatékát

Restaurálják a bonyhai Bethlen-kastélyt

A bonyhai kastély állapota az
1948-as államosítást követően rohamosan romlott, anynyira, hogy az utóbbi években
a romos épület életveszélyessé vált. A Bethlen-kastély
elődjét 1545-ben Bethlen Farkas építtette, ezt alakították
át az évszázadok során. A
kastély leghíresebb szülötte
Árva Bethlen Kata, az erdélyi
reformátusok nagyasszonya.
A háromszintes kastélyt a
rendszerváltást követően ifj.
Bethlen Ádám lánya, Bethlen
Fruzsina igényelte vissza, és
az Erdélyi Református Egyházkerületnek adományozta.
Az egyházkerület nőszövetsége évről évre a kastélynapon
népesítette
be
a
kastélyparkot és lehelt életet
e történelmi környezetbe. Az
épített örökség megmentésére az új tulajdonos, az egyházkerület vállalkozott. A
kastély restaurálási munkálatai az elmúlt ősszel kezdődtek el.

Mezey Sarolta

A műemlékvédelem
nem engedélyezte szálloda építését
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke lapunknak elmondta:
– Folyamatban van a régi kastélyépület s a mellette lévő kastélypark felújítása, pontosabban azé,
ami megmaradt belőle. A felújított
kastéllyal, a múzeumi termek berendezésével az a célunk, hogy emléket
állítsunk
az
erdélyi
arisztokráciának. A műemlékvédelmi bizottság nem hagyta jóvá
annak a szállodának a felépítését,
amit a komplexum részeként képzeltünk el. Háromszor is próbálkoz-

tunk az engedélyeztetéssel, de
mindannyiszor visszautasítottak.
Nem értettek egyet azzal, hogy új
épület kerüljön a kastély mellé.
Ezért csak a kastély restaurálása és
a kastélypark rendezése maradt a
tervben. A kastélyt a történelmi
hűség miatt nem nagyon lehet átalakítani, ugyanabban a formában kell
visszaállítani, ahogy eredetileg volt.
A cselédszobák helyén 40 vendég
fogadására alkalmas szobákat lehet
kialakítani, így az épület a konferenciaközpont funkciót is betöltheti.
Ha a szállót megépíthettük volna,
akkor nagyobb központot működtethettünk volna – mondta Kató
Béla püspök, hozzátéve, hogy az
építkezést magyarországi pályázati
forrásokból finanszírozzák.
Egy korábbi interjúnk alkalmával
a püspök a szálloda építését azért
tartotta indokoltnak és fontosnak,
mert ez gazdasági hátteret biztosított volna a kastélykomplexum működtetéséhez. Ugyanis a kastély
fenntartása köztudottan nagy anyagi
ráfordítást igényel.
A környezettel összehangolt terv
A kastély felújítási tervét a marosvásárhelyi Multinvest Kft. készítette el. A projektről és arról, hogy
milyen kihívást jelent a műemlék
épület restaurálása, Gogolák Hrubecz Zsoltot, a cég ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
– Nagyon rossz állapotban volt
az épület. A kommunizmus idején
több intézmény működött benne,
többek között a kollektív gazdaság
irodái. Enyhén szólva „lelakták”,
tönkretették. Az eddigi beavatkozásokat hozzá nem értő személyek végezték. A restaurálási munka
elvégzése előtt arra törekedtünk,
hogy biztonságba kerüljön az épület
és maga az építkezés. Az épület
mellett van egy elhanyagolt patak,

amit teljesen benőtt a sás, védőgát
sincs mellette. Amikor a patak megárad, a pincébe befolyik a víz. Fél
méteres iszapot kellett innen eltávolítanunk. Szóval senki tanyája volt
ez az épület. A kastélykert meg van
csonkítva, „beleharaptak”, az iskola
elvett belőle. Mindent egybevetve,
próbáltuk úgy összehangolni a terveket a környezettel, hogy ez ne legyen „agresszív”. A budapesti
levéltárban több adatot találtunk a
kastélyparkról, ennek megfelelően
próbáljuk visszaállítani, beleértve a
növényzetet is – fogalmazott Gogolák Hrubecz Zsolt.
Múltjához méltó rangos létesítmény
lesz
A bonyhai komplexumban az erdélyi arisztokrácia egykori pompáját idéző, A kategóriás műemlék
épülethez méltó, magas színvonalú

Négy évszázad távlatából is időszerű alkotás

Bocskai végrendelete a mának is üzen

Vasárnap ünnepi istentisztelettel és koszorúzással
folytatódott
a
Bocskai
Napok rendezvénysorozat,
amely zártkörű szalagavatóval ért véget. A fejedelem az
évszázadokon át is üzen a
mának – szólt a végkövetkeztetés.

Gligor Róbert László

Böjtfővasárnapi ünnepi ökumenikus istentisztelettel folytatódott a
hétvégi nyárádszeredai ünnepség a
főtéri református templomban.
– A helyes böjt megtanít arra,
hogy figyeljünk értékeinkre, hogy
Istennel való kapcsolatunk ne legyen
felszínes. Ismerjük be gyarlóságainkat, amint azt Bocskai fejedelem is
tette, segítsünk a rászorulókon, dolgozzunk és imádkozzunk egységesen nemzetünkért, az ünnepek

Szervezetek, intézmények, egyházak képviselői hajtottak fejet idén is Bocskai szobra előtt

áldásaiért, és keressük azt, ami egybeköti a nemzetet. Bocskai olyan
egyéniség volt, aki sosem szűnt meg
imádkozni a bűnbocsánatért, Erdélyért és a nemzetért – hangsúlyozta
szószéki beszédében Tőkés Attila református lelkipásztor. Az úrvacsorai
szolgálatot követően Drócsa László
plébános tartott áhítatot Bocskai
mottójával: „Hitünknek, lelkiismeretünknek szabadságát minden
aranynál feljebb becsüljük”.

Fotó: Gligor Róbert László
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létesítményt szeretnének kialakítani, ahol rangos rendezvények bonyolíthatók
le,
kezdve
a
konferenciáktól el egészen a borkóstolókig. Az épületben egy korszerű múzeum is helyet kap a
Bethlen család emlékére, továbbá a
környék értékeinek bemutatására. A
felújítást ehhez a követelményhez
mérten kivitelezik.
– A munkát azzal kezdtük, hogy
két hétig hordtuk ki az épületből a
hulladékot. Rengeteg tanulmányt
végeztünk, amihez hozzáértő szakemberek kellenek. Megkeressük
őket, de kevesen vannak, és elfoglaltak. A kastély három szintjén –
pince, földszint, emelet – a hasznos
felület 2500 négyzetméter. A pincével van a legnagyobb gond, mert az
van a legelhanyagoltabb állapotban.
Az épület tetőzetét teljesen újjáépítjük, az új tető másfél hónap múlva
visszakerül a helyére. Restauráljuk
a falakat, a szerkezeti elemeket, a
kőelemeket, a régi címereket, amelyeket a falakból szedtünk ki, a

megmenthető ajtókereteket, az ablakokat, a padlót. Valószínű, hogy
20-30 évvel ezelőtt sokkal több
mindent meg lehetett volna menteni. Eltűntek dolgok. Az épületet
eredeti állapotába állítjuk vissza,
beleértve a szerkezeti elemeket, sőt
az évszázadokkal ezelőtt használt
vonórudakat is, amelyekkel az épületet összefogták. Ahol nincsenek
meg, ott az eredeti anyaghoz hasonló anyagból elkészítjük – fogalmazott Gogolák Hrubecz Zsolt.
A kastély és a kert restaurálását
jövő év tavaszára fejezik be.
A projekt menedzsere Fischer József, a kivitelezést a Multinvest AG
Kft. végzi.
Tekintettel arra, hogy a kastély udvarán (és az épületen is) idén nyáron
nagyszabású építkezés fog zajlani, az
Erdélyi Református Egyházkerület
Nőszövetsége nagy népszerűségnek
örvendő hagyományos kastélynapja
idén is elmarad. Tavaly a járványügyi
helyzet nem tette lehetővé a rendezvény megszervezését.

Helyükön a zászlók – és a székelyek
Bocskai István igazi fejedelem
volt, aki hű maradt népéhez, aki testamentumában gazdagon jutalmazta
kései utódait, aki szabad és független országot hagyott hátra, aki egyformán tudott szólni a székellyel és
hajdúval, katolikussal és protestánssal. Bár nagyon rövid ideig uralkodott,
katonai
győzelmeivel,
diplomáciai sikereivel és politikai
tisztánlátásával a legnagyobb magyar államférfiak közé emelkedett.
Kultusza a mai napig él az emlékezetben, és évszázadokkal alkotó
élete után is útmutató fényként áll
példája a mai nemzedékek előtt –
hangzott el Veress Tünde szervező
méltatásában, amelyet Császár
Anita-Barbara és Incze Barna Balázs, a helyi Bocskai István középiskola diákjainak szavalata zárt.
Felszólalásában Tóth Sándor polgármester az ünneplőket Bocskai
végrendeletére
figyelmeztette,
amely soraiban és sorai között olyan
szellemi üzenetet hordoz, ami négy
évszázad távlatából is időszerű.
Nemcsak akkor tudtak ilyen nemzetpolitikai üzenetű végrendeletet
írni, hanem Istenbe vetett hittel és a
zászlóval, továbbá mindennapi cselekedeteinkkel ma is tudunk üzenni.
A főtéri templom kertjében álló két
zászlóárbóc és lobogó üzeni, hogy
van a magyar nemzetben hit és van
magyar jövő itt, a Kárpát-medencében. Ezért a polgármester az önkormányzat és a közösség nevében a
református egyháznak két lobogót
adott át, hogy azokat nemzeti ünnepeinken mindig felhúzzák az árbócokra. A Pécsi L. Dániel által
tervezett református zászlót, valamint a székely zászlót a helyi Siklódi
Edit készítette el. Tőkés Attila lel-

kész „megfelelő alázattal és felelősségtudattal” átvette az ajándékot, és
ígéretet tett arra, hogy ezeket megőrzik és a megfelelő időben kitűzik.
Akinek hite van, azé a jövő
Himnuszaink eléneklése után az
ünneplők a templom előtti térre vonultak. A fejedelem 1906-ban állított
mellszobránál koszorút helyeztek el
a helyi református és unitárius egyházak, a fejedelem nevét viselő középiskola, alapítvány, dalkar, a
Szent László Társaság (1861) és
Rend, a Bekecs néptáncszínház, az
általános iskola, az önkéntes tűzoltóegyesület, az Erdélyi Magyar Méhészegyesület, a helyi és megyei
önkormányzat, az RMDSZ helyi,
kerületi és megyei szervezetei, valamint nőszervezete, Novák Csaba
Zoltán szenátor, az EMSZ és MPP,
EMI és Nyárádszereda Székely Tanácsa képviselői.
Az ünnepségsorozat végén Tóth
Sándor polgármester úgy értékelte:
a rendezvényeket a járványügyi előírások figyelembevételével lehetett
megtartani. Az emberekből sem vírussal, sem egyéb eszközökkel nem
lehet kiirtani azt, amit Bocskai szellemisége és végrendelete üzen:
hogy legyen hitük. A helyiek még
inkább igénylik, hogy ünnepeinket
megtartsuk, ez abból is látszott,
hogy a templom előtti téren az
előző évekhez viszonyítva jóval
többen gyűltek össze. A zászlókat
azoknak a kezébe szokták adni a
csatában, akik ha meg is sérülnek,
utolsó erejükkel is fenntartják a lobogót. Amíg van hitünk, addig van
bátorságunk és bizalmunk a jövőben, és ezt üzeni az idei rendezvénysorozat is – osztotta meg
gondolatait a Népújsággal a városvezető.
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Templom és (nem csak) iskola

Szerkesztette:KaáliNagyBotond

(Folytatás az 1. oldalról)
Az épület felújítását önrészből nem
tudtuk volna megvalósítani, így
vártuk az uniós pályázatok keretén
belül felmerülő lehetőséget. Az országos vidékfejlesztési program keretében (PNDR) pályáztunk, a
felújítás egy részét az épület rossz
állapota miatt önrészből álltuk. A
hivatalos átadás 2019 végén, Marossárpatak fennállásának 700. évfordulóján történt meg. Szinte
teljesen újjá kellett építenünk, de
megérte.
Ugyancsak az elmúlt mandátumban a pókai kultúrházat sikerült teljesen felújítani: konyha, központi
fűtés, új tetőszerkezet stb., illetve a
DC147-es községi utat leaszfaltoztuk. Ott első körben 2015-ben 1,3
kilométert sikerült leaszfaltozni, a
fennmaradt 1,9 kilométert 2020-ban
fejeztük be az országos településfejlesztési program (PNDL) keretében
nyert pályázati finanszírozásból. Az
új útnak köszönhetően azok az elszármazottak, akik el akarták adni a
házaikat, inkább felújították őket, és
hazajárnak, aki pedig mégis eladta,
hétvégi háznak adta el – rengetegen
vásároltak itt házat Marosvásárhelyről, ezeket a házakat is mind
felújították. A falvak nem ürültek
ki. Ezért is fontos, hogy minél több
beruházásunk legyen, mert ezzel itt
tartjuk vagy visszacsalogatjuk a lakosságot, a fiatalságot. Szerencsére
a legnagyobb része azoknak, akik
kimennek dolgozni külföldre, itthon
fekteti be a keresett pénzt. Itt építenek vagy újítanak fel házat, így a
kivándorlás, amely ugyan nálunk is
létező jelenség, nem öltött aggasztó
méreteket.
Az elmúlt mandátumban műfüves pályát is sikerült létrehozni. Nagyon fontos számunkra a sport, de
nem tudtunk pályázni, így ezt önerőből építettük fel. Szintén az elmúlt mandátumban vidékfejlesztésre nyújtott pályázati alapokból
vásároltunk egy új traktort új pótkocsival, frontális bozótvágóval,
amellyel a legelőket tudjuk takarítani, és egy hidraulikus hátsó bozótvágóval, amellyel az árkok szélét,
az útpadkákat tisztítjuk. Ekkor került sor a pusztaalmási kultúrotthon
belső felújítási munkálataira – központi fűtés, új padlócsempe, felújított színpad, új mellékhelyiségek –
is. Ezeket a munkálatokat is saját
költségvetésből finanszíroztuk. Elkezdtük továbbá az orvosi rendelő
felújítását és manzárdosítását, valamint az iskola bővítését és felújítását. Hála istennek a község
területén van szaporulat, és nagy
szükség volt az iskola felújítására:
550 gyerekünk van, óvodás kortól

A felújított református templom belseje

Kozma Barna polgármester

nyolcadik osztályig. Mind az orvosi
rendelő, mind az iskola felújítását
PNDL-s pályázatból finanszírozzuk. Remélem, hogy május-június
végéig elkészül a rendelő, amelynek befejezése a kormánypénzek
átutalásának csúszása miatt halasztódik, és az iskola felújítása, bővítése is befejeződik. Utóbbinál jól
haladnak a munkálatok, a hátsó
szárny belső része elkészült, utána
fognak neki a tetőszerkezetnek,
majd a külső munkálatoknak. Szintén a múlt mandátum idején nyertünk a PNDR keretén belül egy
uniós pályázatot a mezőmajosi kultúrotthon felújítására. Ott jelenleg is
zajlanak a munkálatok, az év végéig
megtörténik az átadás.
920.000 lejből restaurálták
a gyönyörű református templomot
Sárpatakon az elmúlt évek során
a református templomot teljes mértékben felújítottuk. Ebben nagy szerepe volt Kató Béla püspök úrnak,
a püspöki hivatalnak, és nem utolsósorban a magyar kormánynak,
amely finanszírozta a felújítást.
Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a mi pályázatunkat is
nyertesnek minősítették. 760.000
lejt kaptunk a püspöki hivataltól (ez
az összeg a magyar kormánytól érkezett), és kétszer pályáztunk a
hazai
kultuszminisztériumhoz,
ahonnan kétszer 80.000 lejt kaptunk. Ebből az összegből mindentmindent
felújítottunk
és
kicseréltünk. Többek között központi fűtést szereltünk be, kicseréltük a padokat, a karzatokat, a
villanyhálózatot, a harangok elektronikai részét, a számítógépes vezérlést, csak az orgona felújítása van
még hátra. De erre is nyújtottunk be
pályázatot a Bethlen Gábor Alaphoz – remélem, hogy pozitív lesz az
elbírálás, és akkor ezt is meg tudjuk
valósítani.
Van ivóvízhálózat,
de nem a településé – egyelőre
Sárpatakon a legnagyobb problémánk az ivóvízhálózat. Egy ré-

gebbi, hosszú procedúra eredményeként a bankkal szemben megnyertük a pert, megkaptuk a
garanciapénzt, most egy olyan dokumentáción dolgozunk, ami a
megvalósíthatósági tanulmányhoz
kell, amely szerint Vajdaszentiványról az Aquaserv által biztosított vizet le szeretnénk hozni
Sárpatakra. Ezt a pályázatot az Országos Befektetési Társasághoz
(CNI) szeretnénk benyújtani.
Hogy lesz-e finanszírozás vagy
sem, még nem tudom, de megpróbáljuk kihasználni ezt a lehetőséget, hogy ott legyünk a várólistán.
Sajnos a sárpataki ivóvízhálózatot
vízzel ellátó Jézus kútjának nincsen olyan vízhozama, amilyen
kellene legyen. A 2005-ös vízhozam mára a felére csökkent. A kutakban nincsen víz, sokan ezer
literes tartályokban hordják a
vizet. Tudtuk, hogy hol vannak a
források, ott kutakat létesítettünk,
hogy segítsük az embereket. A vezetékes vizünk hivatalos átadása
nem történt meg, jogilag a rend-

Elkészült a múzeumnak helyet adó tájház

szer nem az önkormányzaté, ezért
kellett újra készítenünk a dokumentációt – ameddig zajlott a törvényszékes tárgyalás, semmit sem
tudtunk tenni. Az Aquaserv által
behozandó vízre a már meglévő
rendszerünkkel csatlakoznánk, viszont ki akarunk alakítani egy új
víztározót. Az új tanulmány három
komponensű: van a vezeték,
amely több mint 10 kilométernyi
hosszúságú, ezen keresztül hoznánk a vizet Vajdaszentiványról,
van egy pumpaház, ahol a vizet
tisztítjuk, és egy új víztározó, amit
a mostani mögé fogunk majd felépíteni. Hogy ezt ki működteti
majd, a tanács eldönti.

Az elmúlt időszakban a sárpataki
szennyvízhálózat csatlakozási pontjainak kiépítésére is folytattunk
közbeszerzési eljárást. A rendszer
főgerincét kiépítettük, a szennyvíztisztítót felépítettük, már csak az
üzembe helyezés és a lakosság csatlakozása következik. Erre immár a
törvény is kötelezi az embereket.
Lesz bővítés is – egy, ugyancsak a
CNI-hez benyújtott pályázatunk a
mellékutcák aszfaltozását célozza
meg, ezért is szeretnénk a csatlakozási vezetékeket mihamarabb kiépíteni, természetesen még az
aszfaltozás előtt. Csak a két községi
utunk van leaszfaltozva, a közel 27
kilométernyi mellékutca mind kövezett út, az ezek aszfaltozására benyújtott pályázatunk sikertelen volt.
A mezei utak aszfaltozására azonban kaptunk támogatást, ezekből
közel 7 kilométernyit aszfaltoztunk
le. Persze nem esztelenül, például
van olyan mezei út, amit leaszfaltoztunk, és utána a belterületet abba
az irányba növeltük, így ha akar
majd oda építeni valaki házat, azt
majd aszfaltúton közelítheti meg.
Még nincs költségvetésünk, nem
tudni, mi lesz, nekünk azonban tervezni kell. A sárpataki iskola, az orvosi rendelő esetében vannak
önrészek is, van egy nyertes pályázatunk a gépparkunk számára építendő garázsra, ennek már csak a
kivitelezési tervét kell jóváhagyják.

A múzeumunk felújított épületét
nemrég átvettük, az előtte lévő
árkot le akarjuk fedni, és járdát akarunk építeni, a kerítés építését önrészből finanszíroztuk.
Gazdag kulturális élet
és járványhelyzet
A kulturális élet gazdag a községben. Hagyományt teremtettünk
a néptánc- és huszárfesztiválunkkal,
rengetegen ellátogatnak hozzánk. A
járvány alatt természetesen nem, de
az elmúlt években sok látogató jött
ki, nagy sikere volt a kétnapos
lovas bemutatóknak. Nagy hagyománya van a Berekméri Ede által
szervezett februári nótaesteknek is.
Az iskolában táncoktatást szerve-

Új szárnyat kap az iskola

zünk a gyerekeknek, ennek a finanszírozását az önkormányzat teljes
mértékben felvállalta. A Marossárpatakért Egyesület népviseletre is
pályázott és vásárolt a gyerekeknek
és felnőtteknek. Mindenünk van, de
sajnos egy kicsit elkényelmesedtünk a járvány alatt. Remélem,
hogy miután mindez lejár, ismét
kedvet kapunk ahhoz, hogy újra
együtt legyünk, hogy minél több
rendezvényre ellátogassunk, hogy
újraélesszük a közösségi életet a
községben.
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan problémáink szerencsére
nincsenek. A megyei tanács alárendeltségébe tartozó beteggondozóban
rendszeresen
végeztek
teszteket. Voltak, akiknek pozitív
eredményük volt, tünetmentesként.
Ők két hétig karanténban voltak. Jelenleg két esetünk van, ugyancsak
karanténban. Az emberek fegyelmezettek.
Jövőbeli tervek
Minden a pénz körül forog. Szeretnénk kialakítani egy piacteret is.
Megvan a terület, területrendezést
kellene eszközölni, lefedni azt a
részt, ökovécéket vásárolni vagy
bérelni. Pókakeresztúrra szeretnénk
egy új kultúrotthont építeni. A jelenlegi, vályogból készült épület
egyik oldala már kidőlt. A CNI-hez
benyújtottuk a pályázatot, kaptunk
levelet, miszerint rajta vagyunk a

Fotók: Nagy Tibor

támogatási listán, és elkezdhetjük a
megvalósíthatósági tanulmányt;
már dolgozik rajta a tervező. Ha
minden jól megy, ezen mandátum
alatt el is készül az épület.
A Környezetvédelmi Alapnál
megnyertünk egy pályázatot, ami a
közvilágítás felújítását, a lámpatestek cseréjét tartalmazza. A tavasszal
LED-es lámpatesteket szerelünk
Sárpatakon és Pókának egy részén,
mert a lélekszám szerint megadott
pénzösszeget nem léphetjük túl.
3800 lelkes községként csak
100.000 eurót tudtunk lehívni, de
értesüléseink szerint lesz még kiírás, és akkor a község többi részén
is kicseréljük a lámpatesteket.
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Litván hátterű kosárlabdatábor Marosvásárhelyen

A feljutás
a női labdarúgók célja

Bálint Zsombor

Európai színvonalú klub szakemberei
keze alatt fejlődhetnek fiatal marosvásárhelyi fiú kosárlabdázók az idén nyáron szervezendő táborban. A litván
bajnok és Euroliga-résztvevő Žalgiris
Kaunast aligha kell bemutatni a sportág
kedvelőinek, hiszen az egykori szovjet,
majd litván kosárlabda-iskola igen jeles
klubjáról van szó, amely olyan kosárlabdasztárokat nevelt ki az idő során, mint
Arvydas Sabonis, Modestas Paulauskas
vagy Šarūnas Jasikevičius. Az északamerikai profi ligába, az NBA-be jutott
litván kosárlabdázók közül nyolcan a
Žalgiris Kaunas neveltjei: a már említett
Sabonis és Jasikevičius mellett Šarūnas
Marčiulionis, Zydrunas Ilgauskas, Donatas Motiejūnas, Mindaugas Kuzminskas, Darius Songaila és Martynas
Andriuškevičius.
Nos, ennek a klubnak a szakemberei
érkeznek Marosvásárhelyre, hogy június
28-a és július 4-e között a játék fortélyaira tanítsák a 2005–2007 között született
(14-16 éves) játékosokat. Az ennél fiatalabbak se keseredjenek azonban el, hiszen a marosvásárhelyi illetőségű Szabó
Tibor játékosügynök vezette UP Sports
Management és a marosvásárhelyi Sirius klubbal kötött megállapodás értelmében a szerződés öt évig szól, és
amennyiben a projekt sikeres lesz, ter-
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Hangulatkép a Žalgiris Kaunas otthonáról. Fotó: Hunbasket

mészetesen meghosszabbítható.
A Sirius menedzsere, Kiss István elmondta, noha a tábornak Marosvásárhely ad otthont (ami nyilvánvalóan a
város hasznára válik), nem csak helyi
gyerekeket fogadnak, akár külföldről is
jönnek résztvevők, és alig hirdették
meg, máris nagy érdeklődés mutatkozik
a helyek iránt.
A gazdasági haszon mellett a litvánok
számára ez egy lehetőség olyan tehetségek felkutatására, akiket később foglalkoztathatnak, a helyi fiatalok pedig a
legjobbaktól tanulhatnak, hogy ezt a tudást majd a (nagyon reméljük, hogy a

Magabiztos győzelem Ausztria ellen

marosvásárhelyi) csapatuk hasznára fordíthassák.
Mivel a Sirius közismerten eddig kizárólag női kosárlabdával foglalkozott,
feltevődik a kérdés, hogy milyen érdek
fűzi őket ehhez a táborhoz. Nos, Kiss
István elárulta, hogy az idéntől fiú gyerekcsapatok indítását is tervezik, a toborzás már meg is kezdődött.
És ha már szóba került a kosárlabda,
azt is elmondta, pozitív fejleményekről
számolhat be a női felnőttcsapat őszi újraindítása kapcsán, úgy tűnik, sikerül
megteremteni az anyagi hátteret ennek
a működéséhez.

A már Eb-résztvevő magyar kosárlabda-válogatott tét nélküli mérkőzésen 81:58-ra legyőzte Ausztriát vasárnap az Európa-bajnoki selejtezősorozat kijevi buboréktornáján.
Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese pénteken
hosszabbítás után 83:81-re verte az osztrákokat, ezzel biztosította helyét a jövő szeptemberi kontinenstorna mezőnyében,
a vasárnapi „visszavágón“ pedig már sokkal könnyebb dolga
volt, az ellenfél csak a nyitónegyedben tudta tartani a lépést.
A magyarok főként a remeklő Perl Zoltán és Vojvoda Dávid
révén a nagyszünet után magabiztosan és felszabadultan játszottak, s megérdemelten gyűjtötték be negyedik sikerüket a
selejtezőben. A keretből mind a 12 játékos szerzett kosarat, a
meccs legjobbja Perl lett 17 ponttal.
A magyar válogatott tegnap a házigazda ukránok ellen
zárta a csoportkört.
Kosárlabda-Eb-selejtező, F csoport, 4. forduló: MagyarFotó: FIBA
ország – Ausztria 81:58 (16-18, 22-12, 20-12, 23-16)
Kijev, zárt kapus, vezette: Kunellesz (ciprusi), Fuska (szlovák), Männiste (észt).
Magyarország: Váradi 7 pont, Vojvoda 12, Ferencz 5, Eilingsfeld 3, Keller Á. 13, Horti 2, Pongó Máté 3, Perl 17,
Szabó Zs. 5, Karahodzsics 2, Filipovity 9, Pongó Marcell 3.
Ausztria: Vujosevic 10, Murati 4, Güttl 2, Ogunsipe 10, Mahalbasic 10, Ersek 7, Lamesic 6, Rados 6, Bauer 3, Douvier.
Kipontozódott: Horti (35.).

Paksi győzelem a Kisvárda ellen

A Paks hazai pályán fölényesen legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, így helyet cserélt ellenfelével a tabellán, melyen az
ötödik pozíciót foglalja el.
A Paks már a negyedik percben megszerezte a vezetést a
góllövőlistán éllovas Hahn találatával. A kisvárdaiak Viana
révén egy kapufával veszélyeztettek, aztán küzdelmes mezőnyjáték zajlott a pályán, a hazai csapat néhány lendületes
kontrát vezetett. A szünet előtt Bognár 17 méterről remek szabadrúgással növelte kétgólosra az előnyt.
Térfélcsere után eleinte a vendégek irányítottak, majd a
Paks előtt adódtak nagy lehetőségek, Dombó többször is bravúrral hárított. A Kisvárdán a cserék sem segítettek, a hajrában pedig Nagy egy gyors ellentámadás végén eldöntötte a
meccset.
A hazai sikerrel a forduló előtt ötödik Kisvárda és hatodik
Paks helyet cserélt a tabellán.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó NB I, 22. forduló: Paksi FC – Kisvárda
Master Good 3-0 (2-0)
Paks, zárt kapus, vezette: Solymosi.
Gólszerzők: Hahn (4.), Bognár (45.), Nagy R. (84.).
Sárga lap: Lenzsér (7.), Szabó J. (26.), illetve Horváth
(67.), Hej (81.).
Paksi FC: Rácz – Osváth, Böde, Lenzsér, Szabó J. –
Haraszti (Vági, 46.), Papp (Gévay, 88.), Bognár (Szakály,
88.), Bertus – Ádám (Sajbán, 79.), Hahn (Nagy R., 63.).
Kisvárda: Dombó – Hej, Cirkovic, Prenga, Leoni –
Karabeljov (Zlicic, 46.), Simovic – Navrátil (Ötvös, 46.),
Bumba (Kovácsréti, 73.), Sassá (Camaj, 72.) – Viana
(Horváth, 59.).

Hosszas bizonytalanság után lassan kikristályosodni
látszik a Marosvásárhelyi CSM női labdarúgó-csapatának helyzete. Noha a klubnak továbbra is jelentős tartozásai vannak, ami miatt egyik szakosztályt sem tudja
magas szinten támogatni, sikerült több volt játékost hazacsalogatni azzal a perspektívával, hogy az év második felétől radikálisan megváltoznak a dolgok. Ezzel a
kerettel pedig már meg lehet kísérelni a feljutást, hogy
aztán az ősszel az 1. ligának már egészen más alapokkal vágjanak neki.
Amint már beszámoltunk, a női labdarúgó 2. liga 3.
csoportjának a mérkőzéseit teljes egészében a tavaszi
idényben rendezik. Mostanra az is kiderült, hogy az
első fordulót március 14-én játsszák, a CSM hazai pályán a United Bihar együttesét fogadja. Az alapszakasz
május 30-án, szintén hazai pályán zárul, amikor a
Bákói Măgura lesz az ellenfél. Ha a csapat a hetes csoport első két helyének egyikén végez, június 5-13. között osztályozón vesz részt a feljutásért. Az idény
azonban még korábban kezdődik, a Románia-kupa első
körének találkozóival, amelyet március 7-én rendeznek.
Amint a csapatot menedzserként és edzőként is irányító Székes Károly elmondta, sikerült leigazolni Alina
Boroșt, Alice Rocát, Camelia Vâgát, Berkeczi Emőkét
a régi csapattagok közül, akiknek köszönhetően már
összeállhat a csapatnak egy olyan gerince, amely körül
a fiatalok, akik között nagyon sok tehetséges focista is
van, megfelelő szintre fejlődhetnek.
Két további igazolás van, ami a leendő támogatással
is összefügg. Így például csatlakozik a csapathoz a
nagy tapasztalatú Abălașei kapus, aki civilként tehetős
vállalkozó, és abban érdekelt, hogy szponzorként segítse a csapatot. Ezt egyelőre megakadályozza a tény,
hogy a klubnak állami tartozásai vannak, azonban az
ősztől sikerülhet a klubmenedzsmentnek azt az elvárását teljesítenie, amely szerint minden szakosztálynak
hozzá kell tenni valamit a várostól érkező támogatáshoz. Vele érkezett Brassóból Bengescu, egy jó képességű középhátvéd is, aki Berkeczivel alkotná a védelmi
falat.
Azt is megtudtuk, hogy a felkészülés nagyvonalakban rendben történik, bár egyelőre nem tudják megoldani azoknak a lányoknak az utaztatását, akik nem a
városban laknak, így ők csak akkor vesznek részt az
edzéseken, amikor tudnak. Ennek kapcsán a dicsőszentmártoni Rétyi nevét említette mint olyan tehetséges fiatalét, akinek nagyobb figyelmet lehetne szentelni.
A csapat barátságos mérkőzést is tervbe vett a hivatalos rajt előtt, így február 27-én a Kolozsvári Olimpia
második csapatát fogadja a Sziget utcai műfüves pályán.

Eredményjelző

* NB I, 22. forduló: Budafoki MTE – Puskás Akadémia
FC 0-3, Paksi FC – Kisvárda Master Good 3-0. Az élcsoport: 1. Ferencváros 53 pont, 2. Puskás Akadémia 39, 3. Fehérvár FC 33.
* NB II, 25. forduló: Vasas FC – Budaörsi SC 3-1, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Debreceni VSC 0-5, Kaposvári Rákóczi FC – Szentlőrinc 3-1, Debreceni EAC –
Szolnoki MÁV FC 2-0, Gyirmót FC Győr – BFC Siófok
2-0, FC Ajka – Szombathelyi Haladás 1-0, Pécsi MFC – Aqvital FC Csákvár 1-0, Soroksár SC – Békéscsaba 1912 Előre
2-0, Dorogi FC – Kolorcity Kazincbarcika SC 0-0, Nyíregyháza Spartacus FC – WKW ETO FC Győr 1-0. Az élcsoport:
1. Debreceni VSC 54 pont, 2. Vasas 49, 3. Gyirmót 47.

Omrani góljával nyert Medgyesen a CFR

Nagy mezőnyfölényben játszott Medgyesen a Kolozsvári CFR a labdarúgó 1. liga 24. fordulójának
vasárnapi mérkőzésén, mégis csak az utolsó negyedórán belül tudta bevenni a parádésan védő Alexandru
Buzbuchi kapuját. Akkor is úgy, hogy a csereként beállt Billel Omrani lövése megpattant a hátvéd Ondrej
Bacón, és a labda irányt változtatott, így a Gaz Metan remek napot kifogó hálóőre nem tudott hárítani.
A házigazdáknak ez volt egymás után a második vereségük, míg a bajnoki címvédőnek két nyeretlen
mérkőzés után sikerült újra diadalmaskodnia.
Vasárnapi eredmények: Medgyesi Gaz Metan – Kolozsvári CFR 0-1, Gyurgyevói Astra – Bukaresti
Dinamo 2-0.
Az élcsoport: 1. FCSB 51 pont (49-21), 2. CFR 51 (31-12), 3. CSU Craiova 47.

Bajnokok Ligája: a mai műsor

Fotó: PFC

Két nyolcaddöntős mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája: az Atlético Madrid – a
koronavírussal kapcsolatos beutazási korlátozások miatt – Bukarestben fogadja a Chelsea-t. A másik
meccsen a címvédő Bayern München a Lazio vendége lesz Rómában.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
* 22.00 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Look Sport: Atlético Madrid (spanyol) – Chelsea (angol)
* 22.00 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1, Look Sport +: Lazio (olasz) – Bayern München (német)
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Szereti a mezőgazdasági munkát,
és ért is hozzá

Nagy Balázs egyike azon ritka
marossárpataki fiataloknak,
akik néhány évvel ezelőtt úgy
döntöttek, hogy a mezőgazdaságból próbálnak megélni.
A 21 éves fiatalember édesapjával együtt jelenleg 28
hektár területet művel, de további földterületeket szeretnének csatolni a jelenlegi
parcellákhoz.

Berekméri Edmond

Balázs először az otthoni gépparkot mutatja be. Talán semmi sem
hiányzik, ami a földterületek megműveléséhez szükséges. Nem győzöm jegyezni a munkaeszközöket:
két traktor, három kombájn, kukorica- és szalmásgabona-vető gép,
eke, tárcsa, műtrágyaszóró, szármaradványzúzó, permetezőgép, utánfutó. Milyen jól fogott volna egy
hasonló géppark nagyapáink idejében! – jut eszembe.
Közepesnek mondható
a tavalyi termés
Aztán a tavalyi terméshozamról
beszélgetünk.
– Elfogadhatónak nevezném, tekintettel arra, hogy az utóbbi időkben a szárazság nagy úr. Tavasszal
kevés esőnk volt, így lassabban kelt
ki a tavaszi gabona, s az ősziek sem
fejlődtek a legjobban. Búzából 4,5
tonna átlagot hoztunk ki hektáronként, ami nem rossz. A kukorica ki-

csit gyengébbre sikerült, a nyári
szárazság miatt nem úgy fejlődtek
a csövek, ahogy szerettük volna.
Ennek ellenére hektáronként 7 tonnát sikerült betakarítani – tájékoztat
a fiatal gazdálkodó.
Az értékesítés kis tételben zajlik,
kiskereskedők vásárolják fel a gabonát. Még nem érték el azt a terméshozamot,
hogy
nagyobb
cégekkel tudjanak szerződést kötni,
de jövőbeni terveik között ez is szerepel.
Megtudom, hogy legnagyobb nehézséget a kártevők okozzák. Mintavasszal,
vetés
után
den
megjelennek a vaddisznók és a varjak vagy a csókák, ellenük pedig
nincs védekezés. Éjjel-nappal őrizni
kell a földeket, amíg kikel a gabona, ami nem mindig sikerül, ezért
kárt okoznak. Az elmúlt években
néha az árvíz is keserítette a mezőgazdászok életét.
Támogatásokra szeretnének
pályázni
Az idei vetések állapotáról, a februári tennivalókról kérdezem. Idén
nem sok hó hullott, beszélgetésünk
idején pedig mínusz 10-12 C-fokos
hidegeket mértek. Mindez fejtörést
okozhat a gazdáknak, hiszen a hótakaró nagyon vékony, a későn vetett búza pedig még ki sem bújt
rendesen. Balázs szerint télen is
bőven akad tennivaló. Február kissé
zsúfolt hónap, készülődni kell a tavaszra, megkezdték a gépek átvizs-

gálását, karbantartását. Emellett ki
kell választani idejében a megfelelő
kukoricafajtákat, az optimális
műtrágyát és gyomirtót, hogy ezzel
is növeljék a terméshozam mennyiségét és minőségét.
A mezőgazdasági pályázatokra
terelődik a szó, érdeklődöm, hogy
igényeltek-e támogatást tevékenységük megkönnyítésére.
– Szerettünk volna pályázni
mező- gazdasági gépekre, hiszen a
Pro Economica Egyesületnél nagyon jó lehetőségek voltak, de sajnos kezdő gazdálkodóként nem
engedhettem meg magamnak az
önrész kifizetését. Most már

Jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést kapott
a mentőorvos Ekeng halála miatt

Jogerősen másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bukaresti ítélőtábla hétfőn azt a román mentőorvost, aki 2016-ban
nem részesítette megfelelő elsősegélynyújtásban Patrick Ekeng kameruni labdarúgót,
így a játékos elhunyt.

Mihaela Elena Duţăt tavaly júniusban ítélték el első
fokon másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre, amit
most az ítélőtábla megerősített, és elutasította a fellebbezések többségét. A jogerős ítélet szerint a mentőorvosnak és az őt foglalkoztató Puls Medica magán
mentővállalatnak közösen több mint 200 ezer euró
kártérítést kell fizetniük Ekeng családtagjainak.

Az újság Adrian Sandut, az ACAROM főtitkárát
idézte, aki elmondta, hogy a romániai autóipart is kedvezőtlenül érintette a félvezetők globális hiánya, de
arra számítanak, hogy a termelés az idén nőni fog, miután a koronavírus elleni oltást egyre többen igénylik,
így arra számítanak, hogy az élet lassan visszatér a
normális kerékvágásba. Sandu elmondta,
hogy
amennyiben
nem
lesz újabb válság, és
nem kell leállítani a
termelést, 2022-ben
jó eséllyel több mint
félmillió járművet
fog előállítani a két
gyártó romániai üzemeiben.
Tavaly 10,67 százalékkal csökkent a
járműgyártás, miután a Dacia és a
Ford közel 440 ezer
járművet
szerelt
össze dél-romániai
üzemeiben. A Da-

Erdély TV

ahhoz, hogy elérje a 100-120 kg-ot,
ami kb. 1.200 lejt jelent. Ha 1.000
kiló gabona ára 1.000 lej, akkor
mennyi pénzt ér a munkánk? – teszi
fel a jogos kérdést Balázs.
Állatokat csak a ház szükségletére tartanak, jelenleg a disznókon kívül 40 szárnyas szaladgál
az udvaron, de a nagy mennyiségű gabona miatt egérben sincs
hiány.
Balázsnak nem okoz különösebb megterhelést a mezőgazdasági munka. Jól érzi magát a
mezőn, szereti vezetni a traktort, a
gépek javítását, karbantartását is
megtanulta. Örvendetes, hogy
olyan fiataljaink is vannak, akik
szívesen folytatják nagyszüleink,
dédszüleink
főfoglalkozását,
hozzáértéssel művelve a termőföldeket.

Fotó: Berekméri Edmond

Szabadszínész: a színészek
és filmesek digitális piactere

Emellett a mentőorvost 60 nap közmunkára ítélték.
A Bukaresti Dinamo egykori középpályása a Viitorul
Konstanca elleni bajnoki mérkőzés 69. percében lett
rosszul. A labdarúgó hét perccel korábban állt be csereként, majd szívrohamot kapott. Az ügyészek szerint
a mentőorvos nem tartotta be az ilyen esetekre előírt
eljárást, és nem kezdte el már a pályán a játékos újraélesztését.
Duţă a tragédia után azt állította, a játékosnak még
volt pulzusa, amikor rosszul lett, ezért nem végzett
rajta újraélesztést a pályán. A boncolási eredmények
szerint Ekeng egy afrikai emberekre jellemző szívbetegségben szenvedett, és ez okozta halálát. (MTI)

Lengyel Tamás Jászai-díjas színész és Gosztonyi Csaba reklámszakember, színművész álmodta meg és hozta létre a szabadszinesz.hu weboldalt. A felület teret biztosít arra, hogy egyfajta digitális piactérként
működve összekösse a filmes, színházi munkákat kereső színészeket a
megrendelői oldallal, vagyis a szereplőket kereső, munkát hirdető produkciókkal. A Szabadszínész ma már három országban is jelen van, nemcsak munkát kínál, hanem fejlődési lehetőségeket is, képzések,
workshopok által. Kedden este 8 órától a Kultúrcseppben a felület ötletgazdáival és néhány felhasználójával beszélget Kányádi Orsolya, a műsor
az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán is követhető!

ciát érzékenyen érintette a koronavírus-járvány, termelése 25 százalékkal esett vissza, a cégnél 259 099
autót szereltek össze, mintegy 90 900-zal kevesebbet az előző évinél. A Ford 179 008 autót gyártott,
ami 39 ezer darabos, 27 százalékos bővülés 2019hez képest. Az ACAROM becslése szerint a romániai járműgyártók árbevétele tavaly mintegy 17
százalékkal, 30 milliárd euróról 25 milliárd euróra
csökkent.
Sandu közölte azt is, hogy az egyesület új befektetőket keres a romániai autóiparba, példaként említette,
hogy alumíniumfelnit gyártó vállalatra lenne szükség
– olvasható a Ziarul Financiarban. (MTI)

Marosvásárhelyen székely emlékművet mázoltak be, Kolozsváron a
helységnévtábla magyar feliratát festették le az elmúlt hetekben. A romániai nemzeti kisebbségek gyakran célpontjai a szimbolikus agressziónak.
A gyűlöletbeszéd mozgatórugóiról, az előítéletes megnyilvánulások
terén tapasztalható folyamatokról jogvédő szervezet és diszkriminációellenes hatóság illetékesét, illetve szociológust kérdeznek az Erdélyi
Magyar Televízió Metszet című műsorában. Antal-Joós Erika szerkesztő-műsorvezető feltérképezi a vonatkozó adatokat, a jelenséggel
szemben tanúsított állampolgári tudatosságot, és felvillantja az idei kilátások forgatókönyvét is Benkő Erikával, Asztalos Csabával és Horváth
Istvánnal. A műsor kedden este fél 9-től az Erdély TV képernyőjén és
Facebook-oldalán látható.

Forrás: Economica.net

Enyhe lesz az idő ezen a héten, február 27-e után viszont ismét lehűlésre
és csapadékra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Erdélyben a következő napokban az időszakhoz képest rendkívül meleg lesz, napközben akár 11–14 Celsius fok
is lehet. Február 26-a után lehűl a levegő, előbb 8-9, majd március első
hetében 6 fok lesz a legmelegebb déli órákban. A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek a nappalival párhuzamosan mínusz 4 Celsius-fokról nullára
nőnek, majd ismét mínusz 4-re süllyednek. Csapadékra február 27-e után,
de leginkább március 2-a körül lehet számítani. A hegyekben péntekig
szokatlanul meleg lesz, nappal 6-9, éjszaka mínusz 2–0 Celsius-fok várható. Aztán fokozatosan lehűl az idő, nappal is fagypont körüli lesz a hőmérséklet, éjszaka mínusz 7 fokig hűl a levegő. Csapadék február
27-e után várható. (Agerpres)

Idén várhatóan mintegy félmillió járművet
gyártanak

A romániai autógyártók egyesületének (ACAROM) becslése szerint az idén várhatóan
majdnem 500 ezer járművet fog gyártani Romániában a francia Renault tulajdonában
levő Dacia és az amerikai Ford – közölte hétfőn a Ziarul Financiar című gazdasági napilap.

bánom, hogy nem próbálkoztam,
akár kölcsönpénzből is, és várom
az újabb pályázatok kiírását, hogy
én is fel tudjam lendíteni a vállalkozásomat, felújítva a gépparkot –
fogalmaz Balázs.
Csak saját szükségletre tartanak
állatokat
Olvasták az új rendelkezést, ami
korlátozza a saját használatra tenyésztett sertések számát. Beszélgetőtársam mosolyogva mondja,
hogy nekik, jó étvágyú családnak
elegendő az öt sertés. Szerinte a
disznótartásból lehetetlen megélni,
szinte hasznot sem hoz a sertések
nevelése.
– Ilyen gabonaárakkal nem érdemes sertést tartani eladásra. Számításaink szerint 800-1.000 kg
takarmány szükséges egy sertésnek

Metszetben a romániai
gyűlöletbeszéd

Enyhül az időjárás
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Észak-Korea hekkerekkel küzd a koronavírus ellen

Koronavírus

Phenjan megpróbált betörni
a Pfizer számítógépes rendszerébe

Országos tisztifőorvos:
erőteljes immunválaszt vált ki
a kínai vakcina

A kínai Sinopharm vakcinájának előnye, hogy jelentős,
erőteljes immunválaszt vált ki
– mondta a magyar országos
tisztifőorvos a koronavírusjárvány elleni védekezésért
felelős operatív törzs online
sajtótájékoztatóján hétfőn.

A Pfizer vakcinájának technológiájához és a
koronavírus okozta betegség gyógymódjához próbált hozzájutni Észak-Korea a Pfizer
gyógyszergyártó számítógépes hálózatának
feltörésével.

Forrás: Euronews

rótt
nemzetközi
szankciók
is
sújtanak.
Nyugati elemzők szerint Phenjan több ezer, magasan
képzett hekkert foglalkoztat, és már számos nagyvállalat, intézmény és kutatóközpont ellen indított számítógépes támadást, leginkább dél-koreai célpontok
ellen.
Észak-Korea a hekkerek segítségével mintegy 300
millió dollárnyi kriptovalutát lopott az elmúlt hónapokban, hogy ebből finanszírozza a tiltott atomfegyver- és rakétaprogramját – áll egy néhány napja
megjelent ENSZ-jelentésben.

Az erről szóló információt a dél-koreai hírszerzés
a nemzetgyűlés hírszerzési bizottságának zárt ülésén
mutatta be – írta a Yonhap dél-koreai hírügynökség.
Az ülés részleteiről Ha Tae-keung parlamenti képviselő számolt be. Elmondta, hogy a hírszerzés arról
tájékoztatta őket, hogy Phenjan megpróbált betörni a
Pfizer számítógépes rendszerébe, hogy hozzáférjen a Phenjan teljesen vírusmentesnek hirdeti magát,
koronavírus elleni vakcina adataihoz, illetve a vírus mégis nemzetközi segítséget kér
okozta betegség gyógymódjához.
És bár Phenjan teljesen vírusmentesnek hirdeti
Határzár és következményei
magát, nemrég bejelentkeztek a koronavírus elleni olÉszak-Korea a világon elsőként, 2020 januárjában tásért, amelyből mintegy kétmillió adagot kaphatnak
zárta le határait, hogy megakadályozza a szomszédos az Oltóanyag- és Védőoltási Világszövetség (GAVI)
Kínából indult koronavírus-járvány átterjedésést az adatai szerint. Ez a szervezet az ENSZ COVAX progországra. A legfőbb vezető, Kim Dzsongun azt ramjának koordinátora, amely a felügyeli az oltások
mondta, hogy Észak-Koreában egyetlen koronavíru- beszerzését és eljuttatását a szegény országokba.
Ez az első hivatalos eset, hogy Észak-Korea nemsos fertőzés sem történt, de szakértők szerint ez nem
valószínű, mert Phenjan fő kereskedelmi partnere zetközi segítséget kér a járvány alatt, noha az ország
egészségügyi infrastruktúrája szakértők szerint egyálKína.
A határzár nagy nyomás alá helyezte az amúgy is talán nem alkalmas egy nagy léptékű járvány leküzküszködő észak-koreai gazdaságot, amit a kommu- désére. (mózes)
Forrás: Euronews
nista vezetés ballisztikusrakéta-kísérletei miatt ki-

Évente több millió ember válik
bűncselekmény áldozatává az EU-ban

Az Európai Unióban évente több millió ember
válik bűncselekmény áldozatává, ezt a tendenciát a koronavírus-járvány is felerősítette
– jelentette ki Vera Jourová értékekért és átláthatóságért, valamint Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztos a
bűntények áldozatainak világnapján közzétett hétfői közleményében.

A biztosok kiemelték: a járvány terjedését lassítani hivatott lezárási intézkedések során a családon
belüli erőszak, a gyermekekkel szembeni szexuális
visszaélés, a kiberbűnözés, valamint gyűlölet-bűncselekmények száma jelentősen növekedett Európaszerte.
Felhívták a figyelmet, hogy az áldozatok több esetben nincsenek tisztában jogaikkal, gyakran félnek jelenteni a bűncselekményeket a hatóságoknak. „Ebből
kifolyólag az áldozatok – különösképpen a nemi
alapú erőszak vagy gyűlölet-bűncselekmények áldozatai – megfelelő támogatás nélkül maradnak” – húzták alá.
A biztosok rámutattak, hogy a tavaly elfogadott, az
áldozatok jogait megerősítő uniós stratégia biztosítja,
hogy a bűncselekmények áldozatai teljes mértékben
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érvényesíthessék jogaikat, függetlenül attól, hogy az
Európai Unió melyik tagállamában történt a bűneset.
Az Európai Bizottság az áldozatok támogatásának
elősegítésére uniós koordinátort jelölt ki, továbbá létrehozta az áldozatok jogainak uniós platformját,
amely az ezen a téren releváns uniós szintű szereplőket tömöríti.
„Fontos, hogy az áldozatok minél előbb kilábaljanak a megrázkódtatásokból, és továbblépjenek. Ez
hosszú távú kihívás, amelyet csak az összes szereplő
közötti szoros együttműködés valósíthat meg uniós és
nemzeti szinten” – szögezték le.
Az áldozatok bizonyos csoportjaira az EU külön
szabályokat fogadott el. Ezek közvetlenebbül reagálnak egyes, különösen az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás és a gyermekpornográfia,
valamint a terrorizmus áldozatainak sajátos szükségleteire.
A bizottság sajtóközleménye szerint riasztó a nemi
alapú erőszak mértéke az unióban: az unió női lakosságának 33 százaléka már tapasztalt életében fizikai
vagy szexuális erőszakot. A kimutatások szerint áldozatok kevesebb mint egyharmada fordult a hatóságokhoz. (MTI)

Müller Cecília hozzátette: a kínai
oltóanyag a vírus teljes, elölt változatát tartalmazó vakcina, amely sok
fehérjét, a vírus burkát, örkökítőanyagát tartalmazza inaktivált állapotban.
Azt mondta, az oltóanyag fertőzést, megbetegedést nem tud
okozni, de széles antigénpalettája
sokkal jobban „megmozdítja” az
immunrendszert. Sokan bizakod-

nak, hogy tartósabb, esetleg magasabb fokú védelmet adhat, ezt a
jövő dönti el – jegyezte meg.
Hozzáfűzte, hogy a magyar fejlesztésű vakcinát a Sinopharméval
megegyező technológiával tervezik.
Kitért arra, hogy a kínai gyártású
oltóanyag 18 év felett bárkinek adható. A vakcina leiratában szerepel,
hogy 60 év felett nincs elég tapasztalat róla, ez azonban majdnem
minden oltóanyagról elmondható.
„Bizonyos életkor felett az immunrendszer nem reagál olyan aktívan
az oltóanyagra, mint egy fiatal szervezetben, ettől függetlenül képes
megvédeni a szövődménytől vagy
halálos megbetegedéstől” – mondta
a tisztifőorvos. (MTI)

Kína a mikroprocesszorok
legnagyobb felvevőpiaca

Kínában tavaly 143,3 milliárd
dollár értékben adtak el a
mikroprocesszorokat, ami 9
százalékkal több a megelőző
évi 131,3 milliárd dollárnál, és
ezzel az ázsiai ország megőrizte 2005 óta listavezető
helyét a világon – áll az IC Insights piackutató honlapján.

Az ázsiai országban tavaly eladott összes chip 30 százaléka a
számítógépekben használt DRAMmemóriákra, illetve a főként a mobiltelefonokban
és
digitális
fényképezőgépekben
használt
NAND flash memóriákra esett. A
Kínában értékesített összes mikroprocesszoron belül a DRAM piaci
részesedése 18,8 százalékra csökkent a 2019. évi 21 százalékról, míg
a NAND flash memóriáké 10,9 százalékról 11,1 százalékra emelkedett
2020-ban.
Kínában a chipek 60 százalékát,
mintegy 86 milliárd dollárnyit exportra szánt készülékekbe építették
be, a fennmaradó 40 százalék a bel-

földi piacon értékesített készülékekben talált vevőre.
A piackutató azzal számol, hogy
Kína és az ázsiai és csendes-óceáni
térség más országai együttesen 68,1
százalékra növelik részesedésüket a
globális chippiacon 2025-re a tavalyi 63,8 százalékról.
Az IC Insights rámutatott ugyanakkor arra, hogy miközben Kína a
mikroprocesszorok legnagyobb felvevőpiaca a világon, az országon
belül csak egy kis részét gyártják
azoknak, és ez a helyzet a közeljövőben valószínűleg nem is változik.
Kínában tavaly 22,7 milliárd dollárnyi chip készült, a teljes belföldi
keresletnek 15,89 százaléka. Ezen
belül a kínai cégek csupán 8,3 milliárd dollárnyi chipet gyártottak, a
keresletnek mindössze az 5,9 százalékát fedezték, míg a többit a külföldi tulajdonban lévő cégek
állították elő kínai gyáraikban,
olyanok, mint például a TSMC, az
SK Hynix, a Samsung vagy a
UMC. (MTI)

Forrás. Stockfresh
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200 éve halt meg John Keats költő

Kétszáz éve, 1821. február 23-án halt meg
John Keats, az angol romantikus költészet
kiemelkedő alakja.

1795. október 31-én született egy elszegényedett
nemesi család sarjaként. Apját, aki bérfuvaros volt
Londonban, kilencévesen vesztette el, anyját, akit önfeláldozóan ápolt, 14 éves korában temette el, ezután
három testvérével együtt nagyanyja nevelte. Iskolai
évei alatt keveset foglalkozott irodalommal, de később egyre többet olvasott, versekkel kísérletezett, az
antik világ iránti vonzódásának engedve megpróbálta
lefordítani az Aeneist. Orvosnak készülve sebészinas
lett a londoni Guy’s Hospitalban. 1817-től az irodalomnak élt, támogatást Amerikába kivándorolt öccsétől kapott.
Irodalmi példaképei Spenser és más Erzsébet-kori
költők voltak. Első érett verse (Amikor először pillantottam Chapman Homéroszába) is a 17. század hatását tükrözi, idővel a görögség, az angol gótika és az
olasz reneszánsz felé fordult. 1816-ban barátságba került a szerkesztő és kritikus Leigh Hunttal, aki a The
Examiner című folyóiratában közölte Keats első verseit. Hunt haladó szellemű körében találkozott a költő
Shelley-vel, akivel életre szóló barátságot kötött.
Amikor mentorát egy politikai cikke miatt két évre lecsukták, szabadulásakor Keats versben üdvözölte, így
ellene is hajsza indult. Byron leszólta, a kritika támadta, de ő magában bízva higgadtan állta a vihart.
1817-ben jelent meg első kötete Versek címmel, s
ekkor kezdte írni Endümion című szimbolikus elbeszélő költeményét, a pásztorkirályba szerető Diána
holdistennő történetére Ovidius művei között bukkant
rá. Keats a romantika világát tükrözve pusztító,
transzcendens érzésként írja le a szerelmet, „Minden,
ami szép, öröm lesz örökké” – kezdi a hosszú verset.
Az 1818-ban megjelent mű csakhamar éles támadások kereszttüzébe került, kritikusai – olykor meglehetősen durva hangnemben – rótták fel gyengeségeit.
1818-ban egy skóciai kirándulásán megfázott,
ekkor jelentkeztek először tüdőbajának tünetei.
Ugyanebben az évben halt bele a tuberkulózisba
öccse, az ő ápolása közben szeretett bele a szomszédságukban lakó Fanny Brawne-ba. Kapcsolatukat beárnyékolta a költő egészségi állapota és anyagi
helyzete, a következő évben ugyan eljegyezték egymást, ám a házasságra a lány anyjának ellenkezése
miatt nem kerülhetett sor. 1819-ben született Boccaccio nyomán Izabella, vagy a bazsalikomcserép című

John Keats szobra a Guy's Hospitalban

Fotó: Piers Alladyce

Megkezdődik a Székesfehérváron
őrzött királyi maradványok
vizsgálata
Megkezdődik a Székesfehérváron őrzött királyi maradványok vizsgálata – jelentette
be az emberi erőforrások minisztere hétfőn az egykori koronázó bazilika helyén lévő
Nemzeti emlékhelyen, ahol
megnyitották az osszáriumot
(csontkamra) és felszínre
hozták az első, csontokat tartalmazó fémládákat.

John Keats Forras Wikipedia

elbeszélő költeménye, a Hüperion, a Lamia, a Szent
Ágnes-este – utóbbi költészete egyik csúcsa, a szerelemtől lelkes költő szenvedéllyel és izgalommal teli
képekben, finoman és érzékenyen beszéli el a szökevény szerelmesek történetét.
Leghíresebb verseit, az örök eszmények és a mulandó, változó világ közti ellentétről szóló ódáit (Óda
egy csalogányhoz, Óda egy görög vázához, A melankóliáról) 1819 tavasza és ősze közt vetette papírra, a
versekben önnön létének tisztázásáért vívott harca és
a képzelet felszabadító erejébe vetett hite tükröződik.
A csalogány dalával azonosuló költő boldogsága
szemben áll a bánattal és a betegséggel; a görög vázán
a szerelmesek az örök, be nem teljesülő szenvedélyt
jelentik; az őszhöz írt vers az elmúlást írja le, mégis a
pillanatot az öröklétbe emelő örömérzést sugall. Keats
a melankóliát és bánatot az emberlét állandó kísérőjének tartotta, amely együtt jár a boldogsággal, az ősz
nála a beérés és betakarítás ideje, nem a pusztulásé.
Ekkor írta a La Belle dame sans merci (A könyörtelen
szép hölgy) című balladát is, mely a pusztító szerelem
motívumát ismétli.
Hüperionjának második változata (Hüperion bukása) a betegséggel és beteljesületlen szerelmével viaskodó költő utolsó kísérlete, hogy feloldja az örök
értékek és az elmúlás közti ellentétet. A sodró látomás
kijelöli szerepét: szakítania kell az álmodozással és
osztoznia az emberiség szenvedéseiben. Művét nem
fejezhette be, 1820 elején már tudta, hogy kevés ideje
maradt. Az év júliusában megjelent nagyobb epikus
műveinek kötete, s végre élvezhette a kritika elismerését. Barátai ápolták, Shelley Pisába hívta, ám ő plebejus gőggel utasította el a főrangú költő invitálását.
Festő barátja, Joseph Severn kísérte Nápolyba, majd
Rómába, Keats itt halt meg 1821. február 23-án. A
római protestáns temetőbe került, sírkövére ezt vésette: Itt nyugszik, aki a vízre írta a nevét. Shelley
hamar követte, vízbe fúlt teteme zsebében Keats kötetét találták meg.
A felirat téved, hiszen ma már a kor angol lírájának
legnagyobbjaként tartjuk számon. Elismertsége
Byron kultuszának hanyatlásával csak nőtt, ma már a
világirodalom legnagyobbjai közé sorolják, versein
kívül komoly irodalmi értéket képviselnek levelei,
amelyekből mély gondolatiság, érzékeny kritikai
szemlélet rajzolódik ki. Cs. Szabó László szerint ő
volt „az angol irodalom Prometheusa, aki megrabolta
Spenser, Shakespeare, Milton és Ariosto tüzét”. Műveit Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Tóth Árpád,
Vas István, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc fordították
magyarra. (MTI)

Kásler Miklós emlékeztetett arra,
hogy 1848 decemberében indult
meg az egykori bazilika feltárása,
ami mindig a kor színvonalán történt. Ugyanakkor az archeogenetika
létrejötte lehetőséget teremtett arra,
hogy most már nagy pontossággal
vizsgálhassák meg a királyi maradványokat és olyan összefüggéseket
derítsenek fel, amelyekre addig
nem volt lehetőség – tette hozzá.
A miniszter elmondta, hogy az
Árpád-ház férfivonala jellegzetességeinek meghatározása a Mátyástemplomban őrzött, Székesfehérvárról odaszállított, feltételezett királyi maradványok vizsgálatával
indult el. Az Árpád-házi genom
meghatározása után lehetőség nyílt
a kutatások kiterjesztésére a székesfehérvári osszáriumra is, ahol további Árpád-házi királyok csontjai
nyugszanak azonosítatlanul. Mivel
a legkorszerűbb genetikai módszertan rendelkezésre áll, lehetséges
lesz meghatározni a Fehérváron
nyugvó többi magyar király csontvázát is.
Kásler Miklós hangsúlyozta:
mindvégig hitt benne, hogy amit „a
szerencsétlen körülmények évszázadok alatt elpusztítottak, azt meg
lehet találni, fel lehet lelni, azonosítani lehet, és a királyok végakaratának megfelelően olyan nemzeti
emlékhelyet lehet kialakítani, ahol
az idők végezetéig nyugodni tudnak”.
Köszönetet mondott a vizsgálatokat is végző Magyarságkutató Intézet
munkatársainak,
hogy
felkarolták ezt a „nemzeterősítő
gondolatot”, és reményét fejezte ki,
hogy a képességeikkel, a rendelkezésükre álló tudományos módszerekkel ugyanúgy eredményesen
zárják a kutatásokat, mint korábban
a Hunyadiak esetében tették.
Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspök arról beszélt, hogy a
múlt feltárása és alapos megismerése fontos feladat, mert „a múltba
kapaszkodnak a jelen gyökerei,

onnan jönnek a hagyományok, a hit
és erkölcs ereje”.
Jelezte, hogy az egyház készségesen állt a kutatás mellé a teljes
igazság megismerése érdekében a
magyarság egyik legszentebb helyén is, amely az idők során híres
zarándokhely lett, és ahol megszületett a „Mária országa” eszmény a
Szent István-i felajánlás nyomán.
Spányi Antal rámutatott, alázattal
és tisztelettel nyitották fel az osszáriumot, hogy a magyarság közelebb
kerülhessen szentjeihez és történelmi nagyjaihoz, de várják vissza
az ereklyéket a tudományos kutatás
végeztével.
Cser-Palkovics András polgármester az osszárium megnyitását
történelmi pillanatnak nevezte a
nemzet történelmi bölcsőjében, a
magyar államiság keletkezésének
helyén, ahol a legfontosabb döntések és a legfontosabb szertartások,
a koronázások és temetkezések zajlottak, s közvetve ennek köszönhető
a magyar nyelv megmaradása, a
magyar kultúra megléte, illetve a
magyar szentek jelentős része is.
Mint mondta, sajnálatos, hogy
nem lehet bejárni ezt a szent építményt, ahogy más nemzetek hasonló helyeit a világban és
Európában, de ez nem ment fel senkit a felelősség alól, hogy igenis a
lelkekben és fizikailag is építeni
kell ennek a helynek a jelentőségét.
A városvezető felidézte, hogy
2013-ban elindult az Árpád-ház
program, amelynek azóta több
eleme is elkezdett megvalósulni
Székesfehérváron, s ennek egy
újabb lépcsőfoka az itt őrzött királyi
csontok tudományos vizsgálata.
A Kásler Miklós vezette kutatócsoport 2013-ban kezdte meg a
vizsgálatokat, majd sikeresen meghatározta az Árpád-ház genetikai
markerét III. Béla és Anna királyné,
illetve II. (Vak) Béla csontjainak
azonosítása után. Az azonosításokhoz szükséges DNS-profilok száma
nemrég bővült a Hunyadiak genomjával Corvin János és Kristóf mintáinak köszönhetően, akiknek földi
maradványai egy horvátországi
pálos kolostorban nyugszanak.
A Magyarságkutató Intézet az archeogenetikai kutatás során több
mint 600 koponya és majdnem
ugyanennyi vázmaradványt vizsgál,
amelyek összesen több mint 900
egyén maradványait jelenthetik.
(MTI)

Jelöletlen, emberi maradványokat tartalmazó fémdobozok a Székesfehérvári Osszáriumban
(csontkamrában)
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Dal 2021 – Az első elődöntő akusztikus produkciókkal szombaton

Az első elődöntővel folytatódik A Dal
baton a Duna Televízióban 20 óra 35
dődő élő show-ban tíz produkciót
nézők, a dalok ezúttal akusztikus
hangzanak el.

2021. Szomperckor kezláthatnak a
változatban

A négy válogatóból húsz dal jutott a két elődöntőbe, az
innen továbbkerülő nyolc produkció alkotja a március 13-i
finálé mezőnyét – közölte az MTVA Sajtó Osztálya hétfőn
az MTI-vel.
Az első elődöntőben Gerendás feat. Dárdai Blanka (dalának címe: Senkié), Szőke Nikoletta (Új esély), Szabó Leslie
(Legyen másnak is jó), Katona Petra (Viszlát, múlt), a Pink

& The Panthers (Sodor a szél), a Mudfield (Nincsen szerencsém), Galda Levente (Eredő), a Beneath My Skin (Ébredj!),
a Kaukázus (Egyetlen szó), valamint Bari Laci (Féltelek) lép
színpadra.
A február 27-i első elődöntőben a tíz dalból négy jut tovább a döntőbe. Három a zsűripontok alapján automatikusan
kap helyet az élmezőnyben, egy továbbjutó sorsa ismét az
ötödik zsűritag szerepét betöltő közönség kezében lesz, a produkciókat alapdíjas sms-sel lehet támogatni. A szavazás időtartama alatt egy telefonszámról összesen húsz sms küldhető;
a legtöbb szavazatot kapó versenydal csatlakozik a döntősökhöz.

Az élő adás után az előadók és a zsűri tagjai is visszatekintenek a show-ban történtekre az M2 Petőfi TV műsorában,
A Dal Kulisszában, és számos érdekességgel szolgálnak a
produkciókról. A műsorok hatvan napig visszanézhetők a
MédiaKlikk oldalán.
A top 40-be jutott valamennyi szerzemény részt vesz az
online Akusztik Dalversenyben. A korábbi évekhez hasonlóan a közönség online szavazáson döntheti el, melyik feldolgozás nyerje A Dal 2021 Akusztik fődíját. A
versenydalok meghallgathatók a műsor hivatalos online felületén: mediaklikk.hu/adal2021/akusztik, szavazni szintén
ezen az oldalon lehet március 10-én éjfélig. (MTI)
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ADÁSVÉTEL

Örök szeretettel és fájó szívvel emlékezünk

BERECZKI ERZSÉBETRE szül. Nagy, aki
már hat éve nincs mellettünk.
Lánya és unokája. (p.-I)

FEJŐSTEHÉN eladó. Tel. 0744-199151. (10772-I)
ELADÓ Chevrolet Spark 57.800 kmben, ára 1500 euró, alkudható. Tel.
0787-857-341. (10882-I)

LAKÁS

KIADÓ garzont keresek a Kárpátok
sétányon (100-130 euró között). Tel.
0757-113-585. (10888-I)
KIADÓ hosszú távra másfél szobás,
36 m2-es bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Érdeklődni a
0749-425-152-es telefonszámon.
(10450)
LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0752-141-516. (10864-I)

MINDENFÉLE

TAKARÍTÁST és BEVÁSÁRLÁST
vállalok.
Tel.
0757-113-585.
(10888-I)
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)

MEGEMLÉKEZÉS

NORALEX – sírkeretek, sírkövek,
fedlapok, minden, ami a sírmunkálathoz tartozik. Tel. 0752-643-455.
(10843-I)

Fájó szívvel emlékezünk és emlékeztetünk
id.
ASZALÓS
FERENCZ halálának ötödik évfordulóján. Szerettei. (-I)

ENGEDÉLYEZETT
magánszemély
(PFA), vállalok szobafestést, mázolást,
fajansz-,
grészia-,
lamináltparkettlerakást, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (10808)
VÁLLALUNK
tetőkészítést
lemezből, cserépből, ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb
javítást. Tel. 0747-508-707, Misi.
(10796-I)
ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, bármilyen kisebb javítást, cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádogosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0758-880-600. (10883-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést
és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel. 0770-621-920. (10900-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉSés 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)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes 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 0749-228-435-ös
telefonszámon. (65329-I)
A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel, vagy
álmatlanság gyötri.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából. Márton
Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült az
üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyította
férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta barátnőjét.
Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta Régenből
hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült elveszettnek
hitt gyermeke.
Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja bizalommal KLARA asszonyt,
aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A celli búcsú
Mélységes erdők sűrűjén át
Magányos út vezet;
Az úton egy szegény, erőtlen
Asszonyka lépeget.
Gonosz hely, rabló nép tanyája
Az est is éjre vál’
„Megállj!” hangzik a sűrűségből
S a sápadt nő megáll.

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)
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Fájó szívvel emlékezünk id. SIDÓ
LAJOSRA és feleségére, SIDÓ
JULIANNÁRA haláluk 10. évfordulóján. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! A családjuk. (10897)

Fájó szívvel emlékeztünk február
21-én szeretett édesapánkra,
VÉGH ATTILÁRA halálának 5. évfordulóján. Nyugodjon békében,
sosem feledjük! Lányaid: Emőke
és Alíz, vejeid és unokáid.
(10899)

Fájó szívvel emlékezem a székesi születésű KALI ILONÁRA
(Lenke) halálának 25. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak
rá kegyelettel! Nyugodj békében,
drága jó édesanyám!
Fiad, Jóska. (10894)

„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.”
25 éve hagytál itt minket, de még
mindig szívünkben élsz, drága
testvérem, ifj. BEKE ZSOLT
(Zsoli). Emlékedet őrizzük: Tilla
és családja. (10903-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel búcsúzunk
SZOMBATH CSILLÁTÓL
szül. Mágori
az életének 79. évében elhunyt
szerető édesanyától, nagymamától, feleségtől, testvértől. 2021.
február 23-án 15 órakor helyezik
örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Gyászoló
családja:
Zoltán,
Zolika, Klári és Csongor.
(10880-I)
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, nagyapa,
rokon és jó szomszéd, az ákosfalvi születésű
VARGA ZSOLT
az Imatex volt dolgozója
életének 77. évében, hosszú
szenvedés után megpihent.
Temetése 2021. február 24-én,
szerdán 15 órakor lesz a Jeddi úti
temető sírkertjében, református
szertartás szerint.
Búcsúzik tőle szerető és gyászoló családja. (10910-I)

Kibuknak nyolcan is s előlép/A rabló nép ura:
„Hová ballagsz te sápadt asszony?”/„A celli búcsúra.”
„S mit viszel a celli Máriának?/Mutasd a kincseket!”
„Ó, nem viszek én semmit néki,/csak tiszta szívemet!”
Fogják, motozzák: mindhiába,/Szegénynek semmije!
Elő, elő hát szívét, hogy/Igazán hadd vigye!
Melléből éles, gyilkos késsel/Kitépik szívét,
Azután kötényébe dobják:/„Most indulj és – vigyed!”
S az asszony – ó csodák csodája –/Nem hull a földre, nem:
Köténykéjét kezébe fogva/Megindul csöndesen.
Arcán a holtak sápadtsága,/Ruhája tiszta vér
Az égen hajnal pírja reszket,/Amikor Cellbe ér.
De hallga! Mi zsibong a légben?/Hang, milliónyi hang!
Cellben magától megszólamlik/Zeng-bong a sok harang.
A pap – miséjét abbahagyja. Fölkelnek a hívek
Mindenkit egy érzés ragad meg,/Mindenki megy, siet.
S égő gyertyákkal, szent zászlókkal/Tódulnak kifelé
Ki szívét hozza Máriának:/A véres nő elé…
Könnyel fogadják, védve hozzák/Az Úr házába őt,
Hol végre összerogy szegényke/A drága Szűz előtt.
A Szűzanyának márvány szobra/Az oltárról lelép,
Kezébe veszi halk fohász közt/A jó asszony szívét.
S míg könnytől, vértől ázva, fázva,/Félholtan fekszik ott;
Ím mellén forradás se’ látszik/S belül a szív dobog!
Az ámulattól, a csodától/Meghatva áll a nép,
Ragyogó díszbe öltözködve/Új pap mond új misét.
És szinte fel az égig harsog/A hál’adó ima:
„Hozsanna néked, Isten anyja,/Áldott

Szűz

Mária…”

Most is hallom, ahogy ajkaidról cseng ez a gyönyörű vers.
A történet akár az én sorsom…
Soha nem múló fájdalommal és összetört szívvel emlékezem
2019. február 23-ra, amikor egy hideg hajnalon drága szíved
utolsót dobbant.
Utolsó földi utunkat február 25-én tettük meg együtt, én és
Édesanyám – a marosszentgyörgyi születésű GAGYI MÁRIA.
Nyugodj békében, drága Édesanyám, szívem-lelkem drága
kincse!
Nagyon szeretlek.
Bánatos lányod, Marika. (10886)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„Küzdöttél, de már nem lehet.
Most átölel a csend és a
szeretet.”
A marosvásárhelyi George
Coşbuc Általános Iskola munkaközössége mély megrendüléssel vett tudomást szeretett
aligazgatónk, GÁBOR JUDIT
matematika szakos tanárnő
korai
elhunytáról.
Őszinte
részvétünket fejezzük ki, és
vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emlékét
szeretettel megőrizzük. Isten
nyugtassa békében! (sz.-I)

Szomorúan olvastuk a gyászjelentést. Őszinte részvétünk
Korch
Pálnak
szeretett
FELESÉGE elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Anna és
Péter. (10891)
Mellette állunk, és őszinte
részvétünket
fejezzük
ki
ÉDESAPJA elvesztése miatt az
iskola
adminisztrátorának,
Purcar
Tündének.
Vigasztalódást kívánunk! A Szász
Adalbert Sportlíceum közössége. (10906-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.

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

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):
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• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

Dr. Jeremiás István

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

www.marmed.ro

• Radiológia, echográfia

- közönségszolgálat

- központ

- 0800-801-929

- 0265/263 351

- 0751-114-307

• Dora Medicals

- hideg víz-csatorna

- 0365/400-404

- 0265/312 436

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

- 0265/266-801

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0365/400-401

• Delgaz Grid

- gyermekeknek

Azárverést2021.február26-án13órátóltartjákacégfelszámolóMarosvásárhely,Avramescuutca
4.számalattiszékhelyén,ésmindenpéntekenugyanabbanazidõpontbanmegismétlik,ajavakértékesítéséig.Résztvehetnekazonjogiés/vagymagánszemélyek,amelyek/akikaversenytárgyalástmegelőzőnapon13óráigmegvásároljákafeladatfüzetet,ésgaranciakéntkifizetikakikiáltásiár10%-át,
valamintarészvételidíjat.
Bővebbfelvilágosítása0265/269700-as;0265/261019-es;0745-146-096-ostelefonszámokon.

• Prefektúra

- 0265/202-305

• Sürgősségi szolgálat:

AmarosvásárhelyiAvramescuGhe.utca4.számalattiszékhelyűMURESINSOLVENCYSPRL,
cégfelszámolókéntnyilvánosárverésthirdetamarosvásárhelyi,Brăilautca2–4.számmásodikemeleténlevőSTA TrAvel ServiceS KfT. alábbivagyonánakértékesítésére.Acégkolozsváriésmarosvásárhelyi székhelyein levő javakat külön-külön termékcsoportként egy tömbben bocsátják
eladásra;darabonkéntatárgyakatacégvoltalkalmazottaiközöttértékesítik.
i. ingóságok, forgóeszközök
a)irodaifelszerelés(számítógépek,képernyők,kapcsolatteremtőeszközök,dokumentummegsemmisítők,vetítők,vetítőképernyők,laptopokéstartozékok,televíziók,szerverekéstápegységek).
AMarosvásárhelyenlevőjavakkikiáltásiára:32.703lej.AKolozsváronlevőjavakkikiáltásiára:
78.259,50lej.
b)bútordarabok(konyhai,irodaibútorzat,ergonomikusirodaiszékek,kerti(terasz-)bútorok,kanapék,különbözőszekrények,páncélszekrények,digitálistáblákstb.)
AMarosvásárhelyenlevőjavakkikiáltásiára:28.476lej.AKolozsváronlevőjavakkikiáltásiára:
702lej.
c)különbözőtárgyak(bojlerek,hűtőszekrények,kombinálthűtőszekrények,mikrohullámúsütők,
pingpongasztal,tányérok,poharakstb.)
AMarosvásárhelyenlevőjavakkikiáltásiára:2.628lej.
d)36árucikk,2100különbözőleltáritárgy(személyiszámítógépek,adapterek,tűzőgépek,lyukasztók,bemutatóanyagok,irodaitárolók,tűzoltópalackok,szerszámosládák,elsősegély-dobozok,szemétkosarak, ventilátorok, billentyűzetek, egerek, fülhallgatók, tápkábelek, egyéb számítástechnikai
eszközökstb.)
AMarosvásárhelyenlevőjavakkikiáltásiára:1.224lej.Azáraknemtartalmazzákahéát.
Ajavakteljeslistájaacégfelszámolószékhelyéntanulmányozható.

hidegtálak készítése

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

Nyilvános árverés

• Emma vendéglő,

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

