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Hat parkolóház építését tervezik Marosvásárhelyen

Napirenden a terelőutak és a kátyúzás
Fejlesztésekre
szánják
a költségvetést

Nem mindenhol valósultak meg a tervezett keretszámok, például a nemrégiben elfogadott idei költségvetés
Nyárádszeredában kevesebb a tavalyinál, míg Szovátán minden eddiginél
nagyobb. A legtöbb pénzt beruházásokra, tervezésre szánják...

____________4.
Startoljunk rá!

Vasárnap délután a marosvásárhelyi
vár múzeumtermében Vincze Loránt
európai parlamenti képviselő munkatársaival, a szerkesztőkkel, a szakmai
partnerek – a Központi Fejlesztési
Régió, a Goodwill Consulting, a Regio
Consult és a PONT Csoport – képviselőivel bemutatta a Startoljunk rá!
című, az első olyan magyar nyelvű kiadványt, amely eligazítást nyújt erdélyieknek a soron következő EU-s
pályázatokban.

Fotó: Bodolai Gyöngyi

burkolatában, aminek helyrehozatalát korántsem fedezi a parkolásért
begyűlt összeg. A lakosok életének megkeserítéséről nem is beszélve.
A választási kampányban tett ígéretek között elhangzott, hogy a sok
éven át emlegetett parkolóházak sorra megépülnek. Mennyire biztos ez
az ígéret, hol épül meg az első? – kérdeztük Marosvásárhely polgármesterétől.
Bodolai Gyöngyi
– Hat parkolóház tervezése van folyamatban, ezekből kettő már ismert
– A leköszönt városvezetés ahelyett, hogy a korszerű városkép kiala- a korábbi nyilatkozatokból. Az egyik a volt Park szálló, a másik a Színkítását tartotta volna szem előtt, fizetős parkolóhellyé tette Marosvásár- ház tér mögötti területen épül.
hely utcáinak zömét, olyan kárt okozva az úttestek és a járdák
(Folytatás a 7. oldalon)
A gondok tömkelegéből, amelyekkel ez a jócskán elhanyagolt
város évek óta küzd, a parkolóhelyek hiányáról, a lehetséges
megoldásokról, és ezzel összefüggésben az utak, utcák állapotáról, a terelőutakról beszélgettünk az elmúlt napokban
dr. Soós Zoltán polgármesterrel.

Mózes Edith

____________5.
Szerződésbontásra kényszerült
az önkormányzat

Folyamatban van a csíkfalvi és a búzaházi iskola felújítása, a jobbágyfalvi
új tanintézmény építésével megbízott céggel azonban kénytelen volt
szerződést bontani az önkormányzat,
mivel több mint egy év elteltével sem
fogott neki az építésnek.

____________6.

Megszívlelendő

A múlt hét vége slágertémája volt, hogy eljött Romániába egy
Ausztriában élő liechtensteini herceg, és lelőtte Artúrt, Románia legnagyobb élő medvéjét. Az eset óriási cirkuszt váltott ki, bloggerek,
„elemzők”, hírportálok egyaránt „rákattantak” az ügyre.
Artúrt – hangsúlyozták a különböző hírportálok, kereskedelmi
tévék meghívott vitapartnerei – a magyar többségű Kovászna megyében, Ozsdola környékén lőtték le, ahol (bizonyíték nélküli állításaik szerint) az ozsdolai vadászegyesület vezetője nagybátyja a
magyar környezetvédelmi miniszternek. A „hír” futótűzként terjedt
a különböző portálokon, anélkül, hogy bárki bizonyítékot keresett
volna az állítás valóságára.
Olyan címekkel ecsetelték az esetet, mint például: „Osztrák–magyar bomba!”, és arról szóltak, hogy „Artúr megölését Tánczos
Barna környezetvédelmi miniszter nagybátyja szervezte meg, illetve,
hogy a tárcavezető és a miniszterelnök együttes erővel próbálja menteni a „kárpáti medvék királyának gyilkosát”, aki menekül mind a
román, mind a külföldi sajtó elől. Sőt, még olyan vélemény is elhangzott, hogy egy romániai medvét miért neveznek Artúrnak, mikor sokkal jobban illenék rá a Gheorghe név?!
Artúr esete nem egyedülálló, csupán újabb alkalom a magyarellenesség kinyilvánítására és a magyar ellenségkép fenntartására.
(Folytatás a 3. oldalon)
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lenyugszik
20 óra 44 perckor.
Az év 131. napja,
hátravan 234 nap.

Ma FERENC,
holnap PONGRÁC napja.
PONGRÁC: görög eredetű, jelentése: minden erő. Latin közvetítéssel érkezett hozzánk.
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Új óvodát adtak át Héderfáján

Múlt héten a központi fejlesztési régió vidékfejlesztési beruházásokat finanszírozó ügynöksége
küldötteinek jelenlétében átadták Héderfáján az
új óvodát. A beruházást 180 ezer eurós európai
támogatással valósították meg, amelyhez a küküllőszéplaki önkormányzat mintegy 120 ezer
lejes önrésszel járult hozzá.

Gligor Róbert László

Eddig a faluban a holland testvérközösségnek köszönhetően egy bérelt családi házban folyt az óvodai oktatás,
ezért az önkormányzat régóta szándékszik saját óvodát
építeni, és amint erre lehetőség nyílt, élt is vele. Az építés
nem volt könnyű, mivel kezdetben a vállalkozó hozáállása
miatt a munka elhúzódott.
Az eddig használt épületben sem voltak rosszak a körülmények, de az új épületben tágas, világos, korszerű tanterem áll a két csoport rendelkezésére, s a nagy udvar
mellett játszótér is. A község büszkeségének számító óvodát a legújabb bútorzattal és játékokkal látták el, minden
gyereknek saját szekrénye, asztala, széke van, sikerült
olyan 21. századi oktatási feltételeket biztosítani, amilyennél különb városon sem fogadja a gyerekeket – mondta el
a Népújságnak Szakács Béla polgármester.
A héderfájai óvodában húsz magyar gyerek tanul, ez a

szám pedig nem mutat csökkenő tendenciát, inkább a növekedésben reménykednek. A tőszomszédságban levő általános iskolában a község magyar felső tagozatos iskolája
működik, de a szomszédos községek szórványmagyar diákjai is ide járnak, Kóródszentmártonból, Vámosudvarhelyről, Bonyháról, még Mikefalváról is vannak diákjaik.
A községközpontban, Széplakon már közel egy évtizede
megszűnt a felső tagozat, ott csak magyar és román
tannyelvű óvodai és elemi oktatás folyik, a község felső
tagozatos román gyerekei a nagyszentlászlói román tagozaton tanulnak, őket naponta iskolabusszal szállítják. A
községben a nagyszentlászlói iskola rendelkezik jogi személyiséggel, a többi településen működő tanintézmények
ehhez vannak hozzárendelve.
A község tanintézményei többnyire jó állapotban vannak, az önkormányzat évente jelentős összeget fordít rájuk
a saját költségvetéséből, mindeniknek van működési engedélye. Jelenleg a széplaki iskola teljes felújítására és
energiahatékonysági fejlesztésére készít pályázatot a község, s ha megjelenik a kiírás, a Környezetvédelmi Alapnál
szeretnének erre támogatást kérni, hiszen a beruházást
saját alapokból képtelenek volnának megvalósítani – részletezte a községvezető, aki azt is hozzátette: a község minden tanintézményében terveznek egy-egy játszóteret
építeni a következő időszakban.

Szünetel a gázszolgáltatás
Koronkán

Az új vezetékeknek a gázhálózathoz való bekötése érdekében a Delgaz Grid gázszolgáltató szünetelteti a szolgáltatást május 11-én, kedden (ma) 10 és 18 óra között
Koronkán, az alábbi utcákban: Toldalaghi Mihály, Takács
László, Kastély, Orgona (Liliacului), Dombköz (Între Dealuri), Sas (Vulturilor), Templom (Bisericii), Szűk (Îngustă),
Fűzfa (Salcâmilor), Szőlődomb (Dealul Viilor), Nyár (Verii),
Felső (De Sus), Alsó (De Jos), Ifjúság (Tineretului), Szép
(Frumoasă), Legelő (Păşunii), Csillag (Stelelor), Hajnal (Zorilor), Bőség (Belşug), Sajtó (Presei), Hamu (Frasinului), Liliom (Crinului), Nyírfa (Mestecănişului), Bogáncs (Ciulinilor),
Kert (Grădinilor) és Fenyő (Bradului). A munkálat egy egymillió lejes beruházás részét képezi, melynek keretében 1,2
kilométeren cserélték ki Koronkán a gázvezetékeket és a
bekötéseket.

A végzősök is folytatják a tanulást

Május 10-én, hétfőn a nyolcadik, tizenkettedik és tizenharmadik osztályos diákok is visszatértek a tanintézetbe. Az
általános iskolák utolsó évfolyamai számára egy hónapot
tart még, június 11-én zárul a tanév, a középiskolás végzősök június 4-én ballagnak. A többi osztály számára június
25-éig tart az oktatás. A nyolcadikot végzettek országos képességvizsgái június 22-én kezdődnek, a középiskolás végzősök június 28-tól érettségiznek.

Védőoltás időpontkérés nélkül

Május 8-ától, szombattól országszerte megkönnyítik az oltópontokon az oltáshoz való hozzáférést előzetes időpontkérés nélkül, a helyszínen kiadott sorszámok alapján. A
védőoltásra jelentkező 60 év fölötti személyek a nap bármely szakában jelentkezhetnek személyazonossági igazolványukkal. A 60 év alattiakat 14 óra után várják az
oltópontokon.

Közúti baleset Mezőbándon

Május 9-én, vasárnap Mezőbándon egy 76 éves marosvásárhelyi gépkocsivezető elütött egy 5 éves gyereket. A kiskorú megsérült, mentőhelikopterrel szállították a
marosvásárhelyi kórházba. Médiaforrások szerint a felháborodott helyiek megfenyegették az autó sofőrjét, körbevették a járművét, a konfliktus megfékezésére a rendőrségnek
kellett közbelépni. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivője szerint a baleset körülményeit vizsgálják, de az
már a helyszínen kiderült, hogy a gépkocsi sofőrje nem fogyasztott szeszes italt a vezetést megelőzően.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Az Erdély TV műsorában

Végre tágas, korszerű, saját óvodával rendelkezik az önkormányzat Héderfáján is

Fotó: Szakács Béla

Újraindul a kulturális élet?
Kísérleti előadásokat terveznek a következő időszakra
a hatóságok, ezek mikéntje azonban nem teljesen világos.
A kulturális élet újraindulása is nagymértékben függ a beoltottsági szinttől. Miként érintette a kultúrát a járvány, és
melyek az újraindulás esélyei, lehetőségei? Mit terveznek
a hatóságok, és mit tudnak kezdeni a folyamatos bizonytalansággal a színházak, kulturális intézmények, eseményszervezők? A Metszet című műsorban ezekre kaphatnak

választ kedden este 9-től a nézők az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.
Tudomány és művészet
Mi az, hogy vizuális identitás? Mivel foglalkozik egy
grafikus, hát egy designer? Tudományról vagy művészetről beszélünk? A következő Kultúrcsepp műsorban a vizuális identitás mint kultúránk és mindennapjaink szerves
eleme kerül terítékre. Követhető kedden este fél 10-től az
Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.

Nyílik a Barabás Miklós Céh
marosvásárhelyi kiállítása

Marosvásárhelyi Zenei Napok

RENDEZVÉNYEK

Folytatódik a hagyomány, megrendezi májusi kiállítását
a Barabás Miklós Céh Maros megyei csoportja. A tárlatot ezúttal is a Bernády Ház látja vendégül. A BMCtagok tavaszi seregszemléjére hetedik alkalommal
kerül sor. A tárlaton a vizuális művészetek szinte minden ága jelentkezik, 35 festő, szobrász, grafikus, textil- és keramikusművész, formatervező és fotográfus
állít ki egy vagy több munkát. A céhtagok és meghívottjaik műveit a május 13-án, csütörtökön 17 órakor kezdődő megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író
ajánlja a közönség figyelmébe. A járványügyi szabályok
erre a rendezvényre is érvényesek.

Orgonahangverseny

Május 11-én, kedden (ma) 19 órától Különleges zenei
hangzások az orgonairodalomban címmel Molnár
Tünde orgonahangversenyt tart a Kultúrpalota nagyter-

mében. Műsoron: Scheidt-, Sweelinck-, Bach-, Liszt-,
Benedek Kálmán-, Ciortea- és Vierne-művek.

Május 13-án, csütörtökön 19 órától rendkívüli szimfonikus hangversennyel kezdődik az ötvenedik Marosvásárhelyi Zenei Napok koncertsorozata a Kultúrpalota
nagytermében. A Marosvásárhelyi TVR-vel közösen
szervezett hangversenyen a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekarát Cosmin Morariu vezényli, szólót játszik Viniciu Moroianu zongoraművész.
Műsoron: Bach- és Beethoven-művek. 16-án, vasárnap
szintén 19 órakor Marosvásárhely fiatal tehetségei címmel tartanak szimfonikus hangversenyt a Kultúrpalota
nagytermében. Szólisták a Marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceum diákjai: Modiga David, Bârlean George,
Magyari Annamária, Fábián Anna, Ciula Raluca, Todoran Teodora Iulia, Nemes Barbara, Bittai Attila. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
zenekarát Remus Grama vezényli. Műsoron:
M. Bruch-, J. S. Bach-, Apostolache Zeno-, B. H. Crusell-, H. Vieuxtemps-, A. Dvořak-, F. David-művek.
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A NATO elrettentő szerepének erősítését szorgalmazták

A NATO-nak erősítenie kell ellenálló képességét és elrettentő szerepét a keleti szárnyon –
hangoztatta hétfőn Bukarestben
Klaus Iohannis román és Andrzej
Duda lengyel államfő.

Klaus Iohannis közös sajtóértekezletükön elmondta: a két ország tartós barátságát megalapozó lengyel-román
védelmi egyezmény századik évfordulója évében látja vendégül hivatali partnerét, akivel egyebek mellett a Három
Tenger Kezdeményezés (3SI) keretében
tervezett infrastrukturális beruházásoknak akarnak lendületet adni. Iohannis
példaként a Rail2Sea elnevezésű, a
gdanski és konstancai kikötőt összekötő
vasútvonal és a Via Carpatia észak-déli
közúti folyosó kiépítését említette.
Andrzej Duda hivatalos romániai látogatása alkalmával a két ország gazdasági együttműködése mellett a térség
biztonságáról, a fehérorosz, illetve az
ukrán válságról, az orosz katonai jelenlét
erősödéséről is tárgyaltak, és egyeztettek

a keleti szárny NATO-tagállamait tömörítő úgynevezett Bukaresti Kilencek
(B9) hétfő délutáni – távértekezlet formájában tartandó – csúcsértekezletéről.
A balti államokat, a visegrádi országokat, valamint Bulgáriát és Romániát
tömörítő B9-es formátumú regionális
NATO-tanácskozásokat Duda és Iohannis kezdeményezte a Krím-félsziget
orosz annektálása után, hogy összefogásukkal nyomatékot adjanak az Oroszországgal kapcsolatos aggodalmuknak és
elérjék a NATO keleti szárnyának megerősítését.
Iohannis elmondta: a B9-eknek sikerült meggyőzniük szövetségeseiket,
hogy közös érdek a NATO jelenlétének
és reakcióképességének javítása ebben a
térségben, és ezt a munkát folytatni kell.
Ezért szervezték meg a B9-ek újabb
egyeztetését a júniusi, brüsszeli NATOcsúcs előtt, ahol természetesen a Feketetenger térségének biztonsága, Ukrajna
helyzete is napirendre kerül.
Duda rámutatott: az a tény, hogy az

online regionális csúcson Joe Biden
amerikai elnök és Jens Stoltenberg
NATO-főtitkár is részt vesz, a B9 kezdeményezés elismertségét és a NATO öszszetartását jelzi.
A lengyel elnök a bukaresti sajtóértekezleten jelezte: a fehéroroszországi
helyzetről is egyeztetett Iohannisszal.
Úgy értékelte: „nehéz idők járnak”, ez az
ott élő lengyel kisebbségre is vonatkozik, a lengyel kisebbség több vezetőjét
letartóztatták, de bizonytalan maga Fehéroroszország és lakóinak jövője is.
A lengyel elnök szerint az orosz „agresszivitás” és a „birodalmi politika viszszatérése” miatt szükség van a NATO
jelenlétének megerősítésére a keleti szárnyon, és meg kell mutatni, hogy a NATO
élő, alkalmazkodó szervezet. A NATO
egy védelmi szövetség, amely arra való,
hogy ne engedje a tagországok megtámadását, a B9-ek pedig nem egy különutas kezdeményezés, hanem a NATO
része – szögezte le Duda Bukarestben.
(MTI)

Orosz hajók zavartak meg
egy ukrán–amerikai tengeri gyakorlatot Odesszánál

Orosz hajók veszélyes manőverek
végrehajtásával
szándékosan
akadályozták egy ukrán és egy
amerikai őrhajó gyakorlatozását
Odessza partjai közelében – jelentette vasárnap az Ukrajinszka
Pravda az ukrán határőrszolgálat
közleményére hivatkozva.

Az eset a közlemény szerint szombaton történt. Az ukrán parti őrség Hrihorij
Kuropjatnikov nevű zászlóshajója találkozott az amerikai parti őrség Hamilton
nevű hajójával. „Amerikai partnerek baráti látogatásra érkeztek Ukrajnába,
amelynek keretében közös manővereket

hajtanak végre a tengeren, képzéseket tapasztalatcsere céljából megfigyelési és
rohamműveletek terén, valamint kereskedelmi célú megbeszélést tartanak a két
ország parti őrségeinek képviselői a hajózás biztonságának szavatolásáról” –
írta az ukrán határőrség a közleményben.
Az Odessza partjaitól mintegy 100
tengeri mérföldre végzett gyakorlat alatt
az ukrán és az amerikai hajó nemzetközi
taktikai csapatok tevékenységének öszszehangolását gyakorolta a tengeri áthaladás alatt. A gyakorlatot a közelben
tartózkodó orosz hajók figyelemmel követték. Az orosz fél próbált „fiktív koor-

dinátákkal” lezárt területeket kijelölni a
gyakorlatozás helyszínén, közben hajóik
veszélyes manővereket hajtottak végre,
szándékosan szűkítve a manőverzónát az
ukrán és az amerikai hajó számára. A
nemzetközi biztonsági csatornákon keresztül nem válaszoltak.
Az ukrán határőrség rögzítette és dokumentálta az incidenst, amelyet a nemzetközi normák durva megsértésének
minősített. A közlemény szerint vasárnap
az ukrán és az amerikai hajó továbbra is
a tengeren tartózkodott, és folytatta a
gyakorlatozást. A Hamilton várhatóan
hétfőn köt ki Odesszában. (MTI)

ronavírus-variáns – amely addig elsősorban Délkelet-Angliában és Londonban
volt jelen – gyors ütemben terjedni kezdett az egész országban.
A február végén életbe léptetett eggyel
alacsonyabb, negyedik készenléti szint a
hivatalos meghatározás szerint azt jelezte, hogy a koronavírus-fertőzések továbbra is gyorsan terjedtek az Egyesült
Királyságban, és nem volt kizárható a
terjedési ütem exponenciálissá válása.
A tisztifőorvosok kezdeményezésére
hétfőtől hármas szintre csökkentett készenlét hivatalos meghatározása szerint
a koronavírus-járvány általánosságban
jelen van még a lakosság körében, de
már lehetséges a korlátozások és a távolságtartási előírások fokozatos enyhítése.
Az Egyesült Királyság négy nemzetének tisztifőorvosai a brit egészségügyi
minisztérium által ismertetett közös állásfoglalásukban leszögezik, hogy a lakosság távolságtartási erőfeszítéseinek
és az oltási program most már szintén
érezhető hatásainak köszönhetően az
újonnan bekövetkező fertőződések és a
koronavírus-járvány okozta halálozások
száma, valamint a kórházakra nehezedő
nyomás következetesen csökken.

A tisztifőorvosok ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy a koronavírus még mindig terjed a brit lakosság
körében és továbbra is komoly globális
járványt okoz, ezért változatlanul szükséges az éber figyelem.
Hangsúlyozták: nagyon fontos, hogy
mindenki megkapja a koronavírus elleni
oltás mindkét dózisát.
A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a december 8-án
indult tömeges oltási kampány kezdete
óta eddig csaknem 35,4 millió embernek
adták be az oltás első dózisát, közülük
csaknem 17,7 millióan a második adagot
is megkapták, így az első és a második
beadott dózisok száma meghaladta az 53
milliót. A brit kormány célkitűzése az,
hogy július végére a teljes brit felnőtt lakosság – hozzávetőleg 52,7 millió ember
– megkapja a koronavírus elleni oltást
első dózisát.A szaktárca adatai egyértelműen a brit járványügyi mutatók igen jelentős javulását mutatják.
A legfrissebb összesítés szerint a vasárnap este zárult 24 órában ketten, a
legutóbbi egy hétben 67-en haltak meg a
koronavírus-fertőzésből
kialakuló
Covid-19 betegségben. (MTI)

Megjegyezte: remélik, hogy a hétfőn
átadott fecskehotelben levő 24 műfészek
közötti réseket is ki fogják tölteni a fecskék, így akár meg is duplázódhat abban
a fészkelőhelyek száma.
Révész Máriusz hozzátette: bízik
abban, hogy a hivatala által támogatott
8,6 millió forintos projekt segíti a csökkenő állományú fecskék megtelepedését.
Mint rámutatott, a Tisza-tónál jelentős
kerékpáros turizmus miatt a projekt jó lehetőséget ad az oda érkezők témával
kapcsolatos érzékenyítésére, ezért tájékoztató táblákat is kihelyeznek.
Halmos Gergő, az MME ügyvezető
igazgatója elmondta: céljuk minél több
ember bevonása a természet- és madárvédelembe.

Kiemelte, hogy az ezredfordulót követő első két évtizedben felére csökkent
molnárfecske- és füstifecske-állomány
megtartásában alapvető feladat a meglévő telepek, évről évre használt fészkelőhelyek megóvása, fenntartása és
lehetőség szerinti bővítése.
A klímaváltozás fokozódásának hatására számos új szúnyogfaj és kártevő
rovar érkezik Magyarországra, így a
fecskék szerepe jelentősen felértékelődött, hiszen ők biológiai úton, plusz környezetterhelés nélkül csökkentik a
rovarok számát – mondta, hozzáfűzve:
emiatt közös érdek a megmaradt fecskeállomány megőrzése, a műfészkek kihelyezése és a jelenlegi fészkelőhelyek
megóvása, bővítése. (MTI)

Ismét csökkentették a brit járványkészültségi szintet

Egy szinttel alacsonyabbra, a középső – hármas – fokozatra csökkentette a koronavírus-járvány
intenzitását jelző készültséget
hétfőn a brit kormány. Február óta
immár másodszor csökken a brit
járványügyi készenléti szint, tükrözve a járványhelyzet igen jelentős ütemű és folyamatos javulását.

Az intézkedést Chris Whitty angol,
Michael McBride észak-írországi, Gregor Smith skóciai és Frank Atherton walesi tisztifőorvos, valamint Stephen
Powis professzor, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai orvosigazgatója javasolta.
Február 25-ig a legmagasabb, ötös járványintenzitási készültség volt érvényben az Egyesült Királyságban. A tavaly
májusban bevezetett ötfokozatú brit járványriasztási rendszer meghatározása
alapján ez olyan kritikus helyzetet jelzett, amelyben megvolt az érdemi kockázata annak, hogy az egészségügyi
ellátórendszer nem tud megbirkózni a
járvánnyal. Ez a szint január 4-én lépett
érvénybe. A brit kormány ugyanaznap
általános zárlatot is elrendelt, miután a
nem sokkal korábban azonosított brit ko-

Fecskehotelt adtak át Tiszafüreden

A csökkenő állományú molnárfecskék és füsti fecskék megtelepedését segítő fecskehotelt adtak
át hétfőn a tiszafüredi Tisza-tavi
Kerékpáros Centrumnál a madarak és fák napja alkalmából.

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az eseményen elmondta: a fecskehotel átadása
mellett május 31-ig hatszáz műfészket –
ötszáz molnárfecskéknek és száz füsti
fecskéknek készült fészket – helyeznek
ki a Tiszafüred és Poroszló között épült
kerékpárút mentén, valamint a Tiszatavat keresztező kerékpároshídon a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei.

Ország – világ
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620 koronavírusos megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 620 koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint
10.700 koronavírustesztet végeztek – közölte hétfőn
a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban
nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel
1.066.731-re nőtt a fertőzöttek száma. 1.015.092 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 7.518.122
RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel
Romániában és 970.067 antigén gyorstesztet végeztek el. Az elmúlt 24 órában 5992 RT-PCR tesztet végeztek el és 4751 gyorsteszt eredményét dolgozták
fel. Az új igazolt esetek mellett 153 személynek ismét
pozitív lett a koronavírustesztje. (Agerpres)

Veszélyhelyzet és maszkviselés

A kormány meghosszabbítja a veszélyhelyzetet – jelentette be hétfőn Florin Cîţu, hozzátéve, „vannak
olyan intézkedések, amelyek értelmüket vesztették,
például a síelők üdülőhelyeivel kapcsolatosak”. Arra
a kérdésre, hogy mikor várható a szabadtéri maszkviselés kötelezettségének feloldása, Cîţu azt felelte,
hogy erről a szakértőkkel kell tárgyalnia, és az ő javaslataik alapján döntenek. Úgy vélte, „azok, akik
már be vannak oltva, és nem jelentenek veszélyt a
társadalom számára, részesüljenek előnyben, élvezzék az életet”. (Agerpres)

Visszafordítják a hulladékkal teli
konténereket

Tizenöt, hulladékkal teli konténert foglaltak le a konstancai kikötőben. A hulladék Németországból származik – közölte hétfőn a parti őrség. A
határrendészeti és környezetvédelmi hatóságok a
Frontex ügynökség egy képviselőjével közösen azt
követően vizsgálták át a dél-konstancai kikötőben
lévő konténereket, hogy május 7-én tíz, németországi
hulladékot tartalmazó konténerre bukkantak, amelyeket egy importtal foglalkozó, Prahova megyei vállalatnak címeztek. A szállítmányt visszafordították a
feladónak. A hétfőn átvizsgált 15 konténer szintén
Németországból származó hulladékot tartalmaz, és
ugyanannak a prahovai cégnek címezték, mint a korábbi szállítmányt. A konténerek tartalma (mintegy
300 tonna fém-, papír-, gumi-, fahulladék, használt
elemek, azbesztdarabok) nem egyezik az árukísérő
okmányokban foglaltakkal, és nem forgalmazható
Románia területén. Az ügyben a konstancai táblabírósági ügyészség nyomoz hamis okmányok használata és a hulladékgazdálkodási szabályok be nem
tartása miatt. A szállítmányt ezúttal is visszafordítják
a feladónak. (Agerpres)

Kibertámadás

A Kolozs Megyei Tanács hétfőn sajtóközleményben
tájékoztatott, hogy május 6-án kibertámadás érte az
intézmény hivatalos honlapját, így a lakosság négy
napon át nem jutott hozzá a portálon közzétett közérdekű információkhoz. A közlemény szerint a honlapot
üzemeltető cég nem látta el megfelelően a feladatát,
így történhetett meg az informatikai támadás. A hiba
kiküszöbölésén továbbra is dolgoznak a szakemberek. A megyei tanács feljelentést tett a honlapot üzemeltető cég ellen, amellyel ugyanakkor fel is mondta
az együttműködést. Büntetőjogi feljelentést tettek a
Kolozs megyei rendőrségen, a Szervezett Bűnözés
és Terrorizmus Elleni Ügyészségen (DIICOT), és jelentették az esetet az országos kiberbiztonsági központnak, a speciális távközlési igazgatóságnak (STS)
és a hírszerző szolgálat (SRI) nyugat-erdélyi regionális igazgatóságának is. (Agerpres)

Megszívlelendő

(Folytatás az 1. oldalról)
Így megy hosszú évek óta, és semmi jele annak, hogy a
jövőben bármi változna. A baj, hogy éppen ezek a népbutító manipulátorok tartják fenn a társadalom széles
rétegeiben a magyar ellenségképet, azt, hogy minden,
ami Romániában magyar, az veszélyes, és meg kell
szüntetni.
Nemrég írtunk arról a Véres virradatok című könyv
kapcsán, hogy a nacionalistáknak a vérében van a magyarellenesség. Erre reagált egy román nevű olvasónk,
aki elítéli a nacionalizmust és azt a módot, ahogy a fenti
írásban említett könyv szerzői „diverzionista módszerekkel próbálnak etnikai viszályt kelteni”. Ugyanakkor
arra figyelmezteti a Véres virradatok szerzőit, hogy
minden diverzionista igyekezetük csődbe megy, mert
sem a románok, sem a magyarok, akik egymás mellett
élnek, „nem ostobák, és tudják, honnan fúj a szél”.
Azért is elítéli a hangulatkeltő professzorokat, hogy –
kihasználva a világjárvány kiváltotta nehéz helyzetet –
„ördögi titkos terveket propagálnak”, így próbálva
megzavarni a románok és magyarok békés együttélését.
Végül azt ajánlja a szerzőknek: „minél hamarább oltassák be magukat a sovinizmus vírusa ellen”, amely –
mint írja – „sokkal veszélyesebb a koronavírusnál”.
Aktuális és helytálló vélemény. Érdemes lenne megszívlelni.
Jut eszembe. A minap illegális vadászaton fejbe lőtt
vadászról szinte senki sem beszél.
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Nem mindenhol valósultak
meg a tervezett keretszámok,
például a nemrégiben elfogadott idei költségvetés Nyárádszeredában kevesebb a
tavalyinál, míg Szovátán minden eddiginél nagyobb. A legtöbb pénzt beruházásokra,
tervezésre szánják, és reménykednek évközi költségvetés-kiegészítésben is.

Gligor Róbert László

Idén mintegy 400 ezer lejjel lesz
kisebb Nyárádszereda költségvetése, mint tavaly. Ez a jövedelemkiesés az összköltségvetéshez képest
nem veszélyes, viszont számos terület lesz, ahol pótolni kell az állami
leosztást, például a lakosság-nyilvántartó osztálynál a tavalyi 21 ezer
lejhez képest idén 19 ezer jutott,
ami csak két és fél hónapra elegendő a működésre és személyzeti
költségre, az iskolai ösztöndíjakra
is csak 89 ezer lejt kaptak, a többit
saját alapból kell kifizetniük.
Többet szánnak beruházásra
A nyárádmenti kisváros idénre
tervezett költségvetése 23.486.000

Fejlesztésekre szánják a költségvetést

lej, amiből közel 16 millió lejt szánnak beruházásokra, ezt az összeget
saját és állami költségvetésből, valamint pályázatokból biztosítják. Az
idénre is számos fejlesztési feladat
van, az elkezdett munkálatokat szeretnék folytatni, tartani a megkezdett fejlesztési ütemet – véli Tóth
Sándor polgármester. Elkezdődött a
térfelújítás a főtéri iskola előtt, folytatódik a Tűzoltó utca megújítása, a
tömbháznegyed bejárata is újjáépül.
Ennek értéke 4,6 millió lej, amit a
helyi költségvetésből kell előteremteni. Felújítják a volt szülészetet és
a játszóteret, mindkettőnél a költségvetés felét kell biztosítsa az önkormányzat az elnyert pályázati
támogatások mellé, ezek is több
tízezer eurót tesznek ki. Lezárult a
közbeszerzés a volt árvaházban létesítendő inkubátorház esetében, a
nyertesnek kell elvégeznie a tervezést és kivitelezést, itt valószínűleg
csak a jövő év tavaszán kezdődik el
az épületmunka. A piac felújítására
ismét meghirdetik a közbeszerzést,
ott akár már az ősszel elkezdődhetnek a munkálatok.
A tervek között szerepel a meglévő víz- és szennyvízhálózat fej-

Szovátán hamarosan átvehetik a nagy óvodaépületet

Törvénytervezet
az 5G hálózat kiépítéséről

A parlament gyorsított eljárásban vitatja meg az 5G hálózatok
kiépítését szabályozó törvénytervezetet, amelyet április közepén terjesztett be a kormány a
parlamentnek – jelentette ki
hétfőn Florin Cîţu miniszterelnök.

A kormányfő azt követően nyilatkozott erről, hogy a múlt héten Gavril
Năsui gazdasági miniszter arra kérte a
parlamentet, halassza el a tervezet erre
a hétre tervezett vitáját, mert Románia
állítólag nem teljesített valamennyi
szükséges eljárást a jogszabály elfogadása előtt. Cîţu a múlt héten meglepődésének adott hangot, hogy a gazdasági
miniszter a tervezet elfogadásának halasztását kérte. Időközben Năsui felülvizsgálta álláspontját és közölte, az
általa vezetett minisztérium támogatja
a jogszabály elfogadását.
Cîţu hétfőn megerősítette, hogy tárgyalt parlamenti képviselőkkel és

„minden marad a régiben”, vagyis ahogyan korábban tervezték, a törvényhozói testület gyorsított eljárásban
fogadja el a jogszabályt.
Az április közepén elfogadott tervezet azokat, az ötödik generációs (5G)
mobilhálózatok kiépítésével kapcsolatos alapelveket foglalja jogszabályba,
amelyekről Donald Trump amerikai
elnök és Klaus Iohannis államfő 2019
augusztusában a washingtoni Fehér
Házban írt alá megállapodást.
Bár egyik dokumentum sem említi
konkrétan, a román média szerint mind
az amerikai-román memorandumnak,
mind a román törvénytervezetnek az a
célja, hogy kizárja Kínát, illetve a kínai
Huawei telekommunikációs óriáscéget
a romániai 5G hálózatok kiépítéséből.
A törvénytervezet szerint az 5G technológiákat gyártó cégeket a Legfelsőbb
Védelmi Tanács (CSAT) jóváhagyása
alapján miniszterelnöki határozattal engedélyezik Romániában. (MTI)

A vízhálózatot is bővítik Szeredában és a hozzá tartozó településeken

Fotó: Gligor Róbert László

lesztése, erre támogatási szerződésük van a fejlesztési minisztériummal, és idén elkezdenék a már
meglévő hálózat korszerűsítését is.
Ugyanakkor elkezdik a víz-,
szennyvíz- és gázhálózat bővítésének tervezését az összes hozzájuk
tartozó település számára, ahol ez
még hiányzik. A Récsei utcában
folytatják a gázhálózat és a szennyvízcsatorna bővítését, hogy a közműveket eljuttassák a sporttelepre,
ahol várhatóan elkezdődik a tanuszoda építése.
Idén a költségvetést tervezési kiadásokkal is meg fogják terhelni,
erre akár több százezer lejt szánnak.
Ilyen lehet egy új kórház építésének, vagy egy új, nagyobb autóshídnak a megtervezése a szentannai
részről a piactér irányába.
52 millió lejes keret
Szovátán tavaly év végére átlépte
a költségvetés a lélektani 50 millió
lejt, 52 millió lejjel zárták az évet,
és az idei esztendőre is ennyivel
számolnak. Fülöp László Zsolt polgármester elégedett a büdzsével,
ezzel elindíthatják néhány megnyert
projekt megvalósítását, mint az amfiteátrum vagy a tervezett városközpont
és
kulturális
rendezvénycsarnok építése.

Az adókból, illetékekből, a személyi jövedelemadóból, az állami
visszaosztásból mintegy 19 millióra
számíthat a fürdőváros, amelyből
fedezni tudják az idénre tervezett 18
millió lejes működési költséget.
A legfontosabbnak Szovátán is
az infrastrukturális fejlesztéseket
tartják, mint az utcahálózat korszerűsítése, aszfaltozása. A szakadáti
városrészen önerőből próbálják kiépíteni a vízhálózatot, de készült
terv 23 km aszfaltszőnyegre is,
amellyel a település összes utcáját
portalanítanák. Az újonnan kiépült
utcákban ki kell építeni a víz- és
csatornahálózatot, olyan utcák is
vannak, ahol vagy a víz-, vagy a
csatornarendszer hiányzik, ahol
pedig elavultak, ott ki kell cserélni
a vezetéket. Mindezekre készült
már tanulmány, idén a kivitelezési
tervet is elkészítenék, és ezt a 40-50
millió lejre rúgó beruházást szeretnék pályázatra benyújtani a környezetvédelmi minisztériumhoz. Fel
kell szerelni, be kell bútorozni a hamarosan átadódó nagy óvodaépületet, de új ingatlanok vásárlásában, a
meglévők jogi helyzetének rendezésében és egyéb tervek elkészítésében
is
gondolkodik
a
városvezetés.

Sármáson és Szászrégenben
Pfizerrel oltanak

Május 11-től, keddtől (mától) a
nagysármási sportteremben és a
szászrégeni Eugen Nicoară művelődési házban létrehozott oltóközpontokban Pfizer koronavírus elleni
vakcinával oltják be a lakosságot.
Mostanáig mindkét központban
AstraZenecával oltottak, ezt emlékeztető vakcinaként továbbra is
megkapják az érintettek.
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint az
oltáskampány kezdetétől május 10ig 159.690 adag koronavírus elleni
oltóanyag érkezett a megyébe,
ebből 127.475 adag a Pfizer, 20.120
az AstraZeneca, 11.390 a Moderna
és 705 a Johnson & Johnson cég terméke. Május 10-ig 152.145 adag
vakcinával oltották be a lakosságot,
59.103 személy az emlékeztető oltást is megkapta, 36 beoltottnál átlagos vagy enyhébb mellékhatást
észleltek. (nszi)

Fotó: Antalfi Imola (archív)
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Startoljunk rá!

Útmutató ismertető Európa napján

Vasárnap délután a marosvásárhelyi vár múzeumtermében
Vincze Loránt európai parlamenti képviselő munkatársaival,
a szerkesztőkkel, a szakmai partnerek – a Központi Fejlesztési
Régió, a Goodwill Consulting, a Regio Consult és a PONT Csoport – képviselőivel bemutatta a Startoljunk rá! című, az első
olyan magyar nyelvű kiadványt, amely eligazítást nyújt erdélyieknek a soron következő EU-s pályázatokban. Az eseményen meghívottként jelen volt Péter Ferenc, a megyei tanács
elnöke, Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, majd később csatlakozott Simion Creţu, a Központi Fejlesztési Régió
vezérigazgatója is.

Vajda György

A füzetet az Európai Parlament,
az Európai Bizottság és a Románia
kormánya által közölt, nyilvános információk alapján szerkesztették:
Jánosi Dalma, Lengyel Erika, Virág
István és Balázsi-Pál Előd. A kiadásért felelő Vincze Loránt az előszóban és a találkozón szóban is
kifejtette, hogy ezzel elsősorban az
önkormányzatoknak szeretnének
segíteni az EU következő finanszírozási ciklusában (2022–2017),
ugyanakkor a világjárvány miatt
felajánlott helyreigazítási alapok
kezelésében is. A füzetecskében
magyar nyelven tisztáznak bizonyos pályázati alapfogalmakat, röviden ismertetik, hogy miként
működik az unió többéves költségvetése, pénzügyi kerete, és milyen
fejezeteket határoltak el, mennyi
pénz áll majd a tagországok rendelkezésére. Külön rész foglalkozik a
helyreállítási és ellenállóképességi
mechanizmussal, amely a vírusjárvány okozta veszteségeket némiképpen
kiigazító
gazdasági
intézkedéscsomag. Majd részlete-

sen ismerteti a regionális operatív
programokat és fejezetekbe szedve
megtudható, hogy miként lehet pályázni bizonyos beruházásokra. A
következőkről kaphatnak az érdeklődők bővebb információkat: az
egészségügyi, környezetvédelmi és
fenntartható fejlődési, mezőgazdasági, vidékfejlesztési és zöldgazdálkodási, oktatási és foglalkoztatási,
inklúzió és méltányosságot segítő,
a kutatási fejlesztési digitalizációs
és innovációs, illetve a kultúra és
média terén létező pályázati lehetőségekről, valamint néhány határ
menti programról is.
A kiadvány egyik célja, hogy közelebb kerüljünk Brüsszelhez –
mondta a sajtóbeszélgetés felvezetőjében Vincze Loránt képviselő.
Ezzel is segíteni akar az embereken,

hogy minél több sikeres pályázatot
írjanak térségünkben. Ebben nem
csak a helyi, megyei önkormányzatoknak kell összefogniuk, hanem a
pályázatkezelő központi régiófejlesztési ügynökségnek és azoknak a
szaktanácsadói cégeknek is, amelyek formába öntik, segítik a tervek,
a dokumentáció összeállítását is.
Ezért tartotta fontosnak, hogy a beszélgetésen az érintettek képviselői
is jelen legyenek. A bemutatón elhangzott, hogy a Marosvásárhelyről
induló ismertető körútnak 14 erdélyi állomása lesz. Ezeken a találkozókon nem csak a tájékoztatóról
szeretnének beszélni, hanem konkrét eligazítást is nyújtanak majd. Az
is elhangzott, hogy az ismertetőfüzet hiányos, ugyanis az Európai Bizottságban még nem véglegesítették
azokat a kereteket, amelyek alapján
– főleg a helyreállítási alapokból –
bizonyos területeket finanszíroznak. Florin Cîţu miniszterelnök is
Brüsszelbe utazik a héten és még
egy tárgyalássorozaton vesz részt,
hogy a Románia által benyújtott elképzeléseket egyeztesse a brüsszeli
hatóságokkal.

Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke több évtizedes tapasztalattal
rendelkezik a pályázatok terén, hiszen Szováta polgármestereként
már az első pályázati lehetőségeket
kihasználták, közismertek a Phare,
Sapard programok, amelyekre a
csatlakozás előtt, majd után is jelentkezni lehetett. Nem volt könnyű
– mondta az elnök –, hiszen hiányosak voltak a pályázati kiírások, kilogrammnyi dokumentációt kértek,
volt úgy, hogy egy személygépkocsi csomagtartóját megtöltő doszsziéanyaggal utaztak Bukarestbe,
amikor az illetékes hivatalokhoz be
kellett nyújtani a pályázatokat, és a
több száz projektből régiónként alig
hármat hagytak jóvá. Ehhez képest,
a kezdeti időhöz viszonyítva, javult
a helyzet. Mindenképpen pályázni

kell, hiszen mind a megyei, mind a
helyi önkormányzatokban nagyon
jól tudják, hogy a hazai költségvetésből nem lehet megélni, és a nagyobb projekteket csupán hazai
és/vagy uniós támogatással lehet
megvalósítani. A megyei tanács elnöke hangsúlyozta: a megvalósítások látható eredményei mellett
fontos, hogy a tervek kivitelezésével elsősorban a munkaerő-elvándorlást akadályozzuk meg, hiszen
csak úgy tudjuk otthon tartani a fiatalokat, ha a településeink fejlődnek, vannak munkahelyek. Péter
Ferenc jónak tartotta az önkormányzati alap létrehozását is, amire
kizárólag településfejlesztési tervekkel pályázhatnak.
Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere miután gratulált
ahhoz, hogy magyar nyelven is
megjelent az útmutató, a pályázati
rendszer nehézségeire hívta fel a figyelmet. Konkrétan arra, hogy a
polgármesteri hivatalokban nincsen
aki elkészítsen és végigvezessen
egy EU-konform projektet. A közbeszerzési törvény korlátozza a marészvételét
a
gáncégek
pályázatkezelésben. Marosvásárhelynek jelenleg 20 európai projektje van, és ezt a hivatalban
mindössze „három ember érti”. A
polgármesteri hivatalokban (akár
vidéken) nincsenek EU-s pályázatkezelésre felkészült szakértők. A
másik hiányosság, hogy nincsenek
stratégiai tervek. Ahhoz, hogy egy
település hosszú távú beruházásokra sikeresen pályázzon, legalább

Fotó: Vajda György

10-20 évre előre kell tudnia, hogy
mit akar. Marosvásárhelynek 30 éve
nem készült egy olyan fejlesztési
mesterterve, amely összehangolná a
peremtelepülésekét a megyeszékhellyel. (Sz. m.: Elkészült ugyan az
általános városfejlesztési terv, de
ezt még nem hagyták jóvá.) Soós
Zoltán elmondta, most dolgoznak
rajta a szakemberek, és reméli,
hogy hamarosan ezzel is előállhat a
város, illetve a metropolisz övezet,
és akkor a terv tiszta képet ad arról,
hogy mire érdemes pályázni, melyek az elsőbbségek stb. Egy másik
koncepcióbeli tévedés, mondta a
polgármester, hogy az EU-s pályázatok esetében nem az kell legyen a
cél, hogy van-e pénzkeret, le kell
hívni mindenáron, a létesítményt

felavatják. A nagy kérdés, hogy ki
működteti majd az EU-s pályázatokból megvalósított létesítményeket, és milyen haszna van ezekből a
társadalomnak? Sok esetben kiderül, hogy a legrosszabb működtetők
az önkormányzatok. Mert ameddig
valaminek a fenntartására lesz költségvetés, akár több hónapos kiesést
is okozhat. (Sz. m.: Mint ismeretes,
az éves költségvetés kialakításakor
várni kell a központi költségvetésre,
ennek megyei leosztására, csak azután jut el a pénz helyi szintre, és fogadhatók el a települések
költségvetései, ami évente néhány
hónapos várakozást, kiesést jelent.)
Ezért jönnek létre az olyan közhasznú entitások, mint a közösségi
részvénytársaságok (ADI) vagy az
önkormányzatok mellett kft.-ként
működő közszolgáltatók, amelyek
önálló tevékenységeikkel némiképpen pótolják a pénzkiesést. Soós
Zoltán szerint „liberalizálniuk” kellene a pályázatíró, -követő rendszert
az önkormányzatoknak, és nagyobb
teret kell adni a magánszférának, de
ehhez módosítani kellene a közbeszerzési törvényt.
Lengyel Erika, a központi regionális fejlesztési ügynökség monitorozási és tájékoztató osztályának
vezetője kifejtette, az ügynökség
havonta tájékoztatja az érdeklődőket a soron levő pályázatokról, mi
több, irodájukhoz bármikor kérdéssel lehet fordulni, hiszen azért működtetik, hogy kövessék a
pályázatokat, eligazítsák a pályázókat, ha valahol elakadnak. Újdonságként elmondta, hogy nem kell
Bukarestbe menni, vagy a fővárosiakhoz fordulni, hiszen decentralizálták a regionális operatív
programok kezelését, így könynyebbé válik az ügykezelés. Egyelőre a pályázatok európai szabályait
sem fogadták el, főleg ami a helyreállítási alapokat illeti, az EB illetékesei még tárgyalnak az ügyben.
Fontos, hogy elkészüljenek az önkormányzati stratégiák, hiszen
ezentúl valóban figyelembe veszik
az uniós illetékesek, hogy a pályázatok beilleszkedjenek egy hoszszabb távú fejlesztési stratégiába.
Ami körvonalazódni látszik, hogy
az unió 2021–2027-es finanszírozási ciklusában kiemelten támogat-
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ják a digitalizációt és a környezetvédelmi, fenntartható fejlődési terveket, elképzeléseket.
A konzultáns cégek képviselői
hangsúlyozták, fontos a tájékozottság és az is, hogy a pályázók „ne
azért pályázzanak, mert van egy
terv, és erre kell pénz”, hanem valóban tudják, hova szeretnének eljutni. A hozzájuk fordulók közül a
legtöbben ebbe a csapdába esnek.
Minél koherensebb, konkrétabb és
hosszabb távú az elképzelés, annál
biztosabb a siker. Megtudtuk azt is,
hogy várhatóan júliusban indulnak
el a pályázati kiírások, de még az is
bizonytalan.
A Népújság arra volt kíváncsi,
hogy a hazai, illetve az uniós pályázatkezelőknek szándékukban van-e
csökkenteni a bürokráciát, továbbá
az is elhangzott, hogy nincsenek kivitelezők, és egyes, főleg vidéki települések
önkormányzatainak
nincsenek stratégiái.
Válaszként többek között Vincze
Loránt elmondta, a világjárvány bebizonyította, hogy mennyire szükség van a digitalizálásra. Ezért is a
brüsszeli pályázatoknál előtérbe helyezték a digitalizációt, ami csökkenti a bürokráciát. Lengyel Erika
hozzátette, az utóbbi időben online
is le lehetett tenni a pályázatokat,
igaz, hogy a dokumentációt papíron
is össze kellett állítani, de lépésről
lépésre halad ez a folyamat is. Sajnos mind a hazai, mind a brüsszeli
szűrőn át kell menniük ezeknek a
terveknek, és ezért szükség van
mindenféle igazoló és egyéb dokumentumra.
Soós Zoltán hozzátette, hogy az
oktatás és a munkaerőpiac kérdése
az, hogy miként oldja meg a kivitelezők hiányát. Tény, mondta, hogy
nehezen lehet találni akár építkezésfelügyelőket, olyanokat, akik „állami javadalmazásért” átigazolnának a magánszektorból. Ami a
stratégiákat illeti, mind a központi
régiófejlesztési ügynökség, mind
magáncégek segíthetnek az önkormányzatoknak ezek összeállítását,
kialakításán. Vannak példamutató
települések és olyanok is, ahol nem
állnak a helyzet magaslatán. Ez
azoktól az elöljáróktól függ, akik
felvállalták közösségük irányítását,
vezetését.
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Szerződésbontásra kényszerült az önkormányzat

Szerkesztette:MenyhártBorbála

Akadályok sora késlelteti az iskolák
korszerűsítését

Folyamatban van a csíkfalvi
és a búzaházi iskola felújítása, a jobbágyfalvi új tanintézmény építésével megbízott céggel azonban kénytelen volt szerződést bontani
az önkormányzat, mivel több
mint egy év elteltével sem fogott neki az építésnek. A vadadi iskolafelújítással és
bővítéssel hasonló a helyzet,
amennyiben harminc napon
belül nem kezdi el a munkát
a versenytárgyalást elnyerő
cég, a községnek ezt a szerződést is fel kell bontania és
új licitet kiírnia – számolt be
a tanintézményekkel kapcsolatos fejleményekről Balogh
István polgármester.

A községbeli tanintézmények
teljes felújítása régi terve az önkormányzatnak, ellenben az évek
során számos akadály késleltette a
finanszírozás elnyerését, majd a
megvalósítást. Először a projektből
ki kellett venni a nyárádszentmártoni tanintézetet, mivel az épületet
visszaigényelte az egyház, majd
miután elnyerték a támogatást az
országos helyi fejlesztési program
keretében öt tanintézetre (a félbemaradt csíkfalvi óvoda befejezésére, a búzaházi, vadadi és
csíkfalvi iskolák teljes felújítására,
illetve Jobbágyfalván egy új iskola
építésére), sokáig csupán az egyik

beruházásnak tudtak nekifogni,
ugyanis hiába hirdették meg többször is a közbeszerzést, nem akadt
jelentkező, a cégek arra hivatkoztak, hogy nincsenek munkásaik,
nem tudják vállalni a munkát. Időközben a községközpontban az új
óvodát sikerült befejezni, illetve
került végül kivitelező az iskolákat
érintő munkálatokra, azonban most
újabb fennakadás késlelteti a jobbágyfalvi és a vadadi beruházásokat: a kivitelezők nem mennek
dolgozni.
A csíkfalvi iskolánál a felújítás
jól halad, a tetőzeten ottjártunkkor
is dolgoztak, a búzaházi tanintézeten ugyanaz a cég dolgozik, ott az
új ablakok már a helyükre kerültek,
a fűtőtesteket felszerelték, a tetőzetet kicserélték, és új szárnnyal bővítették az épületet. A jobbágyfalvi
új iskola építése késik, ugyanis a
cég, amely elnyerte a licitet, még el
sem kezdte az építést, miután egy
évig ígéretekkel hitegette az önkormányzatot, így arra kényszerültek,
hogy szerződést bontsanak, és új
versenytárgyalást írtak ki, amely
jelenleg van folyamatban – tudtuk
meg a polgármestertől. A vadadi iskola esetében hasonló a helyzet,
szeptemberben múlt egy éve, hogy
a kivitelező csupán ígérget, arra hivatkozva, hogy nincsenek munkásai. Decemberben megöntötték a
betonkoszorút a falakra, hogy ne

Új tulajdonosa van a Lovasfogadónak

Gyermekkori álom vált valóra

atal. Ifjú kora ellenére néhány éve
létrehozta saját vállalkozását, sajtkészítésbe kezdett, folyamatosan új
ízekkel, formákkal kísérletezik, és
ennek köszönhetően egyre bővül a
vásárlóköre. Az idén pedig gyerekkori álmát is sikerült valóra váltania, megvásárolták a család
tanyájának a szomszédságában lévő
Lovasfogadót.
A nyárádszentmártoni Szőke
Tímea családja 2004 óta a LovasfoTimi jó példája annak, hogy kellő gadó szomszédságában levő dombszorgalommal és kitartó munkával oldalon egy tanyán állatokat tart,
igenis meg tud élni vidéken egy fi- 2016-ban pedig ott kezdett el sajtot

Egy gyerekkori álom, amely
valóra vált – ezt jelenti a
Petry-vásárról, valamint az
ott kínált kézműves sajtjairól
ismert Szőke Tímeának az, hogy
immár több mint két hónapja
a nyárádszentmártoni Lovasfogadó új tulajdonosa. A lány
tele van tervekkel, szeretné a
festői környezetben fekvő
vendégfogadót igazi családbarát hellyé tenni.

dőljön össze a felújítás előtt álló
épületrész, majd néhány hete ismét
megjelentek a munkatelepen, és
rendbe tették az udvart. A község
vezetője szerint, ha harminc napon
belül nem kezdik el a munkát, szerződést bontanak, és új versenytárgyalást írnak ki egy új kivitelező
kiválasztására. A hosszadalmas
procedúra mellett azonban ennek
az óriási hátránya az, hogy a szerződésben még a régi, 2015-ös árak
szerepelnek, amelyek azóta jelentősen megemelkedtek. Ha ilyen
árakkal hirdetnek licitet, valószínűleg nem lesz jelentkező, ezért újra
kell értékeltetni a tervezővel, és a
különbözetet a helyi költségvetésből kell pótolni, ami óriási összeg,
csak a jobbágyfalvi iskola esetében
mintegy háromszázezer lej. Emellett az önkormányzatnak folyamatban lévő bankkölcsöne is van,
ugyanis az iskolákat érintő tervekben voltak nem elszámoltatható tételek.
A három kultúrotthonnál, amit
európai uniós forrásból újítanak
fel, hasonló a helyzet, mint a problémás iskoláknál, februárban múlt
két éve, hogy semmit nem dolgozott a kivitelező cég, emiatt az önkormányzat
felbontotta
a
szerződést, újra kellett értékeltetni
az árakat, és új licitet hirdetni. Az
újraértékelésnél kiderült, hogy egymillió lejes többletköltséggel kell
számolnia az önkormányzatnak a
három művelődési otthon esetében.
Érdeklődésünkre, hogy a tanintézetekben zajló felújítási munkálatok idejére hová költöztették a
diákokat, a polgármester elmondta,
Búzaházán magánházakat béreltek,
Vadadban az unitárius paplakban
foglalkoznak ideiglenesen a gyerekekkel a pedagógusok. Csíkfalván
az óvodabeli szabad termekbe, a
tornaterembe, illetve a hivatalba is
költöztettek diákokat. Jobbágyfalván az új iskola nem a régi helyére
épül, így ott nem volt szükség alternatív megoldásra.

készíteni a lány, a szülői portán berendezett műhelyben, a saját állataik tejéből. Timit kedves
gyerekkori emlékek fűzik a fogadóhoz, ahol abban az időben vendéglő
működött, és nagyon szerette a fagyit, amit ott szolgáltak fel – árulta
el, majd hozzátette, voltak ismerősei, akik ösztönözték, hogy jegyezze fel papíron a céljait, amelyeket
szeretne megvalósítani, és ezek között az is szerepelt, hogy egy nap az
övé lesz a Lovasfogadó, amelyet
kulcsosházként szeretne hasznosítani. A világ zajától távol, festői
környezetben, a nagy épület mellett,
ahol négy szoba és saját, jól felszerelt konyha áll a vendégek rendelkezésére, az udvaron négy-, illetve
kétszemélyes kis házikók is bérelhetők. Az udvaron dézsa van, valamint adottak a feltételek a
grillezéshez, bográcsozáshoz. A továbbiakban Timi tervezi, hogy reggelire és vacsorára a tanyáról
származó házias falatokat, hidegtálakat szolgálnának fel a szállóvendégeknek. Jelenleg a házakat bérlő
vendégeknek sajttállal kedveskedik
a házigazda.
Mint mondta, egyelőre szervezett
rendezvényeknek adnak helyet, kulcsosházként bérlik ki kikapcsoló-

Az év közepétől végre
működőképes lesz
a szennyvízhálózat

Fotó: Nagy Tibor

Előreláthatólag az év közepétől lesz működőképes a községbeli
szennyvízhálózat,
amit a lakosság már nagyon
vár. Nyárádszentmártonban
van még hátra néhány kisebb
javítás, és rövidesen kezdődnek a bekötések – tudtuk meg
a község vezetőjétől.

mutatott, ennek a díjnak a begyűjtésére azért adtak lehetőséget már
az év elejétől, annak ellenére, hogy
a rendszer csak az év közepétől működik, mert az idei évre szóló adókat és illetékeket a helyi tanácsnak
már tavaly decemberben meg kellett állapítania. Ha valaki nem tudja,
vagy nem szeretné most befizetni
ezt a díjat, az elhalaszthatja a rendszer elindításának a pillanatáig, de
akkor már törlesztenie kell a hátralékot is. Aki szerette volna befizetni, attól már az év elejétől
elfogadták az illeték ellenértékét,
hiszen még mielőtt elkezdenék működtetni a rendszert, vannak bizoköltségek,
például
a
nyos
beüzemelési és laborköltségek vagy
az áramszolgáltatás, amit addig is
fedezni kell, a költségvetésbe pedig
nincsen belefoglalva.
A polgármester fontosnak tartotta
kiemelni, hogy a szennyvízilleték
kiszámítása előtt konzultáltak a tervezővel a várható áramfogyasztás
értékéről, szakcégekkel a beüzemelési és a laborvizsgálatokkal járó
összegekről, valamint a működtetővel a működési költségekről, illetve
az előre nem látható kiadásokról.
Ennek alapján várhatóan az egy
főre eső havi költség 14 lej lesz, de
mivel idén csak fél évre számolnak,
ennek a felét, azaz 84 lejt (havi 7
lej) számoltak fel. Annak függvényében, hogy a szolgáltatás elindítását követően, év végére mi lesz a
tapasztalat a működtetés terén, ez az
összeg a következő évre emelkedhet, de akár csökkenhet is.

dásra vágyó csapatok a nagy épületet, valamint a kis házikókat, de már
érdeklődtek afelől is, hogy fogadnake lakókocsival érkező vendégeket.
Március közepétől szinte minden
hétvégén sokan látogattak ki a Lovasfogadóba, ezért Timi szeretne az
udvaron egy nyári teraszt kialakítani, ahol kávét, üdítőt, szendvicset
lehetne vásárolni. A házat nem szeretné visszaalakítani vendéglővé,
ugyanis a vendégek már megszokták, hogy kulcsosházként üzemel a
fogadó, és szívesen veszik így
igénybe. Van az udvaron egy, az
Üvegtigris című filmből ismert
bódé, amelyet fel szeretnének újítani, ha ez sikerül, innen szolgálnák

ki a vendégeket, köréje palettekből
vagy szalmából készült ülőkékből
terveznek teraszt, ugyanis ez illene
a rusztikus hangulatú környezetbe.
Emellett szeretnének gyerekbarát
hintákat, csúszdákat felállítani a
gyerekekkel érkező családoknak. A
tó hátsó részén pedig a későbbiekben egy kisebb kalandparkot is terveznek,
hogy
a
nagyobb
gyerekeknek is legyen ahol szórakozni – osztotta meg hosszú távú
terveit Timi. A Lovasfogadó a tavaly táboroknak, céges rendezvényeknek, csapatépítőknek adott
helyet, idénre pedig esküvőfoglalásuk is van, az udvaron felállított sátorban lesz a lagzi.

A községben a szennyvízhálózat
kiépítése nem volt zökkenőmentes,
a rendszer átvételét megelőzően az
önkormányzat által megrendelt vezetékmosás és videókamerás vizsgálat során kiderült, hogy a
lefektetett rendszer mintegy nyolcvan százalékával gond van: a talajban lévő vezetékeknek vagy nem
volt meg a kellő lejtése, vagy el voltak görbülve, nem voltak megfelelőek az összeillesztések, helyenként
el voltak repedve vagy törve a csövek. Ilyen körülmények között a
község nem vette át a munkát, amíg
a kivitelező cég saját költségére ki
nem javítja az észlelt hibákat. A kivitelező, bár megígérte, hogy megteszi, jó ideig nem dolgozott, majd
többszöri felszólítás után végre nekilátott, és az elmúlt másfél évben
kijavította a hibákat.
Vitatott szennyvízilleték
Mivel a tervek szerint az év közepétől elindul a csatornahálózat
működtetése, szükségessé vált a
szennyvízilleték bevezetése, amelynek kapcsán felmerült a kérdés,
hogy miért szeretnék ezt már az év
első felében begyűjteni, ha a szolgáltatás csupán a második fél évben
válik elérhetővé. Balogh István rá-



Napirenden a terelőutak és a kátyúzás
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ezeken kívül a Tudor lakónegyedben a Hátszeg sétányon, a Harmónia (Armoniei) és a Jövő
(Viitorului) utcákban alakítunk ki
hasonló lakónegyedi parkolóházakat. Ugyancsak a Tudor negyedben
a csendőrlaktanyánál lévő parkolót
fogjuk átépíteni és bővíteni. A Kövesdombra két parkolóházat tervezünk,
amelyek
még
nem
szerepelnek a költségvetésben. Az
egyiket a Maros Művészegyüttes
mögötti kazánház lebontásával
nyert területre, a másikat a Kövesdomb utca melletti területre szeretnénk felépíteni.
– A Maros Mall mögött abbamaradt építkezés miatt kialakult
„gödör” (ahogy a helyiek nevezik) rendezésének előmozdítása
tervben van-e?
– Elkezdtünk tárgyalni a tulajdonosokkal, hogy megvásárolnánk a
Maros Mallt. Küldtek egy árajánlatot, ami túl drága a városnak. Arról
akarunk egyelőre megegyezni,

egy föld alatti parkolóházat 240 férőhellyel, automatizált rendszerrel.
Mivel a terület közös a megyei tanáccsal, a részét át kell adnia a városnak a beruházás időtartamára,
utána pedig visszaadjuk a felszínt.
A meglévő épület alá nem tudunk
terjeszkedni, ezért a mostani parkoló és park körülbelül tízméternyi
része alatt lenne, mert a zöldövezetet nem akarjuk tönkretenni. Szeretném, ha a megvalósíthatósági
tanulmányon már most májusban
dolgoznának. Ha sikerül, megállapodást kötünk a Romtelecommal,
amely ajánlatot tett egy közös fejlesztésre, így a beruházást együtt
hajtjuk végre, ami azt jelentené,
hogy a költségek megoszlanának, a
mélyépítést végezné a Városháza, a
szerkezetépítést pedig a Romtelecom.
– Hogyan fog működni az automatizált rendszer?
– Ennek megvalósíthatósági
részleteire még várnunk kell, de a
terv az, hogy körülbelül nyolc be-

A volt Park szálloda előtt fog megépülni az első föld alatti parkoló

hogy az úgymond „gödörben” a
parkolóház megépüljön, amit kiveszünk hosszú lejáratú bérletbe húszharminc évre.
– A város különböző bejárataihoz
terveztek-e parkolóházat?
– Ahhoz egy újabb mestertervre
lenne szükség. Meg kell épüljön a
terelőutak egy része, amelyek elvezetik a városon áthaladó forgalmat.
Ez egy hosszabb munkafolyamat,
amelyet egy év alatt nem lehet megszervezni. Mi annak fogunk örülni,
ha az elkövetkező két-három évben
tovább épülnek a terelőutak, és a tömegközlekedés állapota javul, alternatívát
kínálva
a
városba
érkezőknek. Amíg elkészülnek a
városszéli parkolóházak, a jelenlegi
parkolók is elég sok gépkocsit tudnának befogadni, amit akkor vennének igénybe a városunkba érkezők,
ha a tömegközlekedés jól működne.
A többségre egyelőre viszont az jellemző, hogy szeretnek behajtani a
belvárosba, és ott leparkolni a járművet.
– Térjünk vissza részletesebben
azokra a parkolóházakra, amelyek a közeljövőben megvalósulhatnak!
– A leghamarabb a volt Park szálloda mögötti területen alakítunk ki

járó lesz nyolc lifttel, amire beáll a
gépkocsi, és onnan automatikusan
parkolja a rendszer az üres helyre.
Amikor az autó vezetője távozni
akar, a rendszer ugyanolyan automatikusan előhozza a járművet.
Ennek a parkolóháznak a megépítése fontos feltétele annak, hogy le
tudjuk zárni az Enescu utcát, ahol
jelenleg legalább nyolcvan autó
parkol, a filharmónia, a megyei tanács és más intézmények alkalmazottai. Ha turistacsoport érkezik,
alig tud odaférni a Kultúrpalotához,
hogy élvezze is a látványt. Ezt is
megoldaná a parkolóház.
– Említette a színház mögötti területre tervezett parkolóházat;
mint ismeretes, a terület egy kisebb része magántulajdonban
van. Hogyan jár el a városvezetés, megvásárolja a területet?
– Folynak a tárgyalások a két tulajdonossal, és ha nem tudunk megegyezni, akkor kénytelenek leszünk
kisajátítani a területet. Azt szeretném, hogy az őszön elkezdődjön a
területrendezés, és legkésőbb 2022
tavaszán, de a jövő év végéig szeretnénk átadni. Ötszintes parkolóházat terveztünk, két szinttel a föld
alatt, hárommal fölötte. A földszinti
rész egyharmada kiesik, mert a

színháznak ott van a gazdasági bejárata, és a színház igazgatójával
megbeszéltünk, hogy helyet kell
hagyni a teherszállító autóknak,
amelyek a díszleteket szállítják. A
Nicolae Filimon (Iskola) és Bartók
Béla utcában tudunk utat, járdákat
szélesíteni, kerékpárutat kiépíteni,
az autók többsége pedig a parkolóházban fog állomásozni. Több helyen is ki kellene szélesíteni a
járdákat, amelyek valósággal eltűntek, főleg a lakónegyedekben, és
csökkenteni a tömbházak között
parkoló autók számát. Az elképzelések szerint biztosítunk néhány helyet a mozgássérülteknek és
ideiglenes megállásra azoknak, akik
például a bevásárlásból térnek haza,
utána pedig a parkolóházba viszik
az autót. Évente legalább két parkolóházat kell megépíteni ahhoz, hogy
rendeződjön a helyzet; ez a munka- Soós Zoltán polgármester
folyamat most kezdődik.
– Említette a terelőutakat; tör- Sziget utcáig. Egy nagy félkört ír le
tént-e előrehaladás, megtudha- a város körül, és nagyon fontos,
tunk-e erről is néhány részletet? hogy közben az Ernye–Koronka
szakasz is épüljön, mert ha ez a szakasz készül el hamarabb, akkor a
nagy forgalmat bevezetjük a Segesvári útba, és ott keletkezik fennakadás. Ahol már látszik az autópálya
építése, azzal párhuzamosan épül
meg a körgyűrű hídja a Dózsa
György utca fölött. Legkevesebb
két hidat kell építeni, egy alagutat a
Bălcescu utcában és egy föld alatti
parkolót az Állomás tér alá. Rengeteg nagy beruházást irányoztunk
elő, és az a kérdés, hogy tudunk-e a
fejlesztési vagy a szállítási minisztériumtól pénzt pályázni, ugyanis
három parkolóházból mindössze
egyet tud a város finanszírozni.
Lehet ugyan bankkölcsönt felvenni
ezekre a beruházásokra, de abban
az esetben olyan hitelekben kell
gondolkodni, hogy ne a várost terheljék a részletek, hanem pontos
számítások alapján a parkolóházak
működtetői vállalják át a törlesztést.
– Reméljük, hogy ha sorra megépülnek, szellősebb lesz a város,
kevesebb közlekedési dugóval. A
parkolóhelynek kinevezett és a
gépkocsik által tönkretett utcák is
felszusszannak, némelyik ugyanis
Fotó: Bodolai Gyöngyi
annyira rossz állapotban van,
mintha
ellenséges támadás érte
– Mindkettő az autópályától kezvolna.
dődik, az egyik a Metro áruháztól
– Én is nagyon remélem, hiszen
indul és vezet egészen Koronkáig,
a másik áthalad a vasút fölött, hát- megtörtént, hogy Kolozsvártól Várakanyarodik a Marosig, és a sárhelyig egy óra húsz perc alatt tetMaros-parton folytatódik egészen a tem meg az utat, a reptéri

Zsúfolt forgalom az Enescu utcában

7

Fotó: Bodolai Gyöngyi

csomóponttól pedig egy órába telt,
amíg a városba értem.
– A parkolóhelyek hiányán kívül
a rengeteg kátyú okoz kellemetlen
perceket a gépkocsivezetőknek.
Mire számíthatunk ezen a téren?
– A javítási munkálatok már két
hónapja elkezdődtek. Sőt, volt egy
időszak decemberben, egy másik
február-márciusban, és jelenleg
nagy erővel kezdődött újra. Sajnos,
az utak állapotán látszik, hogy
mennyire gyenge minőségű aszfaltburkolatot kaptak, amelyek egy-két
éven belül tönkremennek. Ahogy a
beruházási alap megengedi, elkezdjük az aszfaltburkolatot rendre kicserélni. Az idén leaszfaltozzák a
Mioriţa utcát a Rovinari negyedben,
amely nagyon rossz állapotban van,
továbbá felmérjük a főutakat és kisebb utcákat, ahol tönkrement a
burkolat, hogy elkezdjük kicserélni,
amit lehet. Számunkra nagy probléma, hogy az eddigi munkálatoknál nem volt aszfaltminőségellenőrzés, ezután kérni fogjuk,
hogy minden aszfaltozásnál vegyenek mintát.
– A térkövezés, az egyenlőtlen felületű, „hullámzó járdák” kialakítása folytatódik-e?
– A belvárosban az Enescu utcát
szeretnénk újrakövezni, de a „piskótázást” nem folytatjuk, rossz minőségű, és esztétikailag sem nyújt
kellemes látványt. Az asztfaltburkolat marad a prioritásunk, mert ha jó
minőségű, akkor tartós, és egyenes
felületet biztosít.

Fotó: Nagy Tibor
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Véres virradattal a magyar–román együttélés ellen

bizonyítják, hogy az említett magyarországi kágébéseken, valamint
Kárpáti Ferenc hadügyminiszteren
és ÁVO-sokon kívül két velük
együttmüködő romániai KGBügynök, Király Károly és a 104
éves Mihai Şora, az 1989 decemberében alakult Petre Roman-kor-

kadatlanul együttműködött a hivatalosan felszámolt Securitatéval.
Köztudott, a szerzők által sokat emlegetett, a „leventéket”, a magyar
terroristákat kiképző ÁVO-t az
1956-os magyarországi forradalom
után megszüntették. Hasonló feladatot a 3/3-as ügyosztály látott el,
de erről a szerzők bölcsen hallgatnak!
Azt az állítást, hogy a Fekete
márciust Budapest szervezte, méghozzá Király Károlynak, a Nicolae
Ceauşescu román pártfőtitkár és államelnök által halálba szánt ellenállónak és Mihai Şora bukaresti
tanügyminiszternek a hathatós közreműködésével, két fő érvvel próbálják alátámasztani: Király Károly
1990 januári budapesti gyógykezelésével kapcsolatban Dorin Suciut,
az uszításban gyászos szerepet betöltő marosvásárhelyi újságírót idézik. Suciu szerint az 1990. március

pedig szokás szerint félrefordították, félremagyarázták. Arról, hogyan is történt a bántalmazás, kik
voltak az agresszorok, természetesen hallgatnak a szerzők! Azért,
hogy az olvasók nehogy elgondolkozzanak, hogyan is került be a
Görgény völgyéből Marosvásárhelyre Mihăilă Cofariu, az agyonmediatizált március 20-i román
áldozat, történetét egyszerűen kicenzúrázták a Véres virradatból.
A Vatra Românească „kulturális”
egyesület már március 15-én megrendelte azokat az autóbuszokat,
amelyekkel március 19-én és 20-án
beszállították Marosvásárhelyre a
„tradicionális munkaeszközökkel”
felfegyverzett román parasztokat.
Nemzetiségük megállapításakor viszont „gender” műveletet hajtott
végre a két mákvirág, Păcuraru és
Bichir. Szó szerint idézem: „S-a organizat din localităţile judeţului a

mány tanügymisztere, a Francia
Kommunista Párt volt tagja is tevőlegesen hozzájárult a véres etnikai
konfliktus kitöréséhez. Elméletük
szerint a Fekete márciussal Magyarország polgárháborút akart kirobbantani azért, hogy a horthysta terv
alapján visszacsatolhassa Erdélyt.
Állítólag véleményüket alátámasztja az, hogy ugyanebben az
időszakban zavargások törtek ki
Csehszlovákiában és Jugoszláviában is. Joggal kérdezhetném, az
1989 karácsonyán hivatalosan megszüntetett Securitate irattári anyaga
milyen jogi alapon tartalmazza az
1990-es „hiteles” szekuritátés dokumentumokat is? Ioan Judea ezredes,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Megmentési Front elnöke, Sütő András
Kossuth-, Herder- és állami díjas író
megvakításának és a Görgény-völgyi román parasztok felfegyverzésének és beszállításának egyik
felelőse Cumpăna lui martie (Marosvásárhely mérlege) című, 1991ben
kiadott
emlékiratában
eldicsekedte, az 1989 decemberi
fordulattól a Fekete márciusig sza-

6-án Budapestről hazatért Király
Károly nem is igaz, hogy leukémiás
kezelésen vett részt Magyarországon, hiszen még mindig él, tehát
nem lehetett leukémiás. Azt valószínűsítik, hogy Király a Virradat
terv miatt utazott a magyar fővárosba. Valójában Király nem márciusban, hanem hetekkel korábban
érkezett haza az arczsábája miatti
tűrhetetlen fájdalmait gyógyító kezelésről – szerencsére szó sem volt
a Suciuék által vizionált leukémiáról. Arról nem is beszélve, hogy a
leukémiából is ki lehet gyógyulni.
A másik érv még aljasabb, úgy szól,
hogy 1990. március 20-án a magyar
televízió Panoráma adása Sütő
András-interjút sugárzott, amelyben
a sértetlen író múlt időben beszélt a
marosvásárhelyi véres etnikai öszszecsapásról, holott ő akkor már az
„operációs asztalon” feküdt (?).
Sütő Andrást egy nappal korábban,
március 19-én bántalmazták az
RMDSZ-székházat megostromló,
leitatott, félrevezetett, szervezetten
beszállított román parasztok. A napokkal korábban rögzített interjút

unor mase de simpatizanţi, cu autobuze şi camioane, în operaţiune
fiind implicaţi primari şi funcţionari
publici etnici maghiari proaspăt numiţi de FSN local, aflat sub influenţa lui Károly Király” (164-165.
old.). Vagyis a „szimpatizánsok” tömegeit a megye helyiségeiből autóbuszokkal
és
teherautókkal
szervezetten szállították be a magyar etnikumú, Király Károly befolyása alatt álló polgármesterek és
köztisztviselők. A következő mondat pedig arról szól, hogy Berekméri
József
polgármester
vezetésével a marosszentgyörgyiek
lezárták a Régen–Marosvásárhely
országutat. A két egymás után következő mondatot kétféleképpen lehetne
értelmezni:
1.
a
marosvásárhelyi magyarságot megtámadó román parasztok beszállítását magyar vezetők szervezték,
vagy 2. a marosszentgyörgyiek
megakadályozták a magyar „szimpatizánsok” Marosvásárhelyre való
bejutását. Ha így történt, mivel
lehet magyarázni, hogy mégis elítélték őket? (A cselekményről, a

Az Editura Evenimentul şi Capital bukaresti kiadó gyorsan reagált a magyar–román viszony rendezése érdekében megtett
külügyminiszteri szintű lépésekre, és piacra dobta Teodor Păcuraru tartalékos titkosszolgálati (SRI) ezredes és Florian Bichir, a legsötétebb szekuritátés hagyományokat ápoló
influencer fércművét, a Târgu-Mureş 1990: Zori însângeratet (Véres virradatok). Az „alkotás” elképesztő hazugságokkal
és konspirációs elméletekkel traktálja a jámbor olvasót. Azért,
hogy minél többen hozzájussanak a magyarság ellen uszító
szöveghez, a „művet” nem könyvesboltokban árusítják,
hanem újságosbódékban, és online terjesztik. Szülővárosomban, a Fekete márciust 1990-ben elszenvedő Marosvásárhelyen pillanatok alatt elkapkodták, Bukarestből kellett
megrendeljem azt a példányt, amelynek elolvasása – a valóság ismeretében – tiszta mazochizmus.

Kincses Előd

A szerzők azzal indítanak, hogy
elmagyarázzák, a kötet címe az
1920-ban a „tenger nélküli admirális” Horthy Miklós által megfogalmazott területi revíziós terv
elnevezését idézi. Olvasatukban a
tökkelütöttként ábrázolt magyar politikusok nemcsak Erdélyt, a Felvidéket
stb.
szerették
volna
Magyarországhoz visszacsatolni,
hanem Grazot és Bécset is (?). A
magyar politikai vezetés „szerencséjére” az osztrák–magyar hadseregben kiképzett profi katonatisztek
megakadályozták a Virradat terv
szerint indítandó reménytelen katonai kalandot. A Virradatban elképzelteket a bécsi „diktátumok”
ideiglenesen és részlegesen megvalósították, de a második világháború
utáni
békeszerződések
visszaállították a trianoni határokat.
És itt jön az újabb, elképesztő csavar: a magyarok sohasem mondtak
le a Virradat megvalósításáról,
ebből kifolyólag a horthysta revíziós elképzeléseket felkarolta a
szovjet KGB által kiképzett magyarországi kommunista hármas
fogat, Szűrös Mátyás ideiglenes
köztársasági elnök, Németh Miklós
miniszterelnök és Horn Gyula külügyminiszter. A kágébések, azért,
hogy megakadályozzák a Magyar
Szocialista Párt térvesztését, szovjet
ügynökökkel karöltve a bicskei táborban kiképzett, turistának álcázott „leventékkel” és a szövetséges
romákkal együtt kirobbantották az
1989 decemberi temesvári „zavargásokat” és az 1990-es marosvásárhelyi Fekete márciust. A szerzők
annyira jól „informáltak”, hogy
még azt is tudják, a magyar vezetés
1989 júniusában a magyar–osztrák
határzár lebontásáért cserébe nem
pénzt kért, hanem azt, hogy a Szovjetunió csatolja Magyarországhoz
Erdélyt(!?). Számomra teljesen érthetetlen, hogy ez a szekus társaság
hogyan volt képes bizonyított tényként leírni, hogy a három „kágébés
kommunista” azt képzelte, a Német
Demokratikus Köztársaság felszámolásához, a német egyesítéshez
nyújtott magyar segítségért a Szovjetunió hálából visszacsatolja Erdélyt? Szerintük Mihail Gorbacsov
szovjet elnök józanságának köszönhető, hogy a visszacsatolás nem jött
létre…
Azt is előadják, hogy a marosvásárhelyi Fekete márciusról az 1989–
1990-es CNSAS (a Szekuritáté
Irattárát Vizsgáló Nemzeti Bizottság) levéltárában található, „ellenőrzött”, hiteles dokumentumok

három magyar és három magyar cigány elítéltről hosszasan értekeznek
a szerzők.) Egyszóval, ez esetben is
összeeszkábált hazugsággyűjteménnyel hülyítik az alulinformált
román olvasókat.
Felidézem a Diszkriminációellenes Tanács hatáskörébe tartozó
passzust is: A puszták népe fiai, a
magyar kémtevékenység kiötlői a
tömegek manipulálását pásztori látomással valósítják meg: a kutyák
összeterelik a nyájat, azután a pásztorok mutatják az utat (…). Az első
sorban a birkák, a magyar nyelvű
romák haladnak, akiket gyilkosságokra és gyújtogatásra toboroztak,
pénzért vagy emigrációs ígéretekkel. Mögöttük a kutyák (a leventék), akiket Bicskén (sz. m.: ott volt
a romániai menekültek tábora, a
magyar „Traiskirchen”) képeztek
ki, botokkal és emelőrudakkal a kezükben. Hozzáfűzik: az „Asklepios” álnevű magyar ügynök
szorgalmasan jelenti Budapestnek,
hogyan történik meg Erdély nyüvektől való megtisztítása stb. (106.
old.).
A manipuláció hiányos lenne, ha
abban nem szerepelne „pastorul”
László Tőkés. A szekuritátésok sohasem fogják neki megbocsátani
egyik legnagyobb szakmai baklövésüket, hiszen nem mérték fel azt,
hogy Temesváron Tőkést nem csak
a „magyar irredenták” fogják védelmezni, hanem a teljes lakosság („ne
lőjetek, románok vagyunk”). Néhányan közülük börtönbe is kerültek,
ráadásul a népfelkelés sikere után a
népharagtól a teljes szekuritátés állomány heteken keresztül hősiesen
rettegett. A szerzők szerint Tőkés
László a temesvári „zavargások” –
szó sem lehet forradalomról, népfölkelésről – kirobbantója, a magyar (és más) titkosszolgálat,
valamint a Securitate ügynöke, az
ország ellensége stb. Kajánul megjegyzik, Tőkést ugyanazok az
ÁVO-sok védték, mint a hírhedt
Carlost, a sakált…
A román sajtó Securitate/SRI befolyása alatt álló kiadványai nagyon
pozitívan mutatták be ezt a hajmeresztő kiadványt. A fő laudátorokkal – Dan Andronic és Sorin Roşca
Stănescu, az Evenimentul zilei bukaresti napilap hangadói – kapcsolatban az olvasókat azzal próbálom
vigasztalni, hogy mindkét újságíró
igazolt szekuritátés ügynök… volt
(?).
Lehet, hogy lesznek olyanok,
akik felteszik a kérdést: harmincegy
évvel a marosvásárhelyi Fekete
március után Kincses Előd miért
foglalkozik a témával, pláne egy
ilyen nyilvánvalóan hazug könyv
kapcsán? Válaszom: a normális
román–magyar viszonyt nem lehet
hazugságokra építeni. Mivel a
román mass media évtizedek óta eltorzítja a tényeket, elhallgatja a magyar érveket, a magyar veszéllyel
való riogatás továbbra is nagymértékben befolyásolja a közvéleményt. Mondanivalómat természetesen románul is ki fogom
fejteni, és szándékaim szerint a
hamis „legendákat” gyártó szerzők
és laudátoraik ellen kártérítési pert
fogunk indítani.
Marosvásárhely, 2021. május 8.
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Európa-liga: A Siófok elveszítette a Nantes elleni döntőt
Mestermérleg

Zdravko Zovko vezetőedző:
„Szívből gratulálok a lányoknak,
mert ezen a hétvégén hihetetlenül
nagy akarással, roppant motiváltan, csapatként küzdöttek. Úgy
gondolom, kihoztuk magunkból
a maximumot. Rengeteget kivett
belőlünk a szombat esti hosszabbításos elődöntő, kevés volt az
idő a regenerációra, ezért vasárnap már nem voltak frissek a
lábak, és fejben sem tudtuk kontrollálni a Nantes remek, kimondottan gyors játékát. Nem
kifogásként mondom, de a bíróküldés rangon aluli volt az európai szövetség részéről, mert ami
a pályán játékvezetés címszóval
zajlott, az méltatlan volt a döntő
színvonalához”.

Jegyzőkönyv

A Siófok KC 36-31-re kikapott a francia Nantes Atlantique
HB csapatától a női kézilabdaEurópa-liga vasárnapi döntőjében, Nagybányán. A magyar
együttes az egész mérkőzésen
csak kétszer, 1-0-nál és 2-1-nél
vezetett.
A kisdöntőben a házigazda SC
Minaur 33-31-re nyert a dán
Herning-Ikast HB ellen, így
bronzérmes lett.
A második számú európai kupasorozat négyes döntőjére címvédőként
érkezett
Siófok
szombaton a második elődöntőben volt érdekelt, ráadásul hoszszabbításban győzött, így három
és fél órával kevesebb ideje volt
a fináléig, mint francia ellenfelének, amely már előtte kivívta a
döntős szereplés jogát. Mindez
látszott is a meccs elején, mert a
brazil Almeida de Paula vezérletével jobban kezdett, hatékonyan

Női kézilabda-Európa-liga, négyes döntő
(Nagybánya), döntő: Nantes Atlantique HB
(francia) – Siófok KC 36-31 (17-13)
Nagybánya, zárt kapuk mögött, vezette: Vranes,
Wenninger (osztrákok).
Lövések/gólok: 48/36, illetve 45/31.
Gólok hétméteresből: 5/5, illetve 7/6.
Kiállítások: 6, illetve 12 perc.

védekezett és pontos támadásokat vezetett a Nantes, így 13 perc
után már 9-4-re vezetett. Egy
ideig Zdvarko Zovko vezetőedző
időkérése után sem változott a
játék képe, majd jó védekezését
kihasználva három gyors góllal
11-9-re felzárkózott csapata. A
szünet előtt Zovkónak megint
időt kellett kérnie, mivel az emberelőnyöket remekül kihasználó Nantes ismét elhúzott. A
Siófokot négyszer sújtották kiállítással, ellenfelét egyszer
sem, és ez a szünetben meglátszott az eredményen, a
franciák 17-13-ra vezettek. A
második félidő elején nyitott
védekezésre váltott a magyar
együttes, de hiányzott a játékából az átütőerő.
A Nantes sokkal kiegyensúlyozottabban teljesített, így
a meccs háromnegyedénél
30-24-re vezetett, és a kü-

lönbség tovább nőtt. Bár az
utolsó tíz percben 5-1-es sorozatot produkált a Siófok, az egyenlítésre nem volt esélye, mert
játékosai a kulcsfontosságú pillanatokban nem összpontosítottak megfelelően. A Siófoknak
ezzel megszakadt a 13 győzelemből és négy döntetlenből álló
veretlenségi sorozata az európai
kupaporondon. Legutóbb, 2019
novemberében éppen a Nantestól kapott ki.

Nantes: Placzek – Hagman 7 (3), G. Mitrovics
2, Ayglon 4, Sylla 1, Gassama 4, B. De Paula 6,
cserék: André (kapus), Kpodar 4 (2), Escribano
3, Ahanda 2, Finstad, Maubon 3.
Siófok: Szikora – Böhme 1, Kiss N. 1, Tomori
2, Jezic 2, Niombla 5 (1), Aoustin 1, cserék:
Csapó Kincső (kapus), Tóth G. 7 (5), MazákNémeth Cs., Horacek 3, Such 5, Hársfalvi 4,
Lapos.

EURO-2020: Rajt egy hónap múlva

Mához egy hónapra, június 11-én 22 órakor Rómában az Olaszország – Törökország mérkőzéssel elkezdődik a 16. labdarúgó Európa-bajnokság, amely július
11-én a londoni Wembley Stadionban tartandó döntővel fejeződik be.
Az európai szövetség (UEFA) korábbi elnöke,
Michel Platini a szervezet fennállásának 60. évfordulójára különleges, az egész földrészen átívelő
tornát álmodott meg, amely Magyarországnak is
esélyt kínált a rendezésre. Budapest 2014 szeptemberében el is nyerte a társházigazda szerepét: a 2019
novemberében átadott Puskás Aréna három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad majd otthont.
A francia sportvezető évekkel ezelőtt még nem sejthette, hogy az ötlete milyen nehézségeket jelent majd
a koronavírus-járvány kitörése miatt. Az eseményt
eredetileg 13 ország egy-egy stadionjában rendezték
volna, de ezen már 2017 decemberében változtatni
kellett, a brüsszeli stadion építésének csúszása miatt
ugyanis a belga főváros csoportmérkőzéseit és nyolcaddöntőjét az elődöntőre és fináléra kijelölt London
vette át. A pandémia aztán további változtatásokra
kényszerítette az UEFA-t, egyrészt a kontinensviadalt
2020 nyaráról egy évvel el kellett halasztani, másrészt
idén áprilisban Bilbaót Sevillára cserélte, Dublin
csoportmeccseit Szentpétervárra, a nyolcaddöntőjét
pedig Londonba helyezte át, mivel a két város nem
tudta garantálni a szurkolók beengedését. A végül 11re redukálódott rendező város közül
kizárólag Budapest
vállalta a telt házas
rendezést. Ebben a
tekintetben München
a sereghajtó a kapacitás 20 százalékos
kihasználtságával,
Amszterdam, Bukarest, Koppenhága,
Glasgow, London és
Róma legalább 25, a
beugró Sevilla 30
százalékot vállalt,
míg Baku és Szentpétervár minden második székre enged
szurkolót.
A 11 társházigazda
közül csak Azerbajdzsán és Románia válogatottjának nem
sikerült kiharcolnia
az Eb-részvételt. A
negyedszer résztvevő magyar csapat,
Európa bajnokai 1960-tól mostanáig
amely először jutott

ki két egymást követő tornára, rendezőként két csoportmérkőzését vívhatja hazai közönség előtt: június
15-én a címvédő portugálokat, négy nappal később a
világbajnok franciákat fogadja a Puskás Arénában, az
utolsó, június 23-i fordulóban pedig a németek vendége lesz Münchenben.
A világjárvány nemcsak a helyszínekre és a nézők
számára volt hatással, ugyanis felkészülve az esetleges fertőzésekre az UEFA 23-ról 26-ra növelte a keretek létszámát, a sűrű versenynaptár okozta nagyobb
terhelést pedig azzal ellensúlyozza, hogy élt a szabályalkotó testület (IFAB) által ideiglenesen felkínált
lehetőséggel, azaz három helyett öt csere engedélyezett a szakvezetőknek. A torna másik nagy újítása a
Bajnokok Ligájában és a legnagyobb európai bajnokságokban már évek óta használt videobíró (VAR) alkalmazása lesz.
A nézőcsúcs a korlátozások miatt biztosan nem dől
meg, de a rekordok átírásáról a portugálok világklaszszisa, Cristiano Ronaldo gondoskodhat. A Juventus
sztárja mérkőzésszámban jelenleg is egyedül csúcstartó, míg az örök-góllövőlistát Platinivel holtversenyben vezeti. Ötödik részvételével pedig többek között
Zlatan Ibrahimoviccsal közösen válhat rekorderré.
A torna legnagyobb kérdése persze az, hogy július
11-én a Wembley Stadionban ki emelheti magasba a
Henri Delaunay Kupát, amelyet eddig tíz csapat hódított el, legtöbbször, szám szerint háromszor a német
és a spanyol.
-
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Eredményjelző

Női kézilabda-Európa-liga, négyes döntő
(Nagybánya):
* elődöntő: Siófok KC – Herning-Ikast HB (dán) 36-34 (19-18, 31-31,
33-33) – hosszabbítás után; Nantes Atlantique HB (francia) – Nagybányai CS Minaur 36-34 (21-15)
* a 3. helyért: Nagybányai CS Minaur
Baia Mare – Herning-Ikast HB (dán) 3331 (16-19)
* döntő: Nantes Atlantique HB (francia) –
Siófok KC 36-31 (17-13)

Könnyed siker
az alapszakasz végére

Fotó: EHF

Bálint Zsombor

A CSM Ploiești elleni váratlan vereséget követően könnyed sikert aratott a Marosvásárhelyi CSU Medicina a szerényebb képességű ploiești-i
csapat, a CSU ellen. A mérkőzésen sem Martinić, sem Șolopa nem lépett
pályára.
A CSU Ploiești elleni győzelemmel zárta a kosárlabda 1. liga alapszakaszát a CSU Medicina. Ez volt az első meccs az idényben (és vélhetően
az utolsó), amelyről sem a FRB csatornája, sem a szervező csapat nem
sugárzott élő képet az interneten. Amit azonban a statisztikából azonnal
észlelhettünk, hogy a két csapat nem volt azonos súlycsoportban. Noha a
CSU Medicina nem használta a két legjobb emberét, a mindvégig kispadon maradó Martinićot és Șolopát (hogy az itthon maradt Steffről és Kilyénről ne is szóljunk), 44 pontot vert az ellenfélre. Most is voltak
szerényebb periódusok, így a harmadik negyedben szinte hat percig nem
tudtak betalálni George Trif fiataljai.
Végül is a találkozónak nem volt igazi tétje, a marosvásárhelyi csapat
ott lehet az alapszakasz másodikjaként a hat csapattal rendezett döntő tornán, amelyet június 2-6. között rendeznek. Hajszálon múlt, hogy mégsem
az első helyen végzett, hiszen a nap második meccsén a CSM Ploiești csupán két ponttal verte Kolozsvárt, és a vendégek az utolsó másodpercekben
kétszer is kihagyták a győztes kosár megszerzésének lehetőségét. Amúgy
az összesített pontkülönbség hatalmas marosvásárhelyi fölényt mutat
(+210, a ploiești-iek +129-ével szemben), ami megerősíti, hogy az egymás
elleni meccsen nem az ellenfél volt túlságosan erős, hanem a marosvásárhelyi csapat játszott saját szintje alatt.
A döntő torna helyszínéről a szövetség utóbb dönt. Mivel az osztályozót
törölték, az első két helyezett az ősztől az élvonalban szerepelhet. A résztvevő csapatok: CSM Ploiești, Marosvásárhelyi CSU Medicina, Bukaresti
Rapid, Bukaresti ȘtiinYa, Bukaresti Agronomia és Nagyszebeni CSU II.
Utóbbinak nincs feljutási joga.

Jegyzőkönyv

Kosárlabda 1. liga: Marosvásárhelyi CSU Medicina – CSU Ploiești
77:33 (18-11, 28-12, 7-4, 24-6)
Blejoi, sportcsarnok, zárt kapus. Vezette: Alexandru Nicolae (Bukarest),
Anamaria Vamoș (Bukarest), Răzvan RacoviYă (Bukarest). Ellenőr:
Cristian Vilcinschi (Bukarest).
CSU Medicina: Nistor 20 pont (4), Engi-Rosenfeld 16 (2), Györki 10
(2), Bölöni 7, Szilveszter 7, Mureșan 7, Oltean 4, Blaga 4 (1), Tălmăcean 2.
CSU Ploiești: Fotin 8 pont, Călin 6 (1), Iliescu 6 (1), Petrescu 5 (1), A.
Dan 4, Blăgoi 2, Manole 2, Constantin, Neagu, Diaconescu, Lungu,
NiYă.

Eredményjelző

Fotó: MTI

Kosárlabda 1. liga, az évad utolsó tornája:
* Bukarest: Nagyszebeni CSU II – Bukaresti Lumina Wolves 58:80,
Bukaresti Liliecii – Bukaresti ȘtiinYa 0:20 (meg nem jelenés).
* Blejoi (Ploiești): CSM Ploiești – Kolozsvári U 70:68, Marosvásárhelyi CSU Medicina – CSU Ploiești 77:33.
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Törvénytelenül vadászták le Artúrt?

„Idejött egy külföldi, és egyszerűen lelőtt egy alfahímet”
Hatalmas felháborodást okozott, hogy Liechtenstein hercege márciusban kilőtte
Románia – és vélhetőleg az
Európai Unió – legnagyobb
barna medvéjét, az Artúr
néven emlegetett 17 éves
kapitális hímet.

Ozsdola polgármestere szerint
minden törvényesen történt, a helyi
vadásztársaság elnöke pedig annyit
mondott, hogy egy hím medve kilövésére szólt az engedély.
A környezetvédők ezzel szemben úgy tudják, hogy a hercegnek
egy nőstény medve levadászására
volt hivatalos jóváhagyása, amely
károkat okozott a környéken.
„Idejött egy külföldi, és egyszerűen lelőtt egy alfa-hímet, amely az
erdei ökoszisztéma szempontjából
rendkívül értékes” – mondta Cip-

rian Găluşcă, a Greenpeace romániai képviselője.
Az állatvédők megszerezték a
kilőtt medve trófeájának értékelési
papírját is. A március 12-i keltezésű dokumentum szerint a megnyúzott állat bundája 240
centiméter hosszú és 190 centiméter széles volt, és a maximális 600
pontból 593-at kapott.
„Minden kétséget kizáróan tisztázni kell, hogy a trófeaként elvitt
állat azonos-e azzal, amelyre az engedély szólt” – közölte Tánczos
Barna környezetvédelmi miniszter,
hozzátéve, hogy a tárca vizsgálatot
indított az ügyben.
Liechtenstein hercege
7000 eurót fizetett a vadászatért
Josef-Emanuel, Liechtenstein
hercege 7000 eurót fizetett a vadászatért. Romániában túlszaporodott a medveállomány, miután
2016-ban a Cioloş-kormány a po-

Add elő a kis feketét!

pulációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a környezetvédelmi
minisztérium
évente 400–450 medve kilövésére
adott engedélyt, de akkor is felmerült a gyanú, hogy a vadásztársaságok nem a problémás egyedeket,
hanem a trófeaként értékesíthető
kapitális hímeket lövetik ki.
Egy két évvel ezelőtti becslés
szerint az országban 6450 és 7200
között lehetett a vadon élő medvék
száma. A medvepopuláció megőrzésére vonatkozó akcióterv szerint
a nagyragadozók 69 ezer négyzetkilométeres romániai élőhelyén
ökológiai, társadalmi és gazdasági
szempontból az optimális egyedszám 4000 lenne.
A medveállomány szabályozását
hevesen ellenzik a környezetvédelmi szervezetek, amelyek szerint
a vadásztársaságok üzleti érdekei
állnak a szabályozási kérések hátterében. (mózes)

Pályázat és előadások
egy ruhakiegészítő témájára

A Hagyományok Háza
Nyitott Műhelye, az elmúlt évben tapasztalt kiemelkedő
érdeklődés
nyomán, ismét meghirdeti
pályázatát a „kis feketéhez” illő kiegészítők készítésére.
A „kis fekete ruha”
minden nő szekrényének
alapvető kincse: szinte
bárhova felvehető, és
mindig divatos. Ezt a ruhadarabot azonban izgalmassá és egyedivé a
kiegészítők teszik.
A Hagyományok Háza
Nyitott Műhelye pályázatot hirdet népi kézművesek,
iparművészek,
tervezők, crafterek és
egyéni alkotók számára a
„kis feketéhez” illő, a Magyar Állami Népi Együttes
jelmeztárában megtalálható Kárpát-medencei népviseletek motívumaiból, formáiból és technikai megoldásaiból építkező kiegészítők (ékszerszett, táska,
kalap, sál, kabát) készítésére. A pályázat célja, hogy
ösztönözze a hagyományos tárgytípusok megújítását,
különböző szakmák, szakterületek képviselőinek találkozását és közös alkotását, motívumok, technikák
újragondolását (például hímzés-bőr vagy gyöngy-bőr
párosítása), olyan darabok megalkotását, amelyek a
kortárs öltözködéskultúrába beilleszthetők.
A pályázat kiírói olyan ruhatervezők jelentkezését

Forrás: Euronews

is várják, akik kis fekete ruhákkal vagy kollekciókkal
pályáznának, illetve szívesen vennének részt népi
kézműves alkotókkal közös munkában. Tekintetbe
véve a különböző női alakokat, valamint korosztályi
sajátosságokat, a kis fekete ruha elkészítésénél javasolt a népviseletek formavilágának követése, és egyegy hagyományos falusi közösség női ideáljának
kiemelése.
A pályázathoz a jelentkezők felkészülését segítő
programok is kapcsolódnak.
Jelentkezési határidő: 2021. július 1., 16:30 óra.
Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/kisfekete2021

A munkás miért nem érdemel
normális nyugdíjat?

Olvastam az újságban, hogy üres
az államkassza, és nincs miből
emelni a nyugdíjakat. Bezzeg annak
a 9600 személynek jut különleges
nyugdíj. Ezek között a nyugdíjak
között van olyan is, ami meghaladja
a 7800 lejt. Az nem jut eszükbe,
hogy ez igazságtalan azokkal a kicsi
nyugdíjjal rendelkezőkkel szemben,
akik nehéz munkával dolgoztak le
35-40 évet, nem a bársonyszékben
ülve, nyáron hűvösben, télen melegben. Hát miért a kisnyugdíjasokon csattan az ostor? Azok, akik
nehéz fizikai munkát végeztek,
egészségi állapotuk megromlott,
gyakrabban szorulnak orvosi ellátásra, több gyógyszert szednek,
tehát nagyobbak a költségeik. Azon
csodálkozom, hogy nem szégyellik
ilyen alacsony szinten tartani az

egykor nehéz körülmények közötti
dolgozó nyugdíjasok juttatását.
Össze lehet hasonlítani, hány hónap
alatt kap annyi pénzt egy átlagnyugdíjas, mint egy speciális nyugdíjjal
rendelkező! S abból a kevés pénzből kell kifizetni a fogyasztást, az
élelmet, a gyógyszert. Nem jut
eszükbe, hogy mennyit kell nélkülözzön egy egyszerű nyugdíjas!
Nem félnek a Jóistentől elvenni a
nehéz munkát végzőktől a pénzt, hiszen miattuk nem jut pénz a többi
nyugdíjasnak.
Egy nehéz fizikai munkát végző
személy miért nem érdemel meg
egy normális nyugdíjat? Egy bársonyszékben ülő többet fogyaszt,
vagy drágább az orvosi ellátása,
mint másnak? Nem hiszem!
Sz.A.,Székelykál

Nyílt nap
a bonchidai Bánffy-kastélyban

A Transylvania Trust Alapítvány május 16-án ismét nyílt napot szervez
a bonchidai Bánffy-kastélyban – áll a szervezők által a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.
A kastélyt ismertető hagyományos magyar és román nyelvű vezetett
séták mellett gyalogos és biciklis kirándulások útvonalát járhatják be a
résztvevők, amelyeket A kulturális ökoturizmus fejlesztése az Erdély Szamos Kistérségben, Bonchida, Kolozsborsa, Szék és Borsaújfalu községekben projekt keretében dolgoztak ki.
Vasárnap két gyalogos kirándulást ajánlanak a szervezők: a bonchidai
Bánffy-kastély parkjába, illetve a helyi református és katolikus műemlék
templomot bemutatót.
A vezetett sétákon és kirándulásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melynek űrlapja itt érhető el:
https://forms.gle/AMUpgExCvxpyDsuq5
A kerékpározást kedvelők is két útvonal közül választhatnak. A 30,5
km hosszú, 190 m szintkülönbségű túra útvonala: Bonchida – Válaszút –
Kolozsborsa – Bánffytanya – Válaszút – Bonchida. A borsai Bánffy-kastélynál hosszabb pihenőt tartanak. A kolozsborsai Bánffy-birtokról 2019ben költözött ki a krónikus pszichés betegek kórháza, és jelenleg a
Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség tulajdona. Túravezető:
Bogya Zoltán.
A második kerékpártúrát Bogya Tamás vezeti. A hossza 26,2 km, a 215
m szintkülönbségű túra útvonala Bonchida – Gyulatelke – Szék – Gyulatelke – Marokháza – Bonchida, amelynek során a résztvevők a széki nádast és a nemrég helyreállított református templomot is meglátogatják.
A biciklis kirándulásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött,
az űrlapok itt érhetők el:
https://forms.gle/VUFtnGQwyd7LPmw36
https://forms.gle/SZdUdwacAZZNZ3Uh6
Az esemény utolsó programpontja a kolozsvári Művészeti és Formatervezői Egyetem diákjai M21 reANIMA kiállításának megnyitása az alkotók, a projektkoordinátor Kalló Angéla egyetemi docens és Andrei
Budescu adjunktus jelenlétében. A kiállítás meghívott méltatói: Dorel
Găină és Feleki Károly egyetemi tanárok.
Program:
10.00: Biciklitúra a kolozsborsai Bánffy-kastélyhoz, túravezető Bogya
Zoltán, indulás a kapuépülettől
10.00: Biciklitúra Székre, túravezető Bogya Tamás, indulás a kapuépülettől
11.00: Vezetett séta a kastélyban román nyelven, indulás a kapuépülettől
11.30: Gyalogos kirándulás a bonchidai református és katolikus műemlék templomokhoz, indulás a kapuépülettől
14.00: Gyalogos kirándulás a bonchidai Bánffy-kastély műemlék parkjába, indulás a kapuépülettől
15.00: Vezetett séta a kastélyban román nyelven, indulás a kapuépülettől
16.00: M21 reANIMA – kiállítás-megnyitó
Kiállító művészek: a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői
Egyetem hallgatói.
Témavezetők: dr. Kalló Angéla egyetemi docens, dr. Budescu Andrei
adjunktus.
Meghívottak: dr. Feleki Károly és dr. Dorel Găină egyetemi professzorok.
A járványügyi szabályok betartása miatt az egyes programokon részt
vevők száma korlátozott, az érvényes szabályozások és a védőmaszk viselése kötelező. A részvétel ingyenes.
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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)

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

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026.
(22606)

A GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT. alkalmaz GÉPLAKATOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz), valamint ELEKTROMECHANIKUST. Az
önéletrajzokat
a
cég
székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni. Bővebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (sz.-I)

Mesejátékok
az Ariel színházban

Május 12-én, szerdán 18 órától
a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház nagytermében a Vándor Miskát játsszák
Bonczidai Dezső rendezésében.
14-én, pénteken szintén 18 órától
a nagyteremben A brémai muzsikusok látható, rendező Vidovszky György. 16-án, vasárnap
délelőtt 11 órától a János vitéz
című mesejátékot lehet megtekinteni a színház nagytermében,
Demeter Zsuzsa rendezésében.
Az előadásokra a helyek száma
korlátozott, ezért telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es
mobilszámon, naponta 9–13 óra
között. A színház arra kéri a nézőket, hogy kezdés előtt 10–15
perccel érkezzenek. Belépni
maszkkal lehet, a bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés
és kézfertőtlenítés után. Hat év
alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kötelező.

Mátyás király álruhái

A Mátyás király álruhái című
táncjátékra várják a Maros Művészegyüttes közönségét május
12-én, szerdán 19 órától a kövesdombi székházba. Az előadást
Varga János rendezte, zene:
Bonczó István, jelmezek: Bandi
Kati. Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás
szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon 9–13, valamint 17–
19 óra között. Helyfoglalás az
érkezés sorrendjében, az előadást
a járványügyi szabályok betartásával lehet megtekinteni.

Be lehet nevezni
a Székely Vágtára

Május 19-éig lehet a háromszéki 10. Székely Vágtára benevezni. A versenyre június 26-án
kerül sor a háromszéki Maksa
melletti Óriáspince-tetőn. A járványügyi helyzetre való tekintettel nem fogadnak nézőket, a
futamokat online eseményként
követhetik az érdeklődők. A verseny tétje a budapesti Nemzeti
Vágtára való kijutás. Az érdekeltek további információkért Kiss
Ildikóhoz fordulhatnak (telefon:
0733-084-200, e-mail: szekelyvagta2021@gmail.com).

Elindult
a nosztalgiagőzös

Április 30-án elindult a nosztalgiagőzös Szováta és Vármező
között. A turisztikai látványosságnak számító, több mint százéves gőzmozdony fával és szénnel
működik. A vonat Szováta kisállomásáról napi három alkalommal – délelőtt 11-kor, délután
2-kor és 5-kor – indul, és körülbelül 35-40 kilométeres óránkénti sebességgel halad. A
szerelvény legkevesebb 20 felnőttel indul el, a maszkviselés
kötelező. Jegyet a helyszínen
lehet váltani. További részletek a
mocanitasovata.ro honlapon.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11762-I)
ELADÓ Philips szalagos videolejátszó. Ára kb. 175 lej. Tel. 0711-914950. (11818-I)
ELADÓK zöldségpalánták előnyös
áron, házhoz szállítással. Tel. 0753438-929. (11821-I)

LAKÁS

ELADÓ ház Szentháromságon, a
299. szám alatt, 20 ár telekkel. Tel.
0743-559-166, 0740-817-008. (11799)
ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Tel. 0744966-747. (11796-I)
LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0752-141-516. (11695-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383959. (11723-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062, Attila. (11593-I)
VÁLLALOK tetőmunkát, cserepezést, lindabozást és bármilyen bádogosmunkát. Tel. 0759-795-403.
(11774-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező magánvállalkozó vállal tetőkészítést, bármilyen tető javítását és bármilyen,
tetővel kapcsolatos munkát. Árajánlat
kérhető a következő telefonszámon:
0747-816-052. (11755-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)

CÉG 15%-os kedvezménnyel készít
új tetőt cserépből vagy lemezből, vállal cserépforgatást, tetőjavítást. Tel.
0770-621-920. (11585-I)
VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogosés ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást, festést, szigetelést tömbházaknál is, illetve kerítést készítünk.
Saját vagy a kliens anyagával is dolgozunk. Tel. 0759-837-891. (11753)
ENGEDÉLYEZETT
cég
vállal
tetőkészítést
bármilyen
anyagból,
mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0738-270-341. (11688)
KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csatornát. Tel. 0756-703-359. (11750-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, bádogosmunkát, csatorna- és lefolyókészítést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből, cserépből, ácsmunkát, szigetelést polisztirénnel, kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést és kisebb
sürgős javításokat. Tel. 0749-689653. (11815-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Ma három éve távozott
közülünk SIPOS OLGA.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Emlékezünk rá testvérei: Öcsi,
Jutka. (11718-I)

Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat. Az idő
múlik, feledni nem lehet, csak
megtanulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk
május 11-én KURON IRÉNRE
halálának 4. évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, lányai
családjukkal együtt.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (11788-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
május 11-én a drága jó
édesapára,
apósra,
nagytatára, testvérre, sógorra
és nagybácsira, id. JÓZSA
TIBORRA
halálának
14.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Örökre
szívükbe
zárták
szerettei. (11824-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, jó édesanya,
nagymama, testvér, nagynéni,
rokon, a nyárádszentmártoni
születésű, marosvásárhelyi, később tatárszentgyörgyi lakos,
HEGYI IDA
szül. Kiss
a Textila készruhagyár
volt dolgozója
életének 84. évében hosszú
szenvedés után megpihent.
Temetése Tatárszentgyörgyön
(Magyarország) lesz egy későbbi
időpontban. Isten nyugtassa békében, emléke legyen áldott!
Szerető családja. (11819-I)
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Emléke varázsa melegíti lelkünk,
szívünkben érezzük Őt, soha nem
feledjük. Álmok, emlékek, szép
szavak, ez minden, ami a múltból
megmaradt. Tátongó űr lelkünkben
a hiány, néha kicsit csendesül, de
örökké fáj.
Május 11-én egy éve, hogy drága
szerettünk, TOTH MÁRTA szerető
szíve megszűnt dobogni.
Áldott, szép emlékét szívünkbe
zárva őrizzük: a gyászoló család.
(sz.-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
PAPP MARGIT
volt Dózsa György utcai lakos
életének 99. évében hazatért Teremtő Istenéhez.
Szeretett nagynénénket 2021.
május 13-án 13 órakor kísérjük
utolsó földi útjára a marosvásárhelyi református temetőben.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (11811-I)
Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a drága feleség,
anya, nagymama, anyós, testvér,
rokon, barát, kolléga és keresztanya,
SZALMA MAGDA
2021. május 9-én, életének 71.
évében megpihent.
Drága halottunk temetése 2021.
május 11-én, kedden 15 órakor
lesz a székelykakasdi temetőben.
A gyászoló család. (11813-I)
Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, após, apatárs, sógor, rokon, barát és jó
szomszéd,
id. GYÖRGY DÉNES
május 9-én, életének 87. évében
elhunyt.
Temetése május 12-én, szerdán
14 órakor lesz a nagyernyei ravatalozóból, római katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a drága
édesanya, nagymama, anyós és
rokon,
DEMETER KATALIN
életének 86. évében, 2021. május
9-én csendesen megpihent.
Drága halottunktól 2021. május
12-én, szerdán 13 órakor veszünk búcsút. A temetési szertartás a meggyesfalvi református
kápolnában lesz, és az oláhdellői
temetőben lesz nyugovóra helyezve. Emléke legyen áldott, pihenjen békében!
Emléket őrzi leánya, Ibolya
és családja. (-I)
Az idő elmúlt, szállnak az évek,
míg élünk, velünk lesz szép emléked. Panasz nélkül, befele
könnyeztél, búcsú nélkül örökre
elmentél.
Szívünk mély fájdalmával, de a
Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
DEMETER KATALIN
szül. GÁSPÁR KATALIN
hosszas betegség után, életének
86. évében örökre megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Lánya, Ilonka és Endre, unokái:
Gyuri és Izabella, Izabella
és István, dédunokái: Kitty,
Tommy, Edwárd, Tiffany. (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel,
mély megrendüléssel és szomorúsággal búcsúzunk a nagyon
szeretett férjtől, édesapától,
apóstól, nagyapától, dédapától,
jó testvértől, sógortól, rokontól
és szomszédtól, a gyulakuti
SIMÓ ENDRÉTŐL
aki életének 77. évében megdöbbentő hirtelenséggel távozott el
közülünk.
Drága halottunk temetése május
12-én 14 órakor lesz Gyulakután.
Áldott emlékét szívünkbe zárva
megőrizzük. Isten veled Tatika,
nyugodj békében!
A gyászoló család. (-I)

Szívünkben mély fájdalommal,
de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa,
nagyapa, testvér, após, a sóváradi születésű
ABODI SÁNDOR
életének 78. esztendejében rövid
szenvedés után csendesen megpihent. Temetése 2021. május 12én, szerdán 13 órától lesz
Havadtőn, a temetőkertből.
Búcsúzik tőle szerető felesége,
Erzsébet, fia, Laci, valamint
lánya, Erzsébet, veje, Péter és a
kicsi unokák.
Emlékeinkben élni fog örökre,
pihenése legyen csendes. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal értesültünk
volt
osztálytársunk,
NAGY
ISTVÁN (Jean) Budapesten
bekövetkezett haláláról.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a családnak.
Volt osztálytársai az V.B
osztályból és osztályfőnökeink:
Nagy Jenő és Jutka. (11767-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Szalma családnak a szeretett feleség, anya, nagymama,
anyós,
SZALMA
MAGDA
elvesztése miatt.
Együttérzünk drága volt kolléganőnk
családjával.
Vigasztalódást kívánunk! Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
A George Coşbuc Általános
Iskola munkaközössége. (11814-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki dr.
Hubatsch
Mihaelának
és
családjának szeretett ÉDESAPJA
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Prof. dr. Kikeli Pál és a
Procardia
munkaközössége.
(65636-I)
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Rovarirtás

ACoralImpexKft. felhívjaalakosságfigyelmét,hogya
MarosvásárhelyiPolgármesteriHivatallalkötött2011.szeptember
13-i313-askoncessziósszerződésalapjánmájus13-31.közöttrovarirtásrakerülsorMarosvásárhelyen,avárosköz-ésmagánterületein(magánházak).Rosszidőeseténazidőpontmódosulhat.
AfelhasználandószerhatóanyagaacipermetrinésaBacillus
thuringiensis,amelyekazEgészségügyiMinisztériumáltalengedélyezettek,mérgezésszempontjábólártalmasnak(Xn)ésirritálónak(Xi)minősülnek.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlenengedélyezetttársaság,amelyrágcsáló-,rovarirtástésfertőtlenítéstvégezhetMarosvásárhelyenközterületen,lakótársulásoknál,magánházaknálésgazdaságiegységeknélegyaránt.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
- 0265/268-330
Polgármesteri Hivatal
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése

• Prefektúra

- 0740-083-077
- 0365/404-664

- 0265/266-801

• RDS–RCS

- 0365/400-401

• Áramszolgáltató vállalat

- 0800-801-929

- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- 0365/400-404

- 0265/929

- 0265/200-928
- 0800/800 928

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- központ

- 0265/208-800

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

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

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

