2021. december 14., kedd
LXXIII. évfolyam
286. (20962.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Életre kelt az épület

Átadták a Studium-Prospero Alapítvány közösségi központját

NÉPÚJSÁG falinaptár

Kapható az újságárusoknál!

Ünnepi
készülődés
Maroskeresztúron
A történelmi belváros, a Bolyai tér hangulatához a korszerűségében is szervesen illeszkedő Studium-Hub elnevezésű közösségi intézmény ünnepélyes megnyitóját tartották
december 12-én Marosvásárhelyen, a Studium-Prospero Alapítvány szervezésében. A közel 3,5 millió értékű beruházás
megvalósulását a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Infrastruktúrát, tudást, közösséget építünk! – a Studium-Prospero Alapítvány jelszavával nyitotta meg az avatóünnepséget Kányádi Orsolya
műsorvezető, aki Jung János professzor és Béres András professzor, valamint dr. Vass Levente, a Studium-Prospero ügyvezető elnökének a nevében köszöntötte a résztvevőket: az egészségügyi intézmények a
felsőfokú és középiskolai oktatási intézmények vezetőit, az alapítvány
állandó támogatóit, kuratóriumát és munkatársait, az épület tulajdonosait
– a kövesdombi és a Bolyai téri unitárius közösség elöljáróit,
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Sikeres évet zár Maroskeresztúr község, legfontosabb célkitűzései – a községközponti iskola bővítése és a
székelykakasdi ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése, amelyekről augusztus elején számoltunk be lapunkban –
egyéb beruházások mellett maradéktalanul megvalósultak.

____________6.

Megszállottak

Évtizedek óta visszatérő motívum a „nem adjuk el a hazánkat (nu
ne vindem ţara)” szlogen. A szomorú emlékű diktátor ültette el a
román hazafiak szívébe a nacionalizmus magját, éberen őrködve, hogy
táplálja, és napirenden tartsa a „magyar veszélyt”. Annyira jól sikerült, hogy ha valamiféle csoda folytán felébredne, elámulna rajta, hogy
a szélsőséges nacionalizmus magja milyen termő talajra talált és ma,
a 21. században is egyik leggyakoribb téma a román politikában. Nem
csupán választási kampányok idején, amikor a politikusok szinte versengenek, hogy ki a „jobb román”, hanem „csak úgy”, mintha megszállottak lennének.
Nem felejtettük el, hogy a rendszerváltás euforikus napjait követően
hamar kiderült, hogy a nagy összeborulás egyfajta színjáték volt, hiszen hamarosan felgyorsultak az események: a februári könyves-gyertyás tüntetés után már nem nagyon lehetett beszélni magyar iskolákról,
aztán jött az első március 15-e, majd a marosvásárhelyi fekete március, a parlamenti Har-Kov jelentés, a Vatra Românească megalakulása, a magyar nyelvű helységnévtáblák, utcanevek lefestése – ez
utóbbi a mai napig sem ért véget. Aminthogy az uszító tévéadások sem
szűntek meg.
És ezzel el is jutottunk a tulajdonképpeni témához. Vasárnap este
az egyik kereskedelmi tévécsatorna azt tárgyalta nagy vehemenciával,
szinte megszállottan, hogy Magyarország „darabonként” vásárolja
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 58 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 348. napja,
hátravan 17 nap.

Szakadó esőben gyújtották meg
a harmadik gyertyát Marosvásárhelyen

Ma SZILÁRD,
holnap VALÉR napja.
VALÉR: latin nemzetségnév rövidüléséből keletkezett, jelentése:
erős, egészséges.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. december 13.

Változó idő

1 EUR

Hőmérséklet:
max.30C
min.10C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9491

4,3933
1,3504
252,3703

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

23 új fertőzés

A járvány kezdetétől tegnapig (december 13-ig) Maros megyében 39.816 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap 23-mal nőtt a megyében az új esetek száma, öt korábbi
fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 138 koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 23-an
a fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig 37.939-en
gyógyultak meg, és 1652-en vesztették életüket a megyében a Covid-19 miatt.

Illegális hulladék miatt bírságoltak

Helyi rendőrök múlt pénteken bejelentésre kiszálltak a marosvásárhelyi 1918. December 1. út 192. szám alá, ahol
egy társasház mellett a szeméttárolón kívül illegálisan felhalmozott, nagy mennyiségű hulladékot találtak. A kivizsgálás nyomán három személyt azonosítottak, akikkel
szemben szabálysértési eljárást indítottak, egyikükre 500
lejes pénzbírságot róttak ki. Az ilyen jellegű szabálysértéseket a 0265/250760-as telefonszámon, a helyi rendőrség
ügyeletes tisztjénél, a 112-es segélyhívón vagy a helyi
rendőrség 0723-307-126 WhatsApp számán lehet jelezni –
tájékoztat hivatalos Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal.

Megtalált versek

Hodos László Megtalált versek című kötetét ismerhetik meg
az érdeklődők december 16-án, csütörtök délután 5 órakor
a marosvásárhelyi Bernády Házban. A megvásárolt könyveket a szerző dedikálja.

Megjelent Szucher Ervin legújabb
szórványriportkötete

December 17-én, pénteken délután 5 órától a Bernády Házban mutatják be Szucher Ervin marosvásárhelyi újságíró
legújabb szórványriportkötetét. A Fehér Hollók sorozatban,
a Világhírnév Kiadónál megjelent Végvárak omladozó falai
(III.) – Élő lelkek holt vidéke című könyvet Ötvös József nyugalmazott lelkész, volt esperes méltatja, aki a szerzővel beszélget. Az est házigazdája Bögözi Attila, a Magyar
Újságírók Romániai Egyesületének igazgatója. A kötetet a
Bernády Házban, a Kobak könyvesboltokban és a marosvásárhelyi főtéri újságosstandon lehet megvásárolni, illetve
a Facebookon lehet megrendelni.

Könyvbemutató az Ariel színházban

Cseke P. Péter Emberkert című könyvét mutatják be december 18-án, szombaton 17 órától az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház nagytermében. A könyv Bölöni Domokos
szerkesztésében jelent meg a Juventus kiadónál. A rendezvényen a védettség bizonyításával lehet részt venni.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Mesésebb lett volna szállingózó hópelyhek közepette átélni az öröm vasárnapjának üzenetét, a
harmadik gyertya lángra lobbanását, mint szakadó esőben, de a mostoha időjárás nem igazodott az ünnepre hangolódás varázslatához. A
marosvásárhelyiek igazi ünnepvárása mégis
megmutatkozott, hiszen a bőrig áztató heves eső
sem tántorította el őket, nem hagyták el a Bolyai
teret. Kitartottak, hogy közösségként legyenek
részesei a várakozás élményének.

Mezey Sarolta

Mennyi öröm is van mindennapjainkban! Felismerjüke ezeket a ritka pillanatokat? – tette fel a kérdést Szente
Katalin, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke. Azok számára, akik a harmadik vasárnapon is ott voltak a téren,
öröm a találkozás, az együttlét, a közös készülődés, a nehézségek és a mindennapi bosszúságok ellenére is.
Az öröm vasárnapján Papp Noémi evangélikus lelkész
az Istenhez és egymáshoz való közeledés szakadékainak
áthidalásáért fohászkodott, hogy szeretetben egymásra találjunk, megszépüljön a várakozás és megszentelődjön a
karácsony ünnepe.
Az igehirdető, az Ézsaiás próféta könyvének 40. részére
hivatkozva, hangsúlyozta: ma a lélek síkján üzen a próféta.

RENDEZVÉNYEK

Ősbemutató
a Spectrum Színházban

December 17-én, pénteken este 7 órától a Spectrum
Színház Kincses Elemér Covid 19 című tragikomédiáját
mutatja be. A darab párhuzamot von két kor tragikus
élethelyzete között, bemutatva, hova „fejlődött” az Istentől fokozatosan elforduló emberiség morálja a „sötét’’
középkortól napjainkig. Rendező Kincses Elemér, szereplők: Márton Emőke Katinka, Szász Anna, Pál Hunor,
Tatai Sándor. A pandémia miatt korlátozott számú férőhely áll rendelkezésre, a belépés a járványügyi intézkedések szigorú betartásával, a védettség igazolásával
történik. Jegyek a helyszínen kaphatók. Telefonos jegyfoglalás: 0744-301-875.

Christmas Special
– rendkívüli hangverseny

December 15-én, szerdán 19 órától a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia Concert Band együttesének ünnepi
előadása hallgatható meg a Kultúrpalota nagytermében.
A filharmónia vegyes karát Remus Grama vezényli,
meghívott Borsos Edith szoprán. A koncerten a nemzetközi zeneirodalom népszerű karácsonyi dalai csendülnek fel. Az előadást 16-án, csütörtökön 19 órától
megismétlik. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia koncertjeire jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online az
Eventbook honlapján kaphatók. A koncerteken a 12 év
fölöttiek kizárólag QR-kóddal ellátott oltásigazolással, illetve a fertőzésen való átesésről szóló igazolással vehetnek részt.

Fotó: Mezey Sarolta

Arra szólít, hogy az emberiség építse az Úr útját! Az útépítés a kietlenben a legindokoltabb, mert az Isten nélküli
világ pusztává vált. Mindennapjainkban érzékeljük mindezt, hiszen az emberiség tönkretette környezetét, kiirtotta
az erdőket, a káros gázkibocsátás és üvegházhatás miatt
megsérült az ózonréteg, óriási mennyiségű szemét halmozódott fel, ami veszélyezteti a létet. Az egykori paradicsomkert mára pusztává vált, lelki értelemben is. Szeretjük
keresztényként említeni az európai és az amerikai civilizációt, de ha egy kicsit magunkba nézünk, rádöbbenünk
arra, hogy milyen messze vagyunk ettől a kereszténységtől. Ma minden azt hirdeti, hogy szeresd, szerezz meg mindent, hogy boldog legyen az életed. Az élet trágársággal,
hazugsággal, tolvajlással van tele. A család, amit a paradicsomi állapot kellene jellemezzen, sokszor a páros magány
helye. Amilyen mértékben eltávolodunk egymástól, olyan
mértékben válik az életünk pusztává. A próféta útmutatást
ad arra nézve, hogy mit kell tenni ennek orvoslására: építsétek az Úrnak az útját!
A lelkész feltette a kérdést, mi szükséges számunkra karácsonykor? A töltött káposzta, a karácsonyfa? Mindez kellék, hangulat, viszont Jézus nélkül nincs karácsony.
Miután meggyújtották az adventi koszorú harmadik
gyertyáját, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum kórusa és
együttese karácsonyi dalokat énekelt Ugron Noémi zenetanár vezetésével.

A legszebb ajándék – az Arielben

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
december 15-én, szerdán 10 és 18 órától, 17-én, pénteken 18 órától A legszebb ajándék című mesejátékra
várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket. Az ünnepre
hangoló bábelőadást Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya című meséje alapján Pávai Csanád írta, rendező
Gavril Cadariu. Az Ariel színház előadásaira a korlátozott helyek száma miatt előzetesen helyet kell foglalni
a 0740-566-454-es telefonszámon naponta 9–13 óra
között. A 12 évnél idősebb nézők a védettség bizonyításával vehetnek részt az előadásokon, a maszk viselése 6 év fölött kötelező.

XV. Gyöngykoszorúk Gyöngye
és Szabó György Pál-díj

A Maros Művészegyüttes, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Pro Folk Dance Egyesület szervezésében december 18-án, szombaton 15 órától
tartják meg a tizenötödik Gyöngykoszorúk Gyöngye évzáró néptánctalálkozót. A rendezvényen átadják az
EMKE alapította Szabó György Pál-díjat, amellyel azokat a közösségeket, szervezeteket, személyeket jutalmazzák, akik településükön elindították és működtetik
a Gyöngykoszorú mozgalmat. A találkozón fellépnek
Maros megyei ifjúsági néptáncegyüttesek, a Csak tiszta
forrásból népdalvetélkedő legjobbjai, a gálát a Maros
Művészegyüttes előadása zárja. Helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon. A rendezvényen a járványügyi előírások betartásával lehet részt
venni.
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Áradásokat, közlekedési fennakadásokat okoztak
a heves esőzések

Áradásokat okoztak a Déli-Kárpátok térségében a
heves esőzések: a hegyekből lezúduló víz utakat és
háztartásokat öntött el, hidakat rongált meg és földcsuszamlást is okozott – összegezte hétfői jelentésében a romániai országos katasztrófavédelmi
főfelügyelőség (IGSU).

Az ország területének mintegy negyedében, 11 megyében
több mint 30 helyszínre riasztották a tűzoltókat: 17 házból, tucatnyi pincéből és udvarról szivattyúzták ki a vizet, ugyanakkor sok helyütt az útra döntött fákat, villanypóznákat kellett
eltávolítaniuk. A viharos idő több épületet és gépkocsit megrongált.

A legsúlyosabb károkat a Prahova megyei Sinaián okozta
egy megáradt patak, ahol földcsuszamlás miatt három, veszélybe került házat kellett kilakoltatni. Vrancea megyében
kétszáz lakosú falut vágott el a külvilágtól a megáradt patak,
amely elsodorta a településre vezető egyetlen hidat is.
Buzău megyében a – Moldva és Háromszék között összeköttetést teremtő – DN 10-es főúton néhány órára teljesen, a
DJ 702B jelzésű megyei úton részlegesen leállt a forgalom az
útra hullott kövek és az útburkolatot elárasztó víz és hordalék
miatt.
„Fontos leszögezni, hogy az ítéletidő nem követelt emberéleteket” – zárta közleményét a katasztrófavédelmi főfelügyelőség. (MTI)

Hillary Clinton: vége lenne a demokráciának,
ha Trump ismét elnök lenne

Hillary Clinton, a 2016-os elnökválasztáson vereséget szenvedett demokrata párti elnökjelölt szerint
az amerikai demokrácia végét jelentené, ha Donald
Trump korábbi republikánus elnök újra indulna az
elnökségért és megválasztanák őt 2024-ben, különösen, ha a Republikánus Párt többségbe kerülne a
képviselőházban és a szenátusban is.

A 2016-os demokrata párti elnökjelölt, korábbi külügyminiszter, New York-i szenátor és First Lady az NBC amerikai
televíziós csatorna Sunday TODAY című adásában azt fejtegette: nagyobb összegben fogadna arra, hogy Donald Trump
elindul a 2024-es elnökválasztáson. Clinton hozzátette: még
mindig „rettenetesen” érzi magát, amiért nem tudta legyőzni
ellenfelét 2016-ban.
A vereséget szenvedett volt elnökjelölt azt állította, hogy
Trump esetleges indulásával „Amerika veszélybe kerül”. Mint

fogalmazott: „megadjuk magunkat az összes hazugságnak és
álinformációnak és szervezett erőfeszítésnek, amely aláássa
jogállamiságunkat és intézményeinket, vagy szembeszállunk
vele?”.
A The Wall Street Journal című amerikai konzervatív lap
felmérése szerint Donald Trump és Joe Biden hivatalban lévő
amerikai elnök jelenleg fej fej mellett áll a Fehér Ház Ovális
Irodájáért folytatott küzdelemben. Bár a jelenlegi elnök 46-45
százalék arányban vezet elődjével szemben, az egy százalékpontos előny a közvélemény-kutatási adatok 2,5 százalékos
hibahatárán belül van. Ráadásul a felmérés szerint több
válaszadó találta rokonszenvesebbnek Trump politikai intézkedéseit és nézeteit (48 százalék), mint Biden elnök politikai
lépéseit (46 százalék).
Donald Trump egyébként még nem jelentette be, hogy indulna a következő elnökválasztáson. (MTI)

Az EU további szankciók lehetőségét tanulmányozza
Oroszországgal szemben

Az Európai Unió az Oroszországgal szemben meghozható gazdasági szankciók új csomagjáról tárgyal
az orosz–ukrán határon kialakult feszültség miatt
az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával – közölte Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai
főképviselő Brüsszelben hétfőn, a tagországok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően.

Josep Borrell az Ukrajnával szembeni agresszív orosz retorikával és az ukrán határ közelében végzett orosz csapatösszevonással kapcsolatban hangsúlyozta, az Európai Unió az
elrettentés politikáját folytatja, hogy elkerülje a válság elmélyülését.
„Igyekszünk mindent megtenni, hogy ez ne forduljon elő”
– fogalmazott, és hozzátette: az EU egyértelmű jelzést fog küldeni Moszkvának, hogy az Ukrajna elleni bármilyen agressziónak „nagy ára lesz” Oroszország számára.
„Az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal öszszehangoltan tanulmányozzuk, hogy milyen szankciók jöhetnek szóba és mikor” – fogalmazott. Hétfőn még nem születik
döntés az ügyben – tette hozzá.
Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter érkezésekor
hangsúlyozta, az orosz–ukrán határon kialakult helyzet nem
oldható meg katonai eszközökkel, csakis az ukrán válság rendezését célzó minszki megállapodás révén.
Kérdésre válaszolva azt is elmondta: nem várható, hogy az
EU egyhamar döntést hozna a kínai téli olimpia diplomáciai
bojkottjáról.
„Az Európai Unió a következő napokban nem fog megegyezni a 2022-es kínai olimpiai játékok esetleges diplomáciai
bojkottjáról” – fogalmazott.
Azt mondta, egyetért azzal a francia állásponttal, hogy szót
kell emelni a Kínában tapasztalt emberi jogi helyzet miatt.
„Úgy gondolom, ha a helyszínen szólalunk fel, az több hasznot

hoz, mintha mi, politikusok bujkálnánk” – tette hozzá a luxemburgi külügyminiszter.
Annalena Baerbock új német külügyminiszter érkezésekor
hangsúlyozta, hogy a jelenlegi időkben határozott és egységes
hangra van szükség az EU külpolitikájában, ami azt jelenti,
hogy nem csak szavazni kell, hanem meg kell vizsgálni, mely
rendelkezésre álló eszközöket lehet a jövőben használni.
Egy erős Európa nem engedheti meg magának, hogy a külpolitikai kérdésekben az egyhangúság megkövetelésével
gyengítse magát – mondta.
Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy az illetékes német
ügynökség felfüggesztette az Oroszországból érkező Északi
Áramlat-2 gázvezeték üzembe helyezésére vonatkozó eljárást,
„mivel az nem felel meg az európai jognak és egyéb követelményeknek”. Továbbá az építésével kapcsolatban továbbra is
vannak nyitott biztonsági kérdések, amelyekre az ügynökségnek napokon belül válaszokat kell találnia – tette hozzá a
német külügyminiszter.
Az uniós tagországok külügyminiszterei hétfői tanácskozásukon átfogó megbeszélést tartottak az EU Afrikával ápolt
kapcsolatairól, és ennek során kitértek a déli kontinens
általános helyzetére, továbbá az előtte álló kihívásokra a biztonság, a gazdasági fejlesztés, a demográfiai növekedés és az
egészségügy területén, valamint a demokratikus fejlődés helyzetére.
A külügyi EU-tanácsben Közép-Ázsiáról, valamint az EU
által a térségben folytatott kétoldalú és regionális együttműködésről is véleménycserét folytatnak. A megbeszélés során
Afganisztánra is kitérnek.
A tanács megvitatja a venezuelai helyzetet, a miniszterek a
választások végkimenetelének értékelésére és az uniós választási megfigyelő misszió eredményeire összpontosítanak. Megbeszélést folytatnak a fehérorosz helyzetről is. (MTI)

Elkelt Mária Terézia lovagi oklevele

Másfél millió forintért kelt el Mária Terézia lovagi
oklevele és egymillió forint felett talált gazdára egy
monarchiáról szóló, 21 kötetes sorozat, valamint
egy 1534-es könyvritkaság a 20. jubileumát ünneplő antikvarium.hu 50. jubileumi aukcióján – tájékoztatták a szervezők az MTI-t hétfőn.

A vasárnap lezárult online árverés kiemelkedő darabja volt
Mária Terézia saját kezű aláírásával ellátott, lovagi címet adományozó dokumentum, amely 500 ezer forint kikiáltási árról
érte el a másfél milliós leütést – közölték.
A lovagi cím birtokosa Ignatz Welsch von Welschenau
pénzügyi hivatalnok volt, aki a lovagi címet 20 éves szolgálatáért kapta. Az 1760-as évből származó okmányt a császárnő
saját aláírásával és egy vörös pecsétviaszba nyomott függőpecséttel hitelesítette, majd egy tölgyfa tokban adták át tulajdonosának.
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című, 21
kötetes együttes kikiáltási ára 600 ezer forint volt, és végül
kicsivel 1 millió forint felett kelt el.
Kikiáltási árának több mint ötszöröséért talált gazdára az
1535-ből származó (bőrkötéses és rézkapcsos) könyvritkaság,
ami latin nyelven a korban szokásos Homiliae Venerabilis

Bedae. kezdetű és öt sorban folytatódó címet viselte. A könyv
egy kora középkori angol szerzetes, bizonyos Szent Beda korának megfelelő Biblia-értelmezését tartalmazza.
Alfred Brehm (Bréhm Alfréd) tízkötetes, 1907-ben kiadott,
Az állatok világa című óriásműve 382 ezer forintért cserélt
gazdát.
Ritkaságnak számított még a Petőfi Sándorrol készült 1870es litográfia, amelyen a költő honvédtiszti ruhában a táborban
látható. A Barabás Henriette műve nyomán készült kép atilláján keresztben nemzeti színű szalaggal, mellén kitüntetéssel
ábrázolja a költőt. A háttérből egy katonai tábor képe bontakozik ki sánccal, sátorral, tűznél melegedő honvédekkel. A litográfiát, amely korábban aukciókon még nem szerepelt,
végül 301 ezer forintért árverezték el.
Szépirodalmi ritkaság volt József Attila Szépség koldusa
című első, egyben legritkább kötete, amely Szegeden jelent
meg 1922-ben, 300 példányban, a kötet végül 255 ezer forintért cserélt gazdát.
Népszerűek voltak Fekete István állatregényei: a Lutra 120
ezer forint, a Hu első kiadása pedig 225 ezer forintos leütésnél
kelt el, míg 190 ezer 100 forintot fizettek az 1795-ben Pesten
megjelent Barmokat orvosló könyvért. (MTI)
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494 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 494 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, csaknem 17
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán
(hatan újrafertőződött betegek), az elmúlt 24 órában
45 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; nyolc haláleset korábban következett
be – közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az új esetekkel 1.793.643-ra nőtt a járvány
eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük
10.642-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a
tesztjük. (Agerpres)

Karácsonyig megszavaznák
a költségvetési törvényt

Vagy december 24-éig, vagy január végén fogadják
el a 2022-es állami költségvetésről szóló törvényt –
nyilatkozta hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Marcel Ciolacut arról faggatták az újságírók,
van-e esély arra, hogy még a téli ünnepek előtt elfogadja a parlament a jövő évi büdzsét. A szociáldemokrata pártelnök rámutatott, tudomása szerint a
pénzügyminiszter megkapta a minisztériumoktól a
2022-es költségvetéssel kapcsolatos igényléseket.
Mint mondta, szerepel a téma a koalíciós pártok hétfői ülésének napirendjén, de ha szükség lesz rá, kedden is, szerdán is tanácskoznak róla, hogy még
december 24-e előtt véglegesítsék a büdzsétervezetet. A Nemzeti Liberális Párt elnöke megerősítette,
hogy a koalíciós pártok vezetői a jövő évi költségvetésről is tárgyalnak hétfői ülésükön. Florin Cîţu leszögezte, az államháztartási törvény kidolgozása a
pénzügyminiszter és a kormányfő felelőssége, a koalíciós pártok vezetőit elsősorban az érdekli, hogy ne
lépjék túl a megszabott makrogazdasági paramétereket, illetve hogy az elkezdett projektek, reformok
megkapják a szükséges finanszírozást. (Agerpres)

Drágulások 2021-ben

A földgáz és az étolaj drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben, és a légi szállítási szolgáltatások díja volt az egyetlen, amely csökkent – derül
ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból. Ezek szerint 2020 novembere és
2021 novembere között a földgáz 49,42, az étolaj
28,17, míg az üzemanyag 25,55 százalékkal drágult.
Tavaly novemberhez mérten az élelmiszerek közül az
étolajon kívül a legnagyobb mértékben a krumpli drágult, 22,55 százalékkal, és egyetlen termék ára sem
csökkent. Az év elejétől az étolaj 25,47 százalékkal,
a burgonya 19,61 százalékkal drágult. A nem élelmiszer jellegű termékek közül a földgáz és az üzemanyagok drágultak a legjelentősebben 2020
novemberéhez viszonyítva, 49,42, illetve 25,55 százalékkal. A villamos energia tavaly novemberhez, illetve az idei év elejéhez mérten 8,14 százalékkal
drágult, októberhez képest azonban 12,2 százalékkal
csökkent az ára. Egy év alatt a víz- és csatornázási
díjak 6,88 százalékkal, a postai szolgáltatások díja
5,53 százalékkal nőtt. A légi szállítási szolgáltatások
díja 0,94 százalékkal csökkent. (Agerpres)

Nőtt az államadósság

Szeptember végére Románia államadóssága elérte
az 556,362 milliárd lejt, amelynek összege egy évvel
korábban 499,8 milliárd lej volt – közölte hétfőn a
pénzügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint az államadósság a bruttó hazai termék (GDP)
48,5 százalékát tette ki szeptember végén, míg tavaly
a GDP 47,4 százalékának felelt meg. A közép- és
hosszú távú tartozás 536,458 milliárd lejt, a rövid lejáratú 19,904 milliárd lejt összesített. Az államadósság nagy részét – 473,83 milliárd lejt –
államkötvények alkották. A kormány adóssága
540,588 milliárd lejt, az önkormányzatoké 15,774 milliárd lejt tett ki szeptemberben. A pénzügyminisztérium adatai szerint a külföldi államadósság
szeptember végén elérte a GDP 24,6 százalékának
megfelelő 282,186 milliárd lejt. Ebből 277,665 milliárd
lejre rúgott a kormány és 4,521 milliárd lejre az önkormányzatok tartozása. (Agerpres)

Megszállottak

(Folytatás az 1. oldalról)
fel Erdélyt, az épített örökséget, a földeket, azzal az alig
titkolt céllal, hogy Erdélyt újra magához csatolja. Teszi
mindezt „természetesen” az RMDSZ segítségével, illetve a román hatóságok cinkos hallgatása mellett.
Onnan indult az egész, hogy Románia legrégibb – hoszszú évek óta parlagon heverő, romos – színházát egy
magyar alapítvány fogja felújítani. A vitázók szerint a
román állam „megadta magát”, és darabonként adja
el az országot.
Persze ez sem számít újdonságnak, nem is csodálkozunk rajta. Csupán az időzítés furcsa kissé. Hiszen nincs
választási kampány, a kormányalakítás is megtörtént.
Hacsak nem „az ellenség megtévesztése” a céljuk. Így
akarhatják az emberek figyelmét elterelni a valós problémákról.
A megszállott vitatkozóknak egészen biztos nincsenek
hasonló gondjaik. Nyugodtan szíthatják a feszültséget,
hiszen köztudott: nehéz helyzetben az emberek fogékonyabbak a nacionalizmusra.
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Életre kelt az épület

(Folytatás az 1. oldalról)
Nagy László lelkészt és KecskésCsaba lelkész esperest –, a történelmi egyházak lelkészeit, a
diákszövetségek, civil szervezetek
vezetőit, a tervező és kivitelező
cégek munkatársait, a meghívottakat.
A továbbiakban Potápi Árpád
János, a Fidesz országgyűlési képviselője, nemzetpolitikáért felelős
államtitkár és munkatársa, Brendus
Réka főosztályvezető asszony támogató és biztató munkásságát értékelve a vendégnek adta át a szót.
Potápi Árpád kifejtette, hogy az
elmúlt 12 évben minden szempontból (az oktatás, a kultúra, a
gazdaság és a politika terén is)
megerősödött a Kárpát-medencében a magyarság helyzete. Büszkék lehetünk, hogy a magyar
kormány
támogatásával,
az
RMDSZ-szel mint stratégiai partnerrel, az itt élő közösségekkel, a
történelmi egyházakkal összefogva olyan sikeres tíz esztendőt
hagytunk magunk mögött, amilyen az utóbbi száz évre visszamenőleg nem volt a magyar
történelemben – hangsúlyozta.
Ennek eredménye a 103 új és 376
felújított óvoda, hogy minden kisgyermek tudjon anyanyelvén tanulni, a magyar kultúra és
identitás megőrzésére alakult szórványközpontok, a felújított templomok és iskolák, a magyar
állampolgárság biztosította lehetőségek. Mindezek a nemzeti összetartozás érzését meg tudták
erősíteni a gyermekektől az időskorúakig mindenkiben. A Studium
Alapítvány ötletei nyomán épültek
fel a pályakezdő orvos családok-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

nak szánt szolgálati lakások, amelyek a szülőföldön maradást segítik, ahogy a Studium központ
korszerű épülete is, amely a magyar közösséget fogja szolgálni.
Számíthattak ránk az elmúlt időszakban, mi most önökre számítunk – fejezte be beszédét a Fidesz
országgyűlési képviselője, Potápi
Árpád János államtitkár.
Kelemen Hunor miniszterelnökhelyettes, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség
elnöke
köszönetet mondott az unitárius
egyháznak, hogy az épületet átadta
a Studium Alapítványnak. Kifejtette, ez jó döntés volt, mert kellenek az intézmények, a partnerek, a
civil szervezetek, egyesületek,
amelyek az egyházak, a magyar
kormány, a magyarországi támogatók mellett segítenek a legfontosabb
közös
cél,
magyar
közösségként való megmaradásunk és identitásunk megőrzésében. „Azt kívánom, hogy akik

birtokba veszik, a legnagyobb felelősséggel és szeretettel használják a jó ügyért, a közös ügyért,
közösségünk ügyéért.” A szolgálati lakások pedig töltsék be a
nekik szánt szerepet, hogy a fiatal
értelmiségiek maradjanak itthon,
és közösségünket szolgálják.
A maradás szónak több jelentése van: „A kor szerinti haladás
éppen megmaradást hoz magával./
A veszteg maradás következése
pedig senyvedés” – idézte beszédében Kölcsey gondolatát Vass
Levente, a Studium-Hub intézmény alapítója.
Hagyományaink, oktatási és
civil intézményrendszerünk, politikai közösségünk megőrzése,
egyszóval versenyképességünk
fenntartása a mai világban sem lehetséges a Kölcsey által megfogalmazott kor szerinti haladás nélkül.
A komfortzónánkból kilépve, kulturális, oktatási, civil újítások és a
kéznyújtás terén kell példát mutatnunk. Az erőforrásokat, bizalmat,
hitet előlegező politikus a demokrácia logikájából adódóan nem
rövid távú, egyetlen politikai ciklusban megvalósuló, hanem hoszszú távú közösségi befektetésben
gondolkodik. Ezt szolgálja az új
Studium-Hub intézmény, amely
nem csupán a létező, hanem a
sokszor még meg sem fogalmazott igényeket elégíti ki, és új igényeket generál – fogalmazott Vass
Levente. A továbbiakban felsorolta a Studium-Prospero Alapítvány több mint két évtizedes
közösségi szolgálatának állomásait: felolvasómaraton a román és
a magyar kultúra napján, az egyetemi oktatók előrelépésének elősegítése könyvek és szakkönyvek
kiadásával az egyetemi oktatók

Ahogy a nyitóünnepségen elhangzott, a négycsillagos szállodáépült,
majd
évekre
nak
befejezetlenül maradt épületet
negyven évre vette bérbe az unitárius egyháztól az alapítvány, és
Vass Levente elnök irányításával,
rendeltetését megváltoztatva, korszerűen, jó ízléssel, kiváló gyakorlati érzékkel átalakítva hármas
célt betöltő, elegáns, látványos,
hasznos közösségi térként állítják
a marosvásárhelyiek szolgálatába.
Civil szervezetek és vállalkozások
számára kialakított inkubátorház
15 irodával és három tárgyalóteremmel biztosítja a civil szféra táegyüttműködésük
mogatását,
megkönnyítését. A központ kitűnő
lehetőséget ad tudományos és művelődési rendezvények megszervezésére a két 50-100 férőhelyes
konferenciaterem révén, amelyek berendezése a célnak megfelelően
változtatható,
és
biztosított közöttük a teljes digitális és kommunikációs kép- és
hangösszeköttetés lehetősége,
külföldön tartott előadások megtekintése. A tágas alagsorban
lévő tudományos és kulturális kiállítóközpont szakmai események, kulturális és iskolán
kívüli tevékenységek, képzőművészeti műhelymunkák, kiállítások szervezésére, ének- és
tánccsoportok próbatermeként
használható. A podcast stúdió audiovizuális tartalmak elkészítését
biztosítja civil szervezetek, felsőoktatási intézmények számára.
Az épület felső szintjein rezidens orvosok és művészek számára 13 szolgálati lakást és két
vendégszobát alakítottak ki, amerikai konyhás nappalival, hálószobával, fürdőszobával, amelyeket a

előrelépésének segítésére, ösztöndíjak, szolgálati lakások a szülőföldön
való
boldogulás
elősegítésére, valamint a legújabb, a Studium közösségi központ, amely az előbbiekhez
hasonlóan a megmaradást szolgálja.
Beszédét a köszönettel zárta,
ami Potápi Árpád János államtitkárnak, Brendus Réka főosztályvezető asszonynak és Kelemen
Hunor RMDSZ-elnöknek szólt,
továbbá az alapítvány támogatóinak és munkatársainak, akik a korábban
felsorolt
célok
megvalósításáért dolgoznak.
Az avatóünnepség első része,
amely három helyszínen volt követhető, a Nagy László unitárius
lelkész vezetésével elmondott
imával zárult, majd a szalag átvágása következett.
A következőkben Vass Levente
elnök és munkatársai vezetésével
csoportokra osztva, a meghívottaknak bemutatták az épületet.

Borsos Tamás utca felőli bejáraton
lehet megközelíteni, ahol a Studium Alapítvány által megvásárolt
telken parkolóhelyet is kialakítottak az épület majdani használóinak és lakóinak.
A központ két lépcsőházzal és
felvonóval ellátott okosépület, tolókocsival is megközelíthető.
A Bolyai tér felőli főbejárattól
jobbra az unitáriusok első templomaként szolgáló, neogótikus ablakokkal ellátott helyiségben, amely
üvegfallal néz a Teleki Téka épületére, hangulatos kávéházat rendeztek be a központot használó, illetve
a térről betérő vendégeknek.
A pályázati pénzekből megváltott
épület átalakításának terveit a
Multinvest készítette, az Indoor
építőipari cég Ördög Zsolt vezetésével több marosvásárhelyi alvállalkozó céget foglalkoztatott a
történelmi városközpont újabb díszévé váló épület befejezése során.
Az épület bemutatását állófogadás követte.
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PontKom-pályán vagyunk!

Idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a
mára hagyományossá vált, PontKom névre keresztelt konferencia a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Karán. Az esemény december 10–11-én zajlott online térben, az egyetem kommunikáció és közkapcsolatok szakos végzős hallgatóinak szervezésében.

Ravasz Viktória

Az idei rendezvény a Pályán vagyunk! – Kihívások a munkaerőpiacon címet viselte. A konferencia célja az volt, hogy ismertessék a pályakezdő hallgatókkal, milyen szakmai
kihívásokkal kell szembenézniük. A résztvevőknek lehetőségük
volt az előadások keretében szakmai kérdéseket feltenni. Szó
esett a marketingről, a humánerőforrásról, a közkapcsolatokról,
a brandről és dizájnról.
A kétnapos rendezvénysorozaton több neves előadó is képviseltette magát. Többek között pályakezdési tanácsokkal látta
el a hallgatókat dr. Gagyi József, a Sapientia EMTE profeszszora, és megosztotta pályakezdési tapasztalatait Pinczés-Pressing Ádám, a HBO Holding Zrt. közkapcsolati vezetője.
A hallgatók betekintést nyerhettek az oknyomozó újságírás
rejtelmeibe Sipos Zoltán előadása által, Faragó Tibor, a The
Reel Crew képviselője pedig a filmkészítés kihívásait ismertette. Fazakas Szabolcs a Székelyföldi Legendárium történetét
mesélte el. Az IT-cégek kommunikációs kihívásairól dr. Tőkés
Gyöngyvér egyetemi adjunktus beszélt, és Bencze Hajnalka
HR-vezető a humánerőforrás szakmába nyújtott betekintést.
Továbbá előadást tartott Sándor Renáta, Arros Orsolya, Rancz
Zsolt, Máté Adél, Járai Ricsi és dr. Németh Zoltán.
,,Az idei PontKom sikerességét egyrészt abban látom, hogy
olyan előadókat hívtunk meg a rendezvényre, akik a kommunikáció és közkapcsolatok szakterület jelentős részét érintették
előadásaikkal. Következésképpen minden résztvevő számára
tudtunk biztosítani olyan témát, amely illeszkedik a szakmai
vagy személyes érdeklődéséhez. A PontKom lehetőséget adott
számunkra, hogy a találkozások által szakmai kapcsolatokat
építsünk ki fejlődésünk érdekében, illetve jó volt látni az előadók arcán, hogy ismerik egymás munkásságát, és tapasztaltakként is tudtak merítkezni egymás szavaiból. Számunkra az
idei rendezvény elérte célját, hiszen segítségünkre van szakmai
döntéseket hozni, illetve gondolkodásunkat formálni, hogy
egyéniségekként kreatívan és sikeresen végezhessük azt, amit
szeretünk. Fontosnak tartom megemlíteni másrészt, hogy a
hallgatók és tanáraink belefektetett energiája nélkül nem lett
volna sikeres a rendezvény, továbbá köszönettel tartozunk főtámogatónknak, az Octopus kreatív ügynökségnek, médiapartnereinknek és minden támogatónak, hogy idén
megszervezhettük a VIII. PontKom-ot” – fejtette ki Pap
Hajnalka, az esemény egyik főszervezője.
Összességében elmondható, hogy a konferencia sikerrel zárult, a pályakezdő hallgatók pedig hasznos ismeretekkel és tanácsokkal gazdagodtak a pályaválasztást illetően.

Véradás és hepaj

Fénykeresés Nyárádszeredában is

December 5-én a nyárádszeredai
főtéri református templomban
mutatkozott be fényképeivel a
kanadai Brian James Johnston. A
„kanadai magyar” vagy „magyar
kanadai” egyben zenész, karvezető, tanár és fényképész, ezúttal azonban a Fény keresése
(Seeking the light) című fotókiállítását hozta el a városba. A rég
várt látogatásra érkezett vendéget Tőkés Attila lelkipásztor mutatta be: leginkább fényt kereső
emberként lehet jellemezni őt,
aki sokféleképpen teszi ezt, de
leginkább a fényképezőgépén
keresztül. Magyarországon és
Erdélyben már több helyen bemutatta kiállítását, decemberben a nyárádmentiek láthatják Első alkalommal mutatkozott be Nyárádszeredában a kanadai művész
Fotó: Gligor Róbert László
természetfotóit Skócia, Írország
A kanadai férfi az 1980-as években meg a református egyházközségnél, és
és Románia (különösen Erdély) csöppent bele a magyar kultúrába, a természetfotóival illusztrált falinapkülönböző tájairól.
amikor Kecskeméten zenét tanult, tár is megvásárolható ugyanitt.

A vendég Mozart Fantázia című zongorakompozíciójának előadásával mutatkozott be, majd egy csendes
operarészlettel hangolt a fénykereső
időszakra, mintegy válaszolva az istentiszteleti igehirdetésre, majd elmondta:
első alkalommal jár itt, de máris jók a
benyomások, örömmel térne vissza.

Nagy-Bodó Szilárd

A részletekről Varga Lászlót, az
MMDSZ elnökét kérdeztük.
– Volt egy Őszi hepaj nevű rendezvényetek. Megkérlek, mesélj
erről!
– Az alapgondolat az volt, hogy
a járvány miatt elmaradtak a diáknapok, és nem tudtunk összehozni
ismerkedési lehetőséget az elsőéveseknek és a már Marosvásárhelyen
levő diákoknak, ahol szórakozva ismerhetik meg egymást, illetve kóstolhatnak bele a diákéletbe.
Próbáltuk áttekinteni, hogy milyen

Varga László

majd egy erdélyi kirándulás során
megragadta őt ez a hely, ezért 1993 óta
hazánkban él, nyugdíjazásáig a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára
volt, ahol zenét, angolt és karvezetést
adott elő, és szinte az összes mai nyárádmenti lelkésznek tanára volt. Fényképei ebben a hónapban tekinthetők

Számos helyen köztéri adventi koszorúk mellett hangolódnak az emberek a mennyei fény befogadására
Fotó: Szováta Polgármesteri Hivatala

Bulizva, ismertetve, segítve

Kellemeset a hasznossal,
tartja a mondás, amelyet a
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség tagjai is ismernek.
A
közelmúltban
megszervezték az Őszi hepaj
névre keresztelt rendezvényt,
ahol a diákok, csapatokat formálva, játékos programok
révén ismerhették meg egymást. Értelemszerűen pontokat is kellett gyűjteni, erre
pedig a véradás is egy lehetőség volt, hiszen akik elmentek,
egyrészt
segítették
azokat, akiknek vérre van
szükségük, másrészt a verseny tekintetében is szereztek néhány pontot. De ezek
mellett az MMDSZ megszervezte a 18. egyetemi nyílt napokat is, ezúttal immár fizikai
jelenlét mellett.
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Fotó: MMDSZ

lehetőségeink vannak, és végül,
amikor már az esetszámok is csökkentek, kiválasztottunk két hétvégét, amelyikből az aktívabb a
második volt. Az Őszi hepaj alatt 11
fős csapatokat alkottak a diákok, ez
10 csapattagot és egy csapatkapitányt jelentett. De az eseménybe belefoglaltunk egy véradó kampányt
is, mégpedig úgy, hogy meghirdettük a csapatok között, menjenek el
vért adni, erre kaptak pluszpontokat
is, illetve leadhatták a véradás után
kapott ételjegyeket is, erre is pontot
kaptak. Az összegyűlt ételjegyeket
felajánlottuk a Szivárvány Alapítványnak, valamint a hidegvölgyi
roma iskolának. Továbbá, miután
lejárt a véradó kampány, megbeszéltük, hogy miként fog kinézni a
fizikai jelenléttel történő „hepajo-

zás”. Különböző helyszíneken voltak a szervezők, ahol különféle
kocsmajátékokkal készültek. Ezeken a pontokon megadott időben ott
voltak a csapatok, és jól érezték magukat. Este kilenckor be is fejeződött a program, hiszen a kocsmák
akkor be kellett zárjanak. Második
nap tartottunk egy játéksorozatot a
Maros-parton, az egész eseményt
pedig harácsolással koronáztuk
meg, amikor adott feladatokat kellett bemutassanak a csapatok a szervezőknek.
– December 3-5. között voltak a
18. egyetemi nyílt napok...
– Örültünk az idei kiadásnak, hiszen tavaly online formában kellett
megszervezzük a nyílt napokat. Az
online kényelemnek azonban az a
hátulütője, hogy nagyon személyte-

Vasárnap délután a főtéri adventi koszorún fellobbant a második gyertya
lángja, ezúttal Csalóka Ernő református lelkész szólt a szeredaiakhoz. A
Szovátán felállított köztéri koszorúnál
vasárnap délután Benedek Csongor
unitárius lelkész, Nyárádselyében Lukács János plébános szólt az érdeklődőkhöz, de más helyeken is
gyülekeztek a hit gyertyáinak lángja
körül: Nyárádmagyaróson, Backamadarason, Erdőszentgyörgyön, Balavásáron, Gyulakután.
Lassan a köztereken is kigyúlnak az
ünnepi fények: pénteken Erdőszentgyörgyön kapcsolták fel a díszkivilágítást az utcákon, valamint a
„LED-karácsonyfán”, a játszótér mellett. Szovátán az új napipiacon állították fel a karácsonyfát, de az ünnepi
díszkivilágítást már advent első vasárnapjára felkapcsolták. Nyárádszeredában a hét végén gyulladtak ki az utcai
ünnepi fények, közben felállítják a városháza előtti téren a település karácsonyfáját és a betlehemest, továbbá
advent harmadik és negyedik vasárnapján vásárra is várják az érdeklődőket a főtérre. (GRL)

len az esemény, hiszen az egyetemi
nyílt napokat nem lehet átélni, ha fizikailag nem vagyunk ott. Az idén
törekedtünk arra, hogy ismételten
elhozzuk Erdély és Románia azon
magyar diákjait, akik Marosvásárhelyen szeretnék folytatni a felsőoktatási tanulmányaikat. Az előző
években is jó együttműködést tudtunk kialakítani a többi egyetem oktatóival, illetve az egyetemek
hallgatói
önkormányzataival.
Közös erővel sikerült létrehoznunk
egy háromnapos rendezvényt, amikor is több mint 140 diák látogatott
el hozzánk.
– Nem lett volna jobb egy hibrid
változat? Gondolok erre azért, mert
lehet, volt olyan személy, aki nem
tudott eljönni, és online követhette
volna az eseményt.

– A járványügyi szabályozások
miatt az idei nyílt napokat mind a
résztvevők, mind a szervezők esetében oltási igazoláshoz kötöttük.
Magát az eseményt pedig megelőzte egy felmérés, hogy az adott
térségből hány diák szeretne
jönni. Ennek függvényében osztottuk el az iskolák között a helyeket. Tavaly online volt az
esemény, most pedig az akkor készült videófelvételeket elérhetővé
tettük, tehát aki valamilyen oknál
fogva nem tudott eljönni, online is
megnézhette az egyetemi bemutatókat. Viszont nagyon nagy hasznát láttuk annak, hogy fizikai
jelenlét mellett volt az esemény,
mert az a tapasztalatunk, hogy
ennek ilyen formában van igazán
értelme.
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Segíts kétszer is! – jótékonysági akció

Szerkeszti:NagySzékelyIldikó

Ünnepi készülődés Maroskeresztúron

Az iskola

Sikeres évet zár Maroskeresztúr község, legfontosabb célkitűzései – a községközponti
iskola bővítése és a székelykakasdi ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése, amelyekről
augusztus elején számoltunk
be lapunkban – egyéb beruházások mellett maradéktalanul megvalósultak. A jövőbeli
tervek is körvonalazódtak
már, ezekről Kovács Edit második mandátumát töltő polgármester tájékoztatott múlt
szerdai látogatásunkkor.

Miközben az elöljáróval beszélgettünk, a község közvilágítását
karbantartó cég munkásai egy közeli utcában a téli díszkivilágítást
szerelték.
– Idén késve érkeztek a díszelemek, ez okozta a csúszást, de legkésőbb a hét végén felkapcsoljuk az
ünnepi fényeket – mondta a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy
a hivatal épülete előtt magasló fenyőt
a Maroskeresztúri Kulturális Egyesület és a helyi RMDSZ közös barkácsestjén készült díszekkel változtatták
karácsonyfává. Ugyanezekből a díszekből szépült meg a kakasdi iskola
udvara is. A továbbiakban a tömbhá-

Kovács Edit

Fél évszázados „igenek”
A decemberi ünnepek kapcsán a
polgármester az idei aranylakodalmasok felköszöntéséről is beszámolt.
– 2018-ban tüntettük ki először
az 50 éves házasainkat. Rendszerint
a községnapok keretében zajlott az
ünnepség, ezúttal december elsején
tudtuk megszervezni. Mivel a múlt
évben a járványhelyzet miatt ez is
elmaradt, a tavalyi aranylakodalmasokat is díjaztuk. Összesen 16 pár
vehette át az oklevelet, virágot és
pénzbeli ajándékot a keresztúri kultúrotthonban, ahol ünnepi műsorral
is kedveskedtünk nekik.
Négy évvel ezelőtt az 50 évnél
régebben házasságot kötött párokat
is köszöntötték a hagyományteremtő szándékkal szervezett rendezvényen, aminek akkor éppen
ötven ünnepeltje volt. Azok, akik
más településen esküdtek meg, és
így nem szerepelnek a polgármesteri hivatal nyilvántartásában – ha
nem jelentkeznek a hivatalban –,
könnyen kimaradnak a díjazottak
névsorából, de akik ezt utólag jelzik, a következő évben megkapják
az aranylakodalmasoknak járó ajándékot – tette hozzá a községgazda.
Bölcsőde is lesz
A jövő évi tervek között egyebek
mellett bölcsődeépítés is szerepel.
Amint arról már korábban beszámoltunk, az önkormányzat megvásárolt egy épületet a keresztúri
Sport utcában, amelynek kettős ren-

alakítására pályázik a község. Egy
másik projekt, amit a Környezetvédelmi Alaphoz (AFM) nyújtottak
be, a közvilágítás korszerűsítésére
vonatkozik.
– Ezen a téren már korábban tettünk lépéseket, a lámpatestekre például költségtakarékos LED-es égők
kerültek. Az elkövetkezőkben energia- és költséghatékonyabbá tennénk a közvilágítást, a legújabb
típusú lámpatestekre cserélnénk ki
a meglévőket, amelyek központi
irányítottságúak lennének, éjszaka
például csökkenteni lehetne a
fényerősséget. Szintén az AFM-nél
pályázunk a székelykakasdi iskola
energiahatékonyságának növelésére. A tanintézet fűtésproblémáinak megoldására kidolgozott terv az
épület szigetelését, a nyílászárók
cseréjét, tetőjavítást, illetve a napelemes rendszert is magába foglalja
– mondta a polgármester.
Kovács Edittől azt is megtudtuk,
hogy az iskolabővítési pályázatból
megmaradt összegből a szülők kérésére a vezeték nélküli internetet
vezetékes hálózatra cserélik, térfigyelő kamerákat és új bútorzatot
vásárolnak, valamint egy új telefonközpontot is létrehoznak.
A regionális operatív program
(POR) online oktatást segítő pályázati kiírásán keresztül 216 táblagépet igényeltek – ilyet ugyanis csak
a felső tagozatos diákok kaptak
eddig a tanintézettől –, továbbá 36
hordozható számítógépet (laptop),
22 webkamerát, három kivetítőt és

deltetést szántak: egyik részében a
hátrányos helyzetű lakosok számára
terveztek orvosi rendelőt, a másikba
a bölcsődét képzelték el. Időközben
azonban változtak az előírások, és
mivel az épület már nem felel meg
a három év alatti gyermekek fogadására, más helyet kellett választani.
– A községi legelőkből választunk le egy részt, oda épül majd a
legújabb normák szerinti, új típusú
bölcsőde. Egyelőre a telekelés zajlik, csak azután pályázhatunk a beruházásra, ha lezárult ez a folyamat
– fejtette ki Kovács Edit. A polgármester hozzátette, hogy az orvosi
rendelő kialakításának terve nem
módosult, a megvalósításhoz szükséges előkészületek első szakaszán
már túl is vannak.
Az Anghel Saligny-program keretében három pályázatot nyújtott
be az önkormányzat: a székelykakasdi mellékutcák aszfaltozására, a
korszerűsítésből kimaradt három
maroskeresztúri utca – köztük a települést a városközponttal összekötő
Kombinát
utca
–
aszfaltozására, valamint a községközponti vízelvezető sáncok javítására hívnának le támogatást.
Lépések az energiatakarékosságért
Az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) föld alatti parkolók ki-

ugyanennyi interaktív táblát és wifiroutert is kértek.
Csendesebb jelen,
biztonságosabb jövő
Maroskeresztúr egyértelműen a
Marosvásárhely és Nyárádtő közötti
autópálya-szakasz megnyitásának
egyik nyertese.
– Milyen hozadékai vannak a két
hónappal a határidő előtt átadott
beruházásnak a község számára? –
kérdeztük a polgármestert.
– Csak az ablakhoz kell lépnünk,
és a válasz máris egyértelmű: a korábbi autósor helyett alig egy-két
járművet látni, és feltűnő a csend. A
zsúfolt forgalom megszűnése egyszerre jelent tisztább levegőt, a zajszennyezés végét, és mindenekelőtt
a közlekedésbiztonság növekedését.
Ezzel egy másik régi gond is megoldódott: végre ki lehet térni a Virág
utcából. Az autópálya közelsége
ugyanakkor új befektetőket is hoz a
községnek, ezzel kapcsolatban már
voltak is érdeklődők.
Látogatásunk végén Kovács Edit
arra kért, lapunkban is tolmácsoljuk
karácsonyi és újévi jókívánságait a
községbeliek számára.
– Legyen 2022 áldásokban gazdag! – üzente mindenkinek Maroskeresztúr polgármestere.

Fotó: Nagy Tibor

zak környékén lévő körforgalomnál
is felállítanak egy ünneplőbe öltöző
fát, amit egy helyi lakos háza elől, a
kérésére vágnak ki.
– A barkácsestet az önkormányzat új munkatársai, Fülöp Kinga
kulturális referens és István Szidónia helyi tanácsos kezdeményezték,
ők szervezték meg december első
hetében a Mikulás-járást is. Szintén
az ő ötletük volt a Segíts kétszer is!
jótékonysági akció, amit a napokban hirdetünk meg, véradásra buzdítva a község lakóit. A nemes

Sokat csökkent a gépkocsiforgalom

gesztusért kapott ételjegyekből,
amennyiben azokat mások megsegítésére felajánlják, karácsonyi szeretetcsomagokat vásárolunk a
rászoruló községbeliek számára –
mondta el Kovács Edit.
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Legyőzte a Debrecen a Ferencvárost

A Debreceni VSC hazai pályán 2-0-ra legyőzte vasárnap
a címvédő és listavezető Ferencvárost a labdarúgó NB I 16.
fordulójában.
Nem túl nagy iramban kezdődött a mérkőzés, a csapatok
ismerkedtek egymással, így az első nagy helyzetre bő negyedórát várni kellett. De ahogy Olekszandr Zubkov szöglete
után, úgy néhány perccel később David Babunski helyzeténél
sem született gól, utóbbi esetben a 300. élvonalbeli találkozóján szereplő Dibusz Dénes védett bravúrral. A hazaiak
alapvetően visszahúzódtak saját térfelükre, a címvédő zöld-

Menesztették Stögert

Távozik a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról Peter Stöger.
A fradi.hu-n olvasható hétfői közlemény szerint az osztrák szakemberrel együtt két segítője, Gerhard Fellner, valamint Alexander Bade is elhagyja a Ferencvárost.
A közleményben a klub emlékeztet, hogy a zsinórban
három bajnoki címet nyert és a tavalyi szezonban a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott együttes irányítását idén
június elején vette át Peter Stöger. Az 55 éves tréner korábban a Borussia Dortmundot a BL csoportkörébe vezette, és rendkívül sikeres volt a Kölnnél is, amelyet a
német másodosztályból feljuttatott az élvonalba, majd ott
óriási bravúrt elérve az ötödik helyre vezette, bekerülve
ezzel az Európa-liga csoportkörébe. Stöger nyert korábban
osztrák bajnoki címeket és Osztrák Kupákat is.
Irányításával az FTC bejutott az El 32 csapatos csoportkörébe, még a BL-selejtezőben legyőzve többek között a
cseh Slavia Prahát – írta a fradi.hu. A rendkívül erős Elcsoportkörben a Bayer Leverkusen, a Real Betis és a Celtic
Glasgow mögött ugyan csak a negyedik hely jutott a Ferencvárosnak, de az utolsó fordulóban hazai pályán sikerült felülmúlni a csoportelső németeket. Az OTP Bank
Ligában sokáig az élen állt a gárda, amely most egy mérkőzéssel kevesebbet játszva a második helyen várja az idei
zárófordulót, a Budapest Honvéd elleni hazai találkozót.
A hétvégi NB I-es találkozón az eddigi segédedző, Máté
Csaba irányítja a csapatot, a klub pedig „igyekszik mielőbb megnevezni” az új vezetőedzőt.

fehérek pedig nem találtak rést a rivális betömörülő védekezésén, így szünetig nemhogy gól nem esett, lehetőség is alig
akadt. A második játékrész hazai góllal indult egy szögletet
követően. A Ferencváros hátrányban igyekezett felpörgetni
a tempót, valamelyest veszélyesebbé is vált, de igazán nagy
nyomást nem tudott gyakorolni a hajdúsági kapura. Az idő
múlásával egyre feszültebbé vált a légkör a pályán, így a
játék igencsak töredezett volt, ami a Lokinak kedvezett. A
kissé enerváltan és ötlet nélkül futballozó Ferencváros a hajrában sem tudott kibontakozni, csak kapufáig jutott, így a
DVSC otthon tartotta a három pontot.
A hajdúságiak a bő egy hónapja kinevezett vezetőedző,
Joan Carrillo irányításával először nyertek, ugyanis a spanyol
trénerrel az eddigi három bajnoki találkozójukon csak egy
pontot gyűjtöttek. A fővárosiaknak megszakadt hat kör óta
tartó veretlenségi sorozatuk, egyúttal idegenben először vesztettek pontot az NB I mostani kiírásában.
1. Kisvárda
2. Ferencváros
3. Puskás AFC
4. Fehérvár FC
5. Mezőkövesd
6. Honvéd
7. ZTE
8. Paks
9. Debrecen
10. Újpest
11. MTK
12. Gyirmót

Az NB I állása

16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10
10
9
7
6
6
5
5
4
4
4
3

3
2
3
5
4
2
5
3
5
5
3
4

3
3
3
4
6
8
6
8
7
7
9
9

Eredményjelző

30-16
31-12
24-17
22-18
19-26
30-31
23-33
38-35
30-29
24-28
12-27
17-28

33
32
30
26
22
20
20
18
17
17
15
13

* NB I, 16. forduló: Debreceni VSC – Ferencvárosi TC
2-0, Mezőkövesd Zsóry FC – Kisvárda Master Good 0-2.
* NB II, 20. forduló: Szeged-Csanád Grosics Akadémia
– Békéscsaba 1912 Előre 1-2, Szombathelyi Haladás –
Pécsi MFC 0-1, FC Ajka – Vasas FC 2-2, Diósgyőri VTK
– Aqvital FC Csákvár 3-2. Az élcsoport: 1. Diósgyőri VTK
42 pont, 2. Vasas 41, 3. Kecskeméti TE 38.

A felsőház reményében

vette volna ezeket észre, így dicséret illeti a
találkozót vezető triót. Az első a 6. perc eseménye, amikor Aioani egy jobbegyenessel kiütötte Păunt hat méter táján. Mentségére
szóljon, a labdát szerette volna, de nagyon
nem azt találta el, Coza játékvezető pedig
megadta a büntetőt. Egy perc vitatkozás után
a tizenegyest Mitrea értékesítette (1-0). Aztán
a 20. percben Fernandes a hazaiak kapujába
küldte a labdát, ám néhány centiméteres lesről indult, így a találat nem volt érvényes.
Ennél nagyobb leseket is engedtek már el a
partjelzők, most azonban Mihai Marica nagyon jól látta, hogy a konstancai csatár korábban mozdult a nézők mögé, mint a felé
induló passz.
Persze, a mérkőzés nem csak ebből a két
momentumból állt, és teljesen
más forgatókönyv szerint zajlott, mint amit az OSK részéről megszoktunk. Ezúttal nem
uralta a házigazda a középpályát, részben azért is, mert
korán vezetéshez jutott, de a
Farul már az első percektől nagyon agresszíven letámadta az
OSK játékosait, és nyomta a
játékot Niczuly kapuja felé. A
kapott gól után pedig annál inkább, az első félórában pedig
igen veszélyes is volt. Fernandes lesgólja mellett Betancor
kétszer is a védők mögé került, de előbb Niczuly gyorsabb volt, utóbb pedig mellé
Miután azonban
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala emelte.

Bálint Zsombor
Legyőzte a Sepsi OSK a Farult a labdarúgó
1. liga 19. fordulójában, vasárnap.
A döntetlen egyik félnek sem kedvezett
volna, hiszen a felsőházba jutás reményében
mindkettőnek győzelemre volt szüksége.
Igaz, a háromszékieknek még nagyon sokat
kell kapaszkodniuk, hiszen a maradék 11
mérkőzésből statisztikailag hetet kell még
megnyerniük, hogy az első hat közé kerüljenek. A felsőház azonban elérhető maradt, miután egy roppant harcos, színvonalas
mérkőzésen megszerezték a három pontot.
A végeredményt két lényeges játékvezetői
döntés határozta meg. S bár mindkettő megfelelt a szabályoknak, talán nem minden bíró

Tischler Patrik, a Debrecen (b) és Adnan Kovacevic, a Ferencváros játékosa.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Jegyzőkönyv

Magyar labdarúgó NB I, 16. forduló: Debreceni VSC –
Ferencvárosi TC 2-0 (0-0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4260 néző, vezette:
Bogár.
Gólszerzők: Bévárdi (46.), Tischler (64.).
Sárga lap: Bévárdi (13.), Dzsudzsák (55.), Ferenczi
(67.), Gróf (83.), illetve Vécsei (37.), Laidouni (45+2.), R.
Mmaee (63.), S. Mmaee (90+1.).
Debreceni VSC: Gróf – Baranyai, Deslandes, Pávkovics, Ferenczi – Bévárdi (87. Bényei), Baráth P., Dzsudzsák, Babunski (68. Varga J.) – Tischler (87. Soltész),
Ugrai (Sós, 78.).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Kovacevic, Cabraja – Besic (31. Vécsei), Laidouni (71. Loncar)
– Zubkov (71. Szánthó), Marin (59. Zachariassen), Uzuni
– R. Mmaee (71. Mak).

Betancor a 33. percben megsérült, enyJegyzőkönyv
hült a Farul támadásainak veszélyességi foka. És bár a mérkőzés végéig
Labdarúgó 1. liga, 19. forduló: Sepsiszentgyör64%-ban birtokolták a labdát, a folyta- gyi Sepsi OSK – Konstancai Farul 1-0 (1-0)
tásban olyan igazán nagy lehetőséget
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette:
nem tudtak kidolgozni, amihez az IonuZ Coza (Cernica) – Radu Ghinguleac (BukaOSK védőinek metronóm pontosságú rest), Mihai Marica (Beszterce). Tartalék: Sorin
játéka is hozzájárult.
Costreie (Buftea). Ellenőr: Florin Hîncu (Brassó).
A túloldalon a szentgyörgyi csapat
Gólszerző: Mitrea (7. – büntetőből).
ellentámadásokkal próbálkozott, és
Sárga lap: Aganović (51.), illetve Purece (26.),
legalább három esetben hajszálnyira Pires (90+4.).
volt a második góltól. A legordítóbb leSepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (44. Aganović),
hetőséget Golofca hagyta ki a 63. perc- Ňinaj, Mitrea, Ispas (59. Dumitrescu), Păun, Eder,
ben, aki saját térfeléről indulva teljesen BărbuZ (59. Golofca), Achahbar (70. Fofana),
egyedül vezethette rá Aioanira, de na- Ștefănescu, Luckassen (70. Csuncsukov).
gyon csúnyán mellé lőtte. Két perccel
Farul: Aioani – Mladen, Larie, GhiZă, de
később Luckassennek nem jött ki a Nooijer, Purece (59. Pires), Artean, Ciobanu (60.
lépés öt méterre a bal oldalról érkező ChiZu), Fernandes (75. Sali), Betancor (39. A.
beadásnál, a 77. percben pedig Eder Petre), Pitu (59. Grameni).
csavarása akadt az oldalhálóba.
Az 1. liga állása
Noha jól benne vagyunk a
19 17 0 2
29-8
51
decemberben (itt jegyezzük 1. CFR 1907
19 13 4 2
35-16 43
meg, hogy a Sepsi OSK stadi- 2. FCSB
19 10 3 6
23-19 33
onja utolsó generációs hibrid 3. Voluntari
19 8
7 4
24-17 31
gyepszőnyegének meg sem 4. Rapid 1923
kottyant a zuhogó eső), még 5. CSU Craiova
19 9
3 7
35-22 30
két fordulót rendeznek kará- 6. Botosán
19 7
9 3
18-17 30
csonyig. Szerdán fél hattól az 7. Farul
19 8
5 6
21-11 29
OSK a CFC Argeș otthonába 8. CFC Argeș
19 8
3 8
18-16 27
látogat, majd vasárnap a 9. UTA
19 6
8 5
16-13 26
FCSB-t fogadja.
10. Sepsi OSK
19 5
9 5
20-17 24
11. Târgoviște
18 4
7 7
12-13 19
Eredményjelző
12. Medgyes
19 5
4 10 15-22 19
1. liga, 19. forduló: Sep13. Mioveni
19 4
5 10 11-26 17
siszentgyörgyi Sepsi OSK –
14. Universitatea 1948 19 3
6 10 12-21 15
Konstancai Farul 1-0, Ko15. Clinceni
19 2
4 13 15-40 10
lozsvári CFR 1907 – CS
16. Dinamo 1948
18 2
3 13 13-39 9
Mioveni 1-0.

Európa-liga: Barcelona – Napoli és RB Lipcse – Real Sociedad a nyolcaddöntőért

A Bajnokok Ligájától a csoportkör után búcsúzó Barcelona a Napolival, míg a három magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Lipcse a Real Sociedaddal
találkozik a labdarúgó-Európa-ligában a nyolcaddöntőbe
jutásért.
A hétfői sorsoláson a BL-ből átsorolt csapatokhoz
húztak ellenfelet, így előbbiek pályaválasztóként várják
a párharcot, azonos országból érkező együttesek pedig
még nem kerülhettek össze.
A Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó német együttes spanyol ellenfelet
kapott, míg a Barcelona a legpatinásabb párharcban a
Napolival találkozik.
Az első összecsapásokat február 17-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik. A sorozat március közepén – 10-én, illetve 17-én – folytatódik a nyolcaddöntős
mérkőzésekkel, amelyre február 25-én sorsolnak. A döntőt május 18-án Sevillában rendezik.

A párosítások

Labdarúgó-Európa-liga, a nyolcaddöntőbe
jutásért: Sevilla (spanyol) – Dinamo Zágráb
(horvát), Atalanta (olasz) – Olimpiakosz
(görög), RB Lipcse (német) – Real Sociedad
(spanyol), FC Barcelona (spanyol) – SSC Napoli (olasz), Zenit (orosz) – Real Betis (spanyol), Borussia Dortmund (német) – Glasgow
Rangers (skót), Sheriff Tiraspol (moldovai) –
Braga (portugál), FC Porto (portugál) – SS
Lazio (olasz).
A nyolcaddöntős csapatok: Galatasaray
(török), West Ham United (angol), Bayer Leverkusen (német), Olympique Lyon (francia),
AS Monaco (francia), Szpartak Moszkva
(orosz), Eintracht Frankfurt (német), Crvena
zvezda (szerb).

Meg kellett ismételni a BL sorsolását

Meghibásodott a számítógépes szoftver, ezért meg kellett ismételni a
labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntője párosításainak sorsolását. A
Manchester United nevét tartalmazó golyó ugyanis nem kerülhetett volna
be az urnába, amikor a Villarreal kapott ellenfelet, ugyanis a két együttes
azonos csoportban szerepelt. A harmadik párosítás kihúzásánál ugyanakkor
az Atlético Madrid lehetséges ellenfelei közé a Manchester United helyett
a Liverpool került be, ami szintén nem lett volna lehetséges, mivel, hasonlóan, azonos csoportban szerepeltek. Miután az Atlético az UEFA-hoz fordult magyarázatért, az európai szövetség jelezte, újrasorsolják a
nyolcaddöntőt.
A nyolcaddöntő semmisnek nyilvánított sorsolási eredménye: Benfica
(portugál) – Real Madrid (spanyol), Villarreal (spanyol) – Manchester City
(angol), Atlético Madrid (spanyol) – Bayern München (német), FC Salzburg (osztrák) – Liverpool FC (angol), Internazionale (olasz) – Ajax (holland), Sporting CP (portugál) – Juventus (olasz), Chelsea (angol) – Lille
OSC (francia), Paris Saint-Germain (francia) – Manchester United (angol).
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Barátságos környezetben
hallgatják ki a kiskorúakat
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A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Adventi gondolatok

Jónak lenni jó! – ez a szép gondolat uralja napjainkat, de a várakozás is jó, különösen akkor, ha olyan
gyertyafényes, fenyőgallyas ünnepre várunk, mint a
mi karácsonyunk. Töretlen hittel várjuk az Úr Jézus
születését, tudjuk, hogy az Ószövetség prófétái ezt
megjövendölték, s hogy valóban megszületett Betlehemben, és azt is érezzük, hogy napjainkban is velünk van a szentségek által; várjuk a második
eljövetelét is a végítélet napjaiban.
Hogy ezt a várakozást széppé tegyük, adventi koszorúkkal díszítjük templomainkat, otthonainkat.
A Máltai Szeretetszolgálat székhelyén már napokkal ezelőtt fiatal és idősebb önkéntesek előkészítették
a nagy adventi koszorút, és november 27-én elhelyezték a Keresztelő Szent János-templom udvarán. A

máltai házban elkészített koszorúknak sajátos jellegük van. Akik készítették, fiatalok és idősek, a zöld
ágak közé egyéni imáikat és kéréseiket is belefoglalták. Palkó Ágoston járai plébános és máltai lelki vezető homíliájával, valamint a járai és hidegvölgyi
gyerekek énekkara megteremtette az adventi hangulatot, lelkünket eltöltötte a várakozás, az öröm és bűnbánat érzése.
A gyertyagyújtáson a világjárvány és a beállt hideg
miatt kevesebben vettek részt, mint az elmúlt esztendőkben. Az Úr Jézus szavaira gondoltunk: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük”.

Vadasdon köszöntötték
a 100 éves Szilágyi Jánost

RadványiHajnal

Marosvásárhelyen mostantól
gyermekbarát környezetben
hallgathatják ki azokat a
gyermekeket, akik valamely
jogi eljárás részesei vagy
érintettjei. Ugyanis december
9-én a Maros Megyei Törvényszék ideiglenes székhelyén, a
marosvásárhelyi
Business
szálló épületének II. emeletén felavatták a kiskorúak kihallgatására
létrehozott
termet, melyet Veronica Szasz
törvényszéki elnök kezdeményezésére Veronica Deac lakberendező alakított ki.

Az igazságszolgáltató intézményben elengedhetetlen volt egy
ilyen szoba kialakítása, hiszen a bíróságon és a törvényszéken folyó
jogi eljárások során a gyermekek
koruknak megfelelő, barátságos,
hangulatos környezetben kisebb érzelmi terheléssel viselik át a meghallgatást. Nemcsak a szoba
berendezése kellemes, hanem játékokat, autókat, kockákat, könyveVeress Gergely köszönti a 100 éves Szilágyi Jánost, középen Szilágyi Árpád, az ünnepelt fia

Vasárnap, december 12-én köszöntötték Vadasdon
a 100. évét betöltő Szilágyi János helybéli lakost, aki
1921. december 12-én született a faluban.
A rendkívüli eseményre a helyi református templomban került sor. Meghívottként jelen volt Veress
Gergely, Havad község polgármestere, Csiszér Csaba
alpolgármester és Csiszér Izabella, a havadi RMDSZ
elnöke – valamennyien köszöntötték, virágcsokrokat,
tortát és ajándékcsomagot adtak át.
A vadasdiak nevében Tordai Levente lelkész, id.
Nemes Lajos és Kutasi Dezső helyi tanácsos, gondnok mondott felemelő, szép szavakat. Utóbbi a
vadasdi egyházközség nevében emléklapot adott át az

Az ünnepelt Csiszér Izabella és Veress Gergely társaságában

ünnepeltnek. Az egyház fiataljai énekkel kedveskedtek János bácsinak, Pál Kira nevű ükunokája pedig elszavalta Füle Lajos Menedékem című versét.
Az ünnepeltnek öt gyereke, nyolc unokája, tizenegy dédunokája és hét ükunokája van. Ez a kivételes
életpálya – hisz az ünnepelt megjárta a második világháború poklát – nemcsak a család büszkesége, a
falué, sőt az egész magyar nemzeté is.
Végül a jelenlévők elénekelték a nemzeti himnuszt, a református egyház himnuszát, és átadták az
ünnepeltnek a virágcsokrokat.

SzékelyFerenc

Fotó: Csiszér Csaba

ket, színes ceruzát biztosítanak a
gyermekeknek, hogy könyveket lapozgatva, festegetve, oldott hangulatban derüljön ki az őket érintő
valós helyzet, hogy az eljárás során
megfelelő döntés születhessen úgy,
hogy a kiskorúak jogai ne sérüljenek.
A kiskorúak kihallgatására alkalmas helyiséget a törvényszék saját
forrásból valósította meg, a játékokat és a könyveket a törvényszék
személyzete és a Tudor Vladimirescu Általános Iskola IV. A osztályának
tanítója,
Codruţa
Moldovan és tanulói adományozták.
Az eseményen jelen volt dr. Andreea Ciucă, a Marosvásárhelyi Táblabíróság elnöke, Ioana Lucaci, a
táblabíróság alelnöke, Teodora
Albu, a Marosvásárhelyi Törvényszék alelnöke, Alexa Alexandru, a
Marosvásárhelyi Bíróság elnöke,
Veronica Deac belsőépítész és Zsigmond Ottilia, a táblabíróság pszichológusa. (mezey)

Szászrégeni magyar napok

Karácsonyra hangolódva

December 15-e és 19-e között az RMDSZ szászrégeni
szervezete, a helyi RMDSZ
nőszervezete, a Csillag Egyesület, a Kemény János Művelődési Társaság, a Rákóczi
Szövetség, a Szászrégeni Ifjúsági Szervezet (SZISZ), a
Humana Regun Egyesület és
a ForMove Egyesület a helyi
önkormányzattal partnerségben, az RMDSZ és a Communitas Alapítvány, a magyar
kormány, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, a Bethlen
Gábor Alap, a Maros Megyei
Tanács, valamint a Horváth
Patika támogatásával a VIII.
alkalommal szervezik meg a
szászrégeni magyar napokat.

A rendezvény december 15-én,
szerdán délután 5 órakor kezdődik
múltidézéssel. A római katolikus
templom melletti alkotóházban
Heiter György volt szászrégeni fotográfusra és kórusvezetőre emlékeznek. Az érdeklődők megtekinthetik a szerző XX. század eleji fotóit. Ezután a középiskolás diákok
kerekasztal-beszélgetésen számolnak be gyűjtőmunkájukról, és a jelenlevőkkel közösen idézik fel az
egykori város hangulatát, emlékeit.
Másnap, 16-án, csütörtökön szintén délután 5 órától a városi könyvtár nagytermében (volt T Klub)
bemutatják Pengő Zoltán Ötmillió
lépés Erdélytől Ladakig című könyvét. Fellép Kilyén Ilka színmű-

vésznő, majd a szerző megosztja élményeit a jelenlevőkkel.
17-én, péntek délután 6 órától az
Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében a karácsonyi ünnepekre hangoló előadás lesz, ahol
fellép a művelődési ház CsimBumm ifjúsági és gyermekszínjátszó csoportja, a Népszínház
Kemény János Társulata, a Járom
néptánccsoport. Közreműködik
Géczi Amália zongorán, Katona
Péter hegedűn, Brassai Mátyás brácsán és Szigeti Nimród nagybőgőn.
Az előadáson karácsonyi dalok,
népszokások, valamint klasszikus
és kortárs költők karácsonyi versei
hangzanak el.
18-án, szombaton délután 5 órától ugyancsak az Eugen Nicoară
művelődési ház nagytermében tartják meg a magyar napok gálaestjét,
ahol fellép a marosvásárhelyi ArteMiss vonósnégyes. A rendezvényen adják át az életműdíjakat
azoknak a szászrégenieknek, akik
sokat tettek a Maros-parti város
magyarságáért. Az eseménysorozatot 19-én, vasárnap 16 órától az
Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében Marosán Csaba, a
Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészének Közeleg az
emberfia című egyéni előadása
zárja. A belépés díjtalan. A járványügyi szabályok betartása kötelező, így a helyek száma
korlátozott – tájékoztatott Fábián
András művelődési referens.
(vajda)
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Emberijog-sértések Belaruszban
és a Szaharov-díjas ellenzék

Online esemény
December 10-én, pénteken délután online eseményre került sor a fenti címmel, amelyet élőben közvetítettek az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája
Facebook-oldalán, az Európa Pont Facebook-oldalán,
illetve az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete YouTube-csatornáján.
Az esemény házigazdája és moderátora Feledy Botond külpolitikai szakértő volt, aki Sz. Bíró Zoltán történésszel, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi,
Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének mesteroktatójával, valamint Takácsy Dorka külpolitikai szakértővel,
elemzővel beszélgetett.
A Szaharov-díj által képviselt értékek
A rendezvényt Lővei Andrea, az Európai Parlament
Kapcsolattartó Irodájának vezetője nyitotta meg, kiemelve: „Ma, az emberi jogok világnapján különös aktualitást kap ez a rendezvény. Immár hagyománnyá
vált, hogy irodánk és az Európai Bizottság magyarországi képviselete kerekasztal-beszélgetést rendez az
előző év Szaharov-díjazottjáról, lehetőség szerint a díjazott vagy képviselője, vagy a díjazott munkásságát
kutató szakértők részvételével. Ezek a lehetőségek
minden évben kiváló alkalmat biztosítanak arra, hogy
felhívják a magyar közönség figyelmét a Szaharov-díj
által képviselt értékekre is.
„Az életüket teszik kockára,
hogy demokratikus országban élhessenek”
Cseh Katalin európai parlamenti képviselő, a külügyi szakbizottság tagja egyebek között kijelentette: –
Az európai politikában jelenleg a legbátrabb dolog,
amit valaki tehet, hogy nyíltan szembeszáll Alexander
Lukasenkával és az illegitim elnök erőszakszerveiként
működő állami szervekkel. A bátor belarusz ellenzék
tagjai nemcsak egzisztenciájukat, hanem szabadságukat, sőt az életüket teszik kockára azért, hogy demokratikus országban élhessenek. Minden ellenzéki
demokratikus erő példát vehet róluk elszántság, szervezettség, bátorság és meg nem alkuvás tekintetében.
Nem hagyhatjuk, hogy Európa megint szemérmesen

félrenézzen. Ennyivel tartozunk a hatalmas személyi
és közösségi áldozatokat gondolkodás nélkül vállaló
belarusz ellenzéknek – hangsúlyozta a képviselő, hozzátéve, hogy minden nemzetközi fórumon képviselni
kell a demokratikus ellenzék érdekeit.
Tisztelgés a díjazottak bátorsága előtt
A 2020-as év kitüntetettje a belarusz demokratikus
ellenzék volt, amelyet a koordinációs tanács képvisel,
és amely bátor nők és a politikai és civil szféra szereplőinek kezdeményezése.
David Sassoli, az Európai Parlament elnöke az átadón elmondta:
„Az egész világ tisztában van vele, hogy mi történik
az önök hazájában. Látjuk a bátorságukat. Látjuk a nők
bátorságát. Látjuk a szenvedésüket. Látjuk a kimondhatatlan bántalmazásokat. Látjuk az erőszakot. Mindenki számára példa a törekvésük és elszántságuk,
hogy egy demokratikus országban élhessenek. […]
Szeretnék tisztelegni a díjazottak és a bátorságuk
előtt.”
A Szaharov-díj
A Szaharov-díj a gondolatszabadságért, az emberi
jogok védelmében tett erőfeszítésekért adható legmagasabb uniós szintű elismerés.
Az Európai Parlament 1988 óta ítéli oda minden
évben a Szaharov-díjat olyan személyeknek vagy csoportoknak, akik vagy amelyek az emberi és alapvető
jogok védelme érdekében munkálkodnak. A díjhoz 50
ezer euró összegű pénzadomány is jár.
A díj névadója Andrej Dmitrijevics Szaharov, az
1975. évi Nobel-békedíj kitüntetettje. A díjat az intolerancia, a fanatizmus és az elnyomás ellen harcoló kivételes személyiségek, csoportok vagy szervezetek
nyerhetik el, nemzeti hovatartozástól és a tevékenység
helyétől függetlenül.
A szervezet az emberi jogok és alapvető szabadságok védelme; a kisebbségi jogok védelme; a nemzetközi jog tiszteletben tartása; a demokrácia és a
jogállamiság fejlesztése terén elért eredményeket jutalmazza.
A díjat a decemberi plenáris ülésszak során Strasbourgban, ünnepélyes ülés keretében az Európai Parlament elnöke adja át. Az átadás időpontja megegyezik
azzal a nappal, amelyen 1948-ban az ENSZ emberi
jogok egyetemes nyilatkozatát aláírták.

Magyarországon is megjelent az omikron variáns

Fotó: Mózes Edith

Magyarországon is megjelent a koronavírus
omikron variánsa, két laboratóriumi mintában
mutatták ki – hangzott el az M1 aktuális csatorna híradójában hétfőn. Hozzátették: az
egyik fertőzöttnek enyhe tünetei vannak, a
másik középsúlyos állapotban van és kórházban ápolják.

A műsorban Müller Cecília országos tiszti főorvos
elmondta: két laboratóriumi mintában mutatták ki az
omikron variánst, de egyelőre több esetet nem fedtek
fel. Hozzátette: Európában már közösségi terjedést
mutat az omikron variáns, így várható volt, hogy Magyarországon is megjelenik ez a törzs.
Müller Cecília megjegyezte: ettől függetlenül egyelőre egyértelműen a delta variáns az uralkodó, csaknem
100 százalékban ez okozza a megbetegedéseket. A
tiszti főorvos szólt arról is, hogy az omikron variánssal

kapcsolatban további megfigyelések, kutatások zajlanak. A műsorban közölték azt is, az országos tiszti főorvos szerint a harmadik oltás felvétele most
mindennél fontosabb.
A Neumann Labs magyar tulajdonú diagnosztikai
laboratórium az MTI-vel közleményben tudatta: az eddigi két igazolt omikron variáns által okozott fertőzést
a Neumann Labsben azonosították, a mutáció egy házaspárt fertőzött meg, amelynek tagjai nem tettek külföldi látogatást, így bizonyosan otthon kapták el a
betegséget. A házaspár igazolt omikron fertőzése mellett a magyar labor további gyanús eseteket is vizsgál
– tették hozzá.
Mint írták, a magyar laboratórium nemrég bevezetett új PCR-vizsgálata képes kimutatni minden új koronavírus-fertőzést, és külön kimutatja, hogy a
legújabb omikron-mutáció okozta-e azt. (MTI)

Tisztújító közgyűlés: december
15-ig lehet jelentkezni

A közgyűlésre a Területi
Képviselők Tanácsának határozata szerint, a Területi
Állandó Tanács múlt heti
döntése értelmében kerül
sor a Kultúrpalota nagytermében. Az RMDSZ Maros
megyei szervezetének elnöki
tisztségére december 15-ig
lehet jelentkezni, az iratcsomót a megyei szervezet titkárságán kell benyújtani
munkanapokon 9-17 óra között. A jelentkezési dossziénak tartalmaznia kell:

• a jelölt önéletrajzát: politikai
tevékenységi (1989 előtt és után)
és az RMDSZ keretében kifejtett
tevékenységi beszámolóval, valamint a hírszerző szolgálatokkal
való együttműködésről tájékoztató
beszámolóval;
• a tagsági igazolvány másolatát;

• kézzel írott nyilatkozatot,
hogy a parlamenti, illetve helyhatósági választásokon nem indult
független jelöltként vagy valamely más párt vagy szervezet színeiben;
• rövid beszámolót eddigi tevékenységéről a település, a térség
vagy a megye érdekében, cselekvési tervet a megye jövőjével és a
megyei szervezet legfontosabb
politikai kihívásaival kapcsolatosan, valamint elképzeléseit egy
évente megszervezendő közösségépítő rendezvényről;
• legalább három RMDSZ-kerület támogató nyilatkozatát vagy
250 RMDSZ-tag támogató aláírását, illetve legalább egy társult
szervezet vagy történelmi egyház
támogató nyilatkozatát;
A szavazás titkos lesz, a leendő
elnöknek a leadott voksok fele
plusz egyet kell megszereznie.

Rendőrökre és újságírókra
támadtak oltásellenes
tüntetők Németországban

Zavargásokba torkollt a koronavírus-járvány lassítását
szolgáló korlátozások és a
tervezett kötelező oltást ellenzők számos tüntetése Németországban a hétvégén,
több demonstráción rendőrökre és újságírókra támadtak.

Vasárnap este a bajorországi
Schweinfurtban egy kezdetben
békés tüntetésen a résztvevők
rendőrökre támadtak és megpróbáltak felgyújtani egy rendőrautót.
Tíz embert őrizetbe vettek.
A Türingia tartományi Gothában egy nem bejelentett vasárnapi
demonstráción ugyancsak rendőrökre támadtak, a szászországi
Bennewitzben pedig két újságíróra is rárontottak a rendőrség
közleményében szélsőjobboldaliként jellemzett tüntetők, akik két
rendőrt is megsebesítettek.
A türingiai Greizban egy szombati tüntetésen szabadultak el az
indulatok, az összecsapásban 14
rendőr sebesült meg.
Az utóbbi napokban egyre több
hasonló esetről számolnak be a
hatóságok. Az incidensek többnyire az ország keleti részén, az
egykori NDK területén fordulnak
elő, és elsősorban azokban a térségekben, amelyekben alacsony
az átoltottság, főleg Szászországban és Türingiában.
Előfordulnak nem erőszakos,
de széles körben megfélemlítésként, elfogadhatatlan nyomásgyakorlásként értelmezett megmozdulások is. Országszerte felháborodást keltett például a Szászország tartományi egészségügyi
minisztere, Petra Köpping grimmai otthona előtt a napokban tartott fáklyás felvonulás.
Az egyik leginkább elismert
német terrorizmus-szakértő, Peter
Neumann, a londoni King’s College tudományegyetem kutatója
szerint nem lehet kizárni, hogy a
járványlassító intézkedéseket és a
tervezett általános oltási kötelezettséget elutasító körök még tovább radikalizálódnak. Eddig is
történtek már „összetettebb támadások”, például a Robert Koch országos közegészségügyi intézet
(RKI) egyik berlini épülete és klinikák, oltóközpontok ellen. Az viszont új jelenség, hogy ezek a
csoportosulások a jogos ellenállás
képviselőiként tekintenek magukra, ami a terrorizmus „előszo-

bája”. Így előfordulhat, hogy „néhány hónap múlva valóban terrorista akciók sorozatáról kell
beszélnünk” – mondta Peter Neumann a Bild című lap hírtelevíziójának.
A német politika első vonalában fokozódó aggodalommal
szemlélik e fejleményt. A koronavírus-járvány negyedik hullámának
megfékezését
szolgáló
erőfeszítések elleni tiltakozás
„érezhetően” radikalizálódik, és
ez „egyértelműen veszélyezteti
demokráciánkat” – nyilatkozta a
ZDF országos közszolgálati televíziónak Bärbel Bas, a szövetségi
parlament (Bundestag) elnöke.
Szerinte sürgősen lépni kell, mindenekelőtt be kell tiltani a politikusok otthona elé szervezett
demonstrációkat, és erősíteni kell
a tüntetők szerveződésének fórumán, a Telegram üzenetküldő alkalmazáson
áramló
adatok
ellenőrzését.
Manuela Schwesig, Mecklenburg-Elő-Pomeránia miniszterelnöke szerint az a legfontosabb,
hogy „ne adjuk át az utcát a radikálisoknak”, akik közül sokan valójában nem is a koronavírus
elleni védekezést vagy az oltási
kötelezettséget
kifogásolják,
hanem felhasználják az ügyet a
társadalom megosztására. Ezt nem
szabad eltűrni, a társadalomnak és
az államnak szembe kell szállnia
a „megosztókkal és agitátorokkal,
mert végső soron nemcsak a politikusokat, hanem mindannyiunkat
fenyegetnek” – mondta a tartományi kormányfő a Bildnek.
A szövetségi kormány adatai
szerint az oltási kampány december eleje óta felgyorsult. Az utóbbi
hét napon négyszer is meghaladta
az egymilliót a naponta beadott oltások száma. Így már a német lakosság 69,6 százaléka – 57,9 millió
ember – rendelkezik teljes oltással
az új típusú koronavírus (SARSCoV-2) okozta betegség (Covid19) ellen. Legalább egy adag oltást
72,6 százalék – 60,4 millió ember
– kapott. Az emlékeztető oltást a
németek 23,8 százaléka – 19,8 millió ember – kapta meg.
Az oltatlanok 22,8 millióan
vannak, a lakosság 27,4 százalékát
teszik ki. Közülük azonban 4 millióan – a lakosság 4,8 százaléka –
ötévesnél kisebb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.
(MTI)
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Marosvásárhelyen
hat munkagép áll készenlétben
a hóeltakarításra

Marosvásárhely területén a hóeltakarítási munkálatok a polgármesteri hivatal nemrég létrehozott
városi környezetért és köztisztaságért felelő igazgatóságának közvetlen ügykezelésébe tartoznak a
2021–2022-es idényben.
A hóeltakarítást az Út- és Hídügyi Társaság végzi, a hatékonyság érdekében a várost két részre
osztották:
* I. déli övezet – nyolc nyomvonallal;
* II. északi övezet – öt nyomvonallal.
A két részt a hivatal nyilvántartásában szereplő utcák felosztásával jelölték ki. Összesen 465 utcát
és a hozzájuk tartozó járdákat kell
majd letakarítani.
A tulajdonképpeni tevékenység
egy előre meghatározott rend szerint történik. Elsőbbséget élveznek
a városból ki- és befelé vezető útszakaszok, főutak, a tömegközlekedési járművek útvonalai, a
buszmegállók, lejtők, hidak, körforgalmak, gyalogátjárók, közintézmények bejáratai, egészségügyi

és oktatási intézmények környéke,
illetve a lakótelepekre vezető főutak.
Hat multifunkcionális hóeltakarító gép áll a város rendelkezésére,
azonnali bevetésre készen. A havonta felhasználható csúszásgátló
anyag mennyisége: 500 tonna só és
500 tonna homok.
Az időjárás és a szükséges hótalanítási munkálatok követését és
elvégzését a diszpécserszolgálat
folyamatos (24 órás) segítségével
szervezik meg, ez a városi környezetért és köztisztaságért felelő
igazgatóság irányítása alá tartozik.
Az esetleges fennakadások közvetlenül a diszpécserszolgálatnak jelezhetők a következő zöldszámon:
0800800372.
Mint ismert, a lakótársulások és
a jogi személyek kötelesek eltávolítani a havat és jeget az általuk birtokolt ingatlanok előtti járdákról,
valamint az általuk használt parkolóhelyekről.
AMarosvásárhelyi
PolgármesteriHivatalbel-
éskülkapcsolatiosztálya

ENSZ-díj a Fenntartható
Fejlődés Főosztálynak
a közszolgálati innovációért

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

ADÁSVÉTEL
TELKET vásárolnék, 40 árnál nagyobbat, Marosvásárhelytől 15 kmes körzetben. Tel. 0723-524-737.
(14107-I)
ELADÓ vágni való disznó. Tel. 0744199-151. (14151-I)

TÁRSKERESÉS

EGYEDÜLÁLLÓ, 68 éves, nyugdíjas
férfi megismerkedne 57-66 év közötti
hölggyel. Tel. 0754-513-100. (14179-I)

„Büszkék és hálásak vagyunk
ezért a díjért. A fenntartható Románia megvalósítása elsősorban a
partnerségek erején alapul. Létrehoztunk egy erős intézményközi
keretet, amely hatékony közpolitikát valósíthat meg, de nagyon jól
tudjuk, hogy semmit sem tehetünk
az állampolgárok együttműködése
nélkül, egy társadalmi mozgalom
nélkül, amely képes megváltoztatni és alakítani a gondolkodásmódot. Törekvésünkben más
államok nagyszerű gyakorlatai inspiráltak bennünket, és reméljük,
hogy mi is inspirációt nyújtunk
másoknak. Ugyanilyen elszántsággal és energiával folytatjuk a fenntartható Románia megteremtését”
– mondta Borbély László államtanácsos, a Fenntartható Fejlődés
Főosztály koordinátora.
Az Egyesült Közszolgálati
Fórum a közszolgáltatások legrangosabb nemzetközi elismerése. Az
Egyesült Nemzetek Szervezete
(ENSZ) minden évben, ünnepélyes keretek között, négy különböző kategóriában oszt ki díjat. Az
ENSZ 193 tagállama és 180 re-

gisztrált kezdeményezés közül 63
versenyzett a „Közintézmények
hatékonyságának növelése a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében” kategóriában.
A Fenntartható Fejlődés Főosztály lett a győztes a közérdek szolgálatában nyújtott innovációért és
kiválóságért, valamint a romániai
közigazgatás fejlesztéséhez való
jelentős hozzájárulásért a 17 fenntartható fejlődési cél megvalósítása érdekében.
A Dubajban megrendezett ünnepség Ohood Khalfan Al Roumi,
az Egyesült Arab Emírségek kormányfejlesztésért és jövőért felelős államminisztere, valamint
Catherine Pollard, az ENSZ menedzsmentért, stratégiáért, politikákért és megfelelőségért felelős
helyettes főtitkára beszédével kezdődött. Az eseményen részt vett
Daniela Grigore Gîtman, a külügyminisztérium intézményközi
ügyekért felelős államtitkára, Leonard Azamfirei szenátor és a diplomáciai testület képviselői is.
Borbély László államtanácsos
megbeszélést folytatott Catherine
Pollarddal, aki nagyra értékelte a
Fenntartható Fejlődés Főosztály
regionális szintű aktív szerepét a
2030-as menetrend 17 fenntartható
fejlődési céljának megvalósításában.
AFenntarthatóFejlődés
Főosztályközleménye

Csak a szívem súgta: isten veletek.”

Fájó szívvel emlékeztünk december 12-

én édesanyámra,

LÁSZLÓ ROZÁLIÁRA

halálának 10. évfordulóján.

Emlékét őrzi gyermeke és családja.

(14180-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14050)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, festést, bármilyen javítást. Tel.
0759-467-356. (14050)

VÁLLALUNK:
benti
munkát,
csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen
javítást. Tel. 0755-654-115. (14050)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.
(14073-I)

TELKETVÁSÁROLNÉK
Nyárádra,Marosranyílóeladótelketkeresek,
1hektárnálnagyobbat,Marosvásárhely
30km-eskörzetében.
Tel.0737-717-780.(sz.-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

A Fenntartható Fejlődés Főosztály december 13-án átvette az Egyesült Nemzetek
Szervezetének (ENSZ) közszolgáltatási
innovációért
járó díját a 2021-es Egyesült
Közszolgálati Fórumon Dubajban.

„Búcsúztam volna, de nem lehetett,

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (14153-I)

• Romtelecom-tudakozó
- 118-932
- információ
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
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

11

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

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

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624809. (22904)

FESTÉST, csempézést, gipszkarton- és
ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-393-848.
(14125)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy pillanat volt, és mindennek
vége, gyorsan távoztál a végtelenbe. Szerető szíveddel nem
örülsz már nekünk. Szemünkben
könnycsepp, szívünkben a végtelen szeretet, amit tőlünk soha
senki el nem vehet. Telhetnek a
hónapok, múlhatnak az évek,
bennünk él egy arc, szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.
A búcsú nélküli elválás szívszorító emlékével emlékezünk 2020.
december 14-ére, amikor egy éve
távozott az élők sorából a drága
jó férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon és jó barát, id. JÁNOSI
ISTVÁN, életének 76. évében.
Drága emléke örökre szívünkben
marad. Szerettei. (14175-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
december 14-én NÁDY MÁRIÁRA
(szül. FÁBIÁN) halálának első évfordulóján. Szívünkben örökké
élni fogsz, és aki él szerettei szívében, az nem hal meg, csak
távol van. Férje és gyerekei, valamint bánatos édesanyja. (p.-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
dédtata, rokon, jó szomszéd és
ismerős, a gyergyóújfalvi születésű
SIMON FERENC
életének 90., házasságának 65.
évében hazatért Teremtő Urához.
Temetése 2021. december 15-én,
szerdán 13 órakor lesz a római
katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető felesége és a gyászoló
család. (14170-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapánk,
BUJANOVICS EDE
ÁGOSTON LÁSZLÓ
2021. december 10-én, 86. életévében visszaadta lelkét Teremtőjének.
A Marosvásárhelyen tartandó búcsúztatásáról, valamint Érmihályfalván a hamvai elhelyezéséről a későbbiekben adunk
tájékoztatást.
A gyászoló család. (-I)
Fájó szívvel búcsúzunk édesapánktól és a szerető férjtől,
DÁNIEL ERNŐTŐL
aki december 7-én, életének 74.
évében örök álomra szenderült.
Emléke legyen áldott!
A szeretett család. (14169-I)
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A Carit-San Medical
rendelőintézet

ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra

várja az érdeklődőket
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír
alapján.
Még van keretösszegünk decemberre!

Telefonszámaink programálásért:
• (0730) 619 408
• (0265) 269 172
Aurel Filimon utca 15. szám

www.caritsanmed.ro

