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Kultúra heti csuszatornyok, meseszőttesek

Kisdiákok fonója
Nemsokára 20 új
autóbusz is
szállítja az utasokat

A helyi tömegközlekedési vállalatnak
koncesszióba adják azt a 20 új, dízel
autóbuszt, amelyek tavaly december
végén érkeztek meg Marosvásárhelyre – erről döntött tegnap a városi
tanács egy azonnali hatállyal összehívott gyűlésen.

____________2.
Visszaélés a vakációs utalványokkal

Csalás gyanújával kezdeményeztek
bűnügyi felderítési akciót Marosvásárhelyen, valamint az országban. Vakációs üdülési utalványok fiktív
elszámolásával és egymillió lejes károkozással vádolnak több idegenforgalmi egységet Maros megyében is.

____________4.
Tudatosan
a sztárvilág felé

Fotó: Nagy Tibor

Régi idők fonójában találhatták magukat, kukoricát fejthettek, csuszatornyot építhettek és élőszavas mesemondásba is
bekapcsolódhattak szerdán a marosvásárhelyi, Bolyai utcai
Studium HUB látványkávézó alagsori termeit több órán át
„belakó” iskolások.

Nagy Székely Ildikó

A Studium-Prospero Alapítvány román és magyar kultúra napi egyhetes programsorozatát első alkalommal színesítette gyermektevékenység, amelyre három megyeszékhelyi tanintézetből érkeztek osztályok. A
délelőtt 10 órától délután 4 óráig zajló foglalkozásokat A kultúra hete
szervezői az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal és a Regeneráció Egyesülettel együttműködésben valósították meg.
(Folytatás a 4. oldalon)

Tavaly a magyarországi RTL Klub tévéadón közvetített jubileumi, tizedik XFaktor döntőse lett a marosvásárhelyi
Ferenczi Kamilla, akinek az élő adásban – kis túlzással – az egész város
szurkolt. Kevesen tudják, hogy a tehetséges énekes tudatosan készült
erre a pályára, és a nagyszínpadon
szeretné kamatoztatni mindazt a tapasztalatot, amelyet a vetélkedőn
szerzett.

____________5.

Büdösödő gáz
Benedek István
Nem tévedett, aki arra számított, hogy jókora káosz lesz az energiapiacon az új év elején. Régen tudjuk, hogy nem erőssége a regáti
hatalmasságoknak az életképes szabályok kigondolása és alkalmazása, remek példa erre az energiaárak kompenzációjára vonatkozó
törvény ügye is.
A kormány szakminisztere már napok óta a szolgáltatókat ostorozza, mondva, hogy azok tudatosan figyelmen kívül hagyták az új
törvényt, és túlszámláztak, de, mint újabban kiderült, a kormánynak
bőven van vaj a fején. A szolgáltatók egy szakmai szervezete szerint
eleve be sem tudták volna tartani az új törvényt, mert a döntéshozók
elkéstek az alkalmazási szabályokkal. Novembertől kellett volna az
új rendszer szerint számlázni, a törvény október 29-én meg is jelent,
de az alkalmazási szabályzata, ami nélkül maga a jogszabály csak
annyit ér, mint a papír, amire ki van nyomtatva, csak november 27ére látott hivatalos közlönyt. Aztán, jó balkáni szokás szerint, még
kellett tisztázni egyes elszabott részleteket, amit egy sürgősségi kormányrendelettel el is intéztek. December 18-án. Az már csak a hab
a tortán, hogy január közepéig az új törvény szerint a kormánynak
fizetnie kellett volna a szolgáltatóknak a novemberi kompenzációért,
de eddig a cégek egy lyukas garast sem kaptak.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 58 perckor,
lenyugszik
17 óra 10 perckor.
Az év 21. napja,
hátravan 344 nap.

Ma ÁGNES, holnap
VINCE és ARTÚR napja.
VINCE: latin eredetű férfinév, a Vincentius rövidülése.
Jelentése: győztes.
ARTÚR: valószínűleg angolszász eredetű férfinév, jelentése esetleg: medve.

IDŐJÁRÁS
Hózápor lehetséges
Hőmérséklet:
max. -1 0C
min. -8 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. január 20.

1 EUR

4,9452

1 USD

4,3585

100 HUF

1,3859

1 g ARANY

257,4507

Nemsokára 20 új autóbusz is szállítja az utasokat
Marosvásárhelyen
Antalfi Imola
A helyi tömegközlekedési vállalatnak koncesszióba
adják azt a 20 új, dízel autóbuszt, amelyek tavaly december
végén érkeztek meg Marosvásárhelyre – erről döntött tegnap a városi tanács egy azonnali hatállyal összehívott gyűlésen. A járműveket, amelyeket a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal saját költségvetéséből vásárolt, a tömegközlekedési vállalat telephelyére szállították, mivel forgalomba kellett íratni őket. A testület csütörtökön
jóváhagyta, hogy a helyi tömegközlekedési vállalathoz kerüljenek koncesszióba, kiegészítő irattal. A tervezetet egyhangúlag megszavazták a képviselők.

A szavazást követően felszólaló képviselők hangsúlyozták, hogy a városi tömegszállítás korszerűsítéséhez további
járművekre van szükség, amelyeket a legforgalmasabb útvonalakon kell majd elindítani. Sarlea Horea javasolta,
hogy az Egyesülés negyedet a megyei sürgősségi kórházzal
összekötő vonalakon indítsanak új buszokat, mivel ez az
egyik legzsúfoltabb útvonal. Pápai László hangsúlyozta,
hogy a buszpark felújítására még a korábbi tanács különített el pénzt, a jelenlegi gyakorlatba ülteti a korszerűsítési
tervet, Papuc Sergiu pedig a teljes buszpark cseréjének
szükségességére hívta fel a figyelmet.
Mint ismeretes, Marosvásárhely polgármestere, Soós
Zoltán korábban közölte, folyamatban van összesen 126 –
dízel, hibrid és elektromos – autóbusz beszerzése.

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
30, 15, 2, 35, 29 + 10

NOROC PLUS: 8 7 2 4 7 2

10, 9, 19, 16, 40, 7

SUPER NOROC: 7 2 4 4 9 2

46, 28, 48, 7, 3, 14

NOROC: 0 9 6 4 2 2 9

Megyei hírek
Tovább nő a koronavírussal
fertőzöttek száma
A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság szerdai
adatai szerint a megyében 2,64 ezrelékre nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. A legsúlyosabb a helyzet Dánoson, ahol 8,12 ezreléket regisztráltak, de 7 fölötti az
esetszám Ádámoson és Királyfalván is, 5 ezrelék fölötti
Jedden, Marosszentkirályon, Mezőcsáváson és Marosszentannán, míg 4 ezrelék fölötti Maroskecén, Koronkán
és Oláhkocsárdon. Marosvásárhelyen az utóbbi 14 napban 585 pozitív esetet jegyeztek.

Hatéves a helyi termelők vására
Hat éve rendezik meg Marosvásárhelyen minden hónap
harmadik péntekén a helyi termelők vásárát (Local Farmers’ Market). A születésnapi – és egyben idei első – vásárra január 21-én 8 és 19 óra között kerül sor a Petry
Látványműhely és Múzeum udvarán, a Rákóczi lépcső
alatti kis utcában. A vásárlók ezúttal is házi készítésű ételek, italok és helyi kézműves termékek gazdag kínálatából
válogathatnak.

Jegyeskurzus indul
Február elsején jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen,
ami önismereti, párkapcsolati és hitbeli segítség kíván
lenni olyan fiataloknak, akik házasságra készülnek. Többhetes lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, felkészülés
a keresztény családi életre. A találkozók kedd esténként
18.30-20.30 óra között zajlanak a Deus Providebit Ház
Szent Mihály termében. Az együttlét formája interaktív, előadások hangzanak el, páros beszélgetésekre, csoportmunkára kerül sor. Azok jelentkezését várják, akik ez év
folyamán szeretnének összeházasodni, illetve olyan párokét is, akik jobban megismernék kapcsolati készségeiket.
Záróalkalom: március 29. A kurzus házigazdái: Sófalvi
Szabolcs és Adél. Jelentkezni január 30-ig lehet a következő linken: https://docs.google.com/forms/d/1sBoIuTDHospfh1eQhxVjHMfmmil96T0vTBNJ3Rdj-oI/edit. További
információk Sófalvi Adélnál: adelasofalvi@yahoo.com,
vagy Szénégető Istvánnál: szenegetoi@gmail.com,
0743-138-784.

Szakképzések
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség január folyamán két szakképzési tanfolyamot indít szakácsés autóvillanyszerelői szakma elsajátítására. A képzések
ingyenesek azok számára, akik az ügynökségnél regisztrált munkanélküliek, azok a nyilvántartott, vidéken élők,
akiknek nincs havi jövedelmük vagy az kisebb a szociális
mutatónál, azok, akik gyereknevelési szabadság után szeretnének elhelyezkedni, illetve azok, akik betegállomány
után visszanyerték munkaképességüket. Bővebb tájékoztatás a www.anofm.ro honlap Maros megyei oldalán, illetve
a 0265/263760-as telefonszám 115-ös mellékállomásán.

Égő házban bennégett egy nő
Szerdán este 7 óra után tűz ütött ki egy apoldi, főút menti
lakóházban. Amikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a lakóház teljes egészében égett. Oltás közben az égő házban egy 72 éves nő égett holttestét találták. A tüzet
valószínűleg egy otthagyott égő cigaretta okozta. Ugyancsak szerdán Marosvásárhelyen, a Szent János utca egyik
lakóházának kéményében keletkezett tűz. A tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A labdarúgó 1. liga 22. fordulójának
televíziós közvetítési rendje
Január 21., péntek:
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport +: CFC Argeş Piteşti – Bukaresti Dinamo 1948
Január 22., szombat:
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport: Chindia Târgovişte – FC Voluntari
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom

Sport 1, Look Sport +: CSU Craiova –
Bukaresti Rapid 1923
Január 23., vasárnap:
* 14.30 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport: CS Mioveni –
Academica Clinceni
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport: Aradi UTA –
Medgyesi Gaz Metan
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom

RENDEZVÉNYEK
Sikerkonferencia
Január 22-én, szombaton 10 órától az Ariel bábszínház
épületében szervezi meg a Maros Megyei Magyar Diáktanács a II. Sikerkonferenciát. Az eseményen előadást tartanak vállalatvezetők, politikusok és sikeres fiatalok is. A
résztvevők száma korlátozott, a belépés zöldigazolványhoz kötött. A részvétel ingyenes.

Vasárnap zárul az ökumenikus
imahét
Az érvényben levő járványügyi szabályok betartása okán
a marosvásárhelyi egyetemes imahét istentiszteleteinek a
Vártemplom ad otthont. Az alkalmak mindennap 18 órakor
kezdődnek – közölte Szénégető István római katolikus

Sport 1, Look Sport +: Bukaresti
FCSB – Kolozsvári CFR 1907
Január 24., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport: Botosáni FC –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1, Look Sport: Konstancai
Farul – Universitatea 1948 Craiova

plébános. Az imahét témája, mottója: „Láttuk az ő csillagát
napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt./ Láttuk csillagát
napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2). Az imahéten a marosvásárhelyi történelmi egyházak lelkészei hirdetik az evangéliumot.
Pénteken, ma Kecskés Csaba unitárius lelkész, szombaton Fekete Márton kistemplomi református lelkész szolgál,
míg vasárnap Sebestyén Péter római katolikus plébános
igehirdetése zárja az imahetet.

Elmarad a Tamási Áronkönyvbemutató
A Teleki Tékában január 21-ére tervezett Tamási Áronkönyvbemutató elmarad. A bemutatót a Tamási 125
emlékév kapcsán egy többállomásos turnéra kívánják bővíteni, amelynek részleteiről a későbbiekben értesít a
szervező, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa.
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Az uniós bíróság elutasította Románia fellebbezését
a Minority SafePack uniós nyilvántartásba vétele ellen
Az Európai Unió Bírósága elutasította
Romániának a Minority SafePack nevű
európai polgári kezdeményezés részleges nyilvántartásba vételét jóváhagyó
európai bizottsági döntés miatt benyújtott fellebbezését – erről az Európai Unió
luxemburgi székhelyű bírósága tájékoztatott csütörtökön.
A Minority SafePack nevű kezdeményezés arra irányul, hogy felkérje az Európai Uniót a nemzeti és nyelvi
kisebbségekhez tartozók védelmének javítására, valamint az unió kulturális és
nyelvi sokszínűségének megerősítésére.
Az Európai Bizottság 2017. március
29-i határozatával vette részlegesen nyilvántartásba a Minority SafePack európai
polgári kezdeményezést, Románia pedig
2017 júniusának végén a határozat megsemmisítése iránti keresetet terjesztett
elő. Az Európai Unió Törvényszéke
2019. szeptember 24-i határozatával Románia keresetét elutasította, ezt követően
Románia fellebbezést nyújtott be az
uniós bírósághoz.
Az uniós bíróság csütörtökön kihirdetett, másodfokon meghozott ítéletében
Románia fellebbezését ismételten eluta-

sította és helybenhagyta a törvényszék
korábbi döntését, valamint megerősítette
az uniós bizottságnak a kezdeményezés
nyilvántartásba vételéről szóló határozatát.
A bíróság kimondta: a törvényszék helyesen ítélte meg, hogy a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását, valamint a
kulturális és nyelvi sokszínűség támogatását, mint az unió értékeit és céljait, az
Európai Uniónak figyelembe kell vennie
fellépései során a kezdeményezés által
érintett területeken. Ami azt jelenti, hogy
a kezdeményezés uniós bizottsági nyilvántartásba vétele nem volt jogellenes.
Az uniós bíróság tájékoztatása szerint
azonban az Európai Bizottság a bejegyzés ellenére nem köteles jogszabály
megalkotását kezdeményezni az ahhoz
szükséges számú aláírás összegyűjtése
esetén sem.
Az Európai Bizottság a nyilvántartásba vételt követően, már 2021. január
közepén közölte, hogy nem irányoz elő
új jogi aktusokat a Minority SafePack
kezdeményezéssel kapcsolatban, mivel a
már hatályos jogszabályok és szakpoli-

tikai intézkedések teljes körű végrehajtása elégséges a kezdeményezés céljainak támogatásához. A Minority
SafePack
kezdeményezőbizottsága
2021. március végén ezért eljárást indított az Európai Unió Bíróságán az Európai Bizottság elutasító döntése ellen.
Vincze Loránt, az RMDSZ európai
parlamenti (EP-) képviselője, az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniójának
(FUEN) elnöke, a Minority SafePack
kezdeményezés koordinátora az MTIhez csütörtökön eljuttatott közleményében „fontosnak és bátorítónak” nevezte,
hogy az uniós bíróság a kezdeményezőknek adott igazat a kisebbségek jogai és a
kulturális és nyelvi sokszínűség támogatása kapcsán.
Az EP-képviselő reményét fejezte ki,
hogy az uniós bíróság szintén a kezdeményezők javára dönt az Európai Bizottságnak a jogalkotást elutasító határozta
ellen indított semmisségi eljárás során.
Ezáltal arra kényszeríthetik az uniós bizottságot, hogy újraértékelje eredeti döntését, miszerint nem javasol jogalkotást
a Minority SafePack javaslatai alapján –
tette hozzá Vincze Loránt. (MTI)

Bukarestben üdvözölték, hogy Macron és Biden
kész katonákat küldeni Romániába
Klaus Iohannis államfő Twitter-bejegyzésekben üdvözölte csütörtökön, hogy Emmanuel Macron francia és Joe Biden amerikai elnök is kész katonákat
küldeni Romániába a NATO keleti szárnya, a Feketetenger térsége biztonságának erősítése érdekében.

A román elnök Macronnak az elzászi Haguenauban mondott szerdai beszédére reagált, amelyben a francia elnök kitért
arra: Franciaország a NATO-missziók révén eddig is küldött
csapatokat a balti térségbe, hogy szavatolja európai szövetségesei biztonságát, és továbbra is ezt fogja tenni. „Készek vagyunk továbblépni a NATO keretében, és újabb, előretolt
megerősített jelenlét típusú küldetésekben szerepet vállalni,
főleg Romániában” – idézte a román média Macron francia
katonák előtt mondott beszédét.
A francia elnök bejelentéséről beszámoló G4Media hírportál kiemelte: az ígéret olyan körülmények között hangzott el,
amikor újabb csúcsra emelkedett a feszültség Kelet-Európában, miután Oroszország több mint százezer katonát vont
össze az ukrán határoknál.
Iohannis szerint a francia katonák részvétele egy romániai
megerősített NATO-jelenlétben hozzájárul a francia–román
stratégiai partnerség megszilárdításához a Fekete-tenger térségében.
A román elnök nem sokkal később Joe Biden „explicit be-

jelentését” is üdvözölte, melyben az Egyesült Államok elnöke
leszögezte: növelni fogják az amerikai katonai jelenlétet Lengyelországban és Romániában, ha tovább romlik a biztonsági
helyzet a térségben.
Biden hivatalba lépése egyéves évfordulója alkalmából tartott szerdai sajtóértekezletén arra hivatkozott, hogy az Egyesült Államoknak a NATO ötödik cikkelye értelmében „szent
kötelessége” megvédeni ezeket az országokat, ugyanis NATOtagállamok. „Nem áll fenn ugyanez a kötelezettség Ukrajnával
kapcsolatban, de nagyon aggasztónak tartjuk, ami ott történik”
– idézte Bident a román hírportál.
A NATO-szövetségesek bejelentéseit – a román hadsereg
élén korábban vezérkari főnöki tisztséget betöltő – Nicolae
Ciuca miniszterelnök és Bogdan Aurescu külügyminiszter is
üdvözölte.
Bukarest évek óta szorgalmazza a NATO keleti szárnyának,
a védelmi szövetség fekete-tengeri katonai jelenlétének megerősítését, és Oroszország „agresszív magatartását” teszi felelőssé a térségben kialakult feszültségért.
Romániának 650 kilométernyi közös szárazföldi határa van
Ukrajnával, a Fekete-tenger térségében közvetlen szomszédja
az odesszai terület, légvonalban pedig mintegy 200 kilométer
választja el az Oroszország által annektált Krím-félszigettől.
(MTI)

„Európának kulturális, demokratikus
és oktatási hatalommá kell válnia”
Emmanuel Macron bemutatta a francia uniós elnökség
legfontosabb
célkitűzéseit és politikai
stratégiáját.

A francia elnök szerdán Strasbourgban kijtelentette: az unió a
demokrácia, a fejlődés és a béke
alapelvein született, ezeket az
alapelveket most veszély fenyegeti, ezért újból életre kell kelteni
őket.

A jogállamiság vége egyben
az önkényuralom kezdete
Figyelmeztetett: a jogállamiság
vége egyben az önkényuralom
kezdete, ezért az uniónak párbeszéd révén vissza kell hódítania
azokat, akik „távolodnak” a demokratikus elvektől.
A francia elnökség elsőbbséget
ad azoknak a jogalkotási kezdeményezéseknek, amelyek célja a
foglalkoztatás minőségének javítása, tisztességes bérek biztosítása,
a nemek közötti bérszakadék
csökkentése, a platform-munka-

vállalók jogainak biztosítása, a
megkülönböztetés elleni fellépés
és a vállalatok igazgatótanácsaiban a nemek közötti egyenlőség
megteremtése – mondta Macron.
Javasolta, hogy a terhességmegszakításhoz való jogot vegyék fel
az Európai Unió alapjogi chartájába. Az éghajlat-, a digitális és a
biztonságpolitika is olyan területek, amelyeken a francia elnökség
idején előrelépés várható – hangsúlyozta.
A francia államfő szerint Európának képesnek kell lennie felmérni
a
védelempolitikai
kockázatokat, és garantálni saját
biztonságát. Ellen kell tudnunk
állni az elsősorban orosz beavatkozási és destabilizációs kísérleteknek, és hatékonyan meg kell
büntetnünk a nemzetközi jogot
megsértőket, mondta az elnök.
„Európának kulturális, demokratikus és oktatási hatalommá kell
válnia (…), erőnk és eszközeink is
megvannak ehhez” – zárta beszédét Franciaország elnöke. (mózes)
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Ország – világ
A 12 éven felüliek közel fele
van beoltva koronavírus ellen
Az oltásra jogosult, azaz a 12 éven felüli lakosság
körében 47,5 százalékos az átoltottság – közölte
csütörtökön Valeriu Gheorghiţă, a lakosság immunizálását koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke. Az oltási kampány kezdetétől mostanáig több
mint 8.037.000 személy kapta meg a koronavírus elleni oltás legalább egy adagját. Ez azt jelenti, hogy
a felnőtt, 18 év feletti lakosság körében 49,81 százalékos az első dózissal való átoltottság. Az oltásra
jelenleg jogosult, 12 éven felüliek körében ez az
arány 47,5 százalékos. Az oltásra jogosult lakosság
száma jelenleg 16.900.000 személy. Románia összlakosságához – körülbelül 19,3 millió személy – mérten az átoltottság 41,64%-os – számolt be
sajtótájékoztatóján az oltásparancsnok. Gheorghiţă
szerint az 50 és 59 év közöttiek körében a legmagasabb (56 százalékos) az átoltottság. (Agerpres)

Már 730 ezer aláírást gyűjtöttek
az államfő leváltására
Klaus Iohannisnak az államfői tisztségből való felfüggesztését támogató 730 ezer aláírást gyűjtött
eddig a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR)
– közölte csütörtökön Marosvásárhelyen az alakulat
egyik társelnöke, George Simion. A pártvezető azt
mondta, remélik, hogy márciusig meglesz a 3 millió
aláírás. Hozzátette, az időjárás most nem kedvez az
aláírásgyűjtésnek, de az eddigi tapasztalataik azt
mutatják, hogy sokan támogatják a kezdeményezést
Maros megyében is. „Nincs olyan szervezeti kapacitásunk, hogy mindenhová eljussunk, de online is
letölthetők az űrlapok” – nyomatékosította. Az AUR
2021 novemberében kezdte el gyűjteni a támogató
aláírásokat Klaus Iohannis államfő tisztségből való
felfüggesztésére. (Agerpres)

Jelentős a lavinaveszély
a Fogarasi-havasokban
Jelentős lavinaveszélyre figyelmeztettek csütörtökön
a meteorológusok a Fogarasi-havasokban. A szakemberek szerint a havasok 1800 méter fölötti régióiban az egytől ötig terjedő skálán hármas fokozatú
a lavinaveszély. A figyelmeztetés a Bâlea-tó környékére is érvényes, ahol jelenleg 1,61 méter vastagságú a hótakaró. (Agerpres)

Nyomoznak a német Zöldek
vezetői ellen
Egy 1500 eurós kifizetés miatt nyomozás indult a
német Zöldek vezetői ellen hűtlen kezelés úgynevezett kezdeti gyanújával – jelentették csütörtökön
német lapok. A nyomozást a berlini tartományi
ügyészség indította magánszemélyek bejelentése
alapján a Zöldek szövetségi elnöksége ellen. A kezdeti gyanú a gyanúsítás legalacsonyabb szintje, azt
jelenti, hogy az ügyészség szerint léteznek adatok,
amelyek alapján valószínűsíthető az érintettek részvétele valamilyen szabálysértésben. Az ügyészség
az eljárásról előzetesen, tavaly decemberben tájékoztatta a Bundestagot, mert az elnökség tagjai egy
kivételével parlamenti képviselők. A nyomozást január elején indították. Az ügyről a Der Spiegel című
hírmagazin számolt be elsőként, még szerdán. A
Zöldek szóvivője közölte, hogy teljeskörűen együttműködnek az ügyészséggel. (MTI)

Büdösödő gáz

Emmanuel Macron

Forrás: Wikipedia

(Folytatás az 1. oldalról)
Ebben a felfordulásban simán lehet olyan szolgáltató
is, amelyik a káoszban jó alkalmat láthatott egy kis extra
nyereség bezsebelésére, de lényegében itt megint annak
a levét isszuk mi, adófizető fogyasztók, hogy amikor az
országot kormányozni kellett volna az ősszel, a politikusok hatalmi háborúsdit játszottak a bársonyszékekért.
Pedig tudni lehetett, hogy az energiaválság nagyon fog
fájni a kisemberek zsebének, de a nagyfiúk fütyülnek az
ilyen apróságokra. Vérprofik a felelősség másra hárításában, és jól tudták, hogy a fogyasztó végül is a szolgáltatókra lesz mérges, mert azoktól kapja a számlát. Mikor
a nem utolsósorban az elkapkodott szabályozásból eredően robbant a botrány, ők persze azonnal beleolvadtak
a multikat szidó kórusba, és újabban a megmentő szerepét is próbálják játszani, holott pont az lett volna a dolguk, hogy értelmes, átlátható szabályok megalkotásával
elejét vegyék ennek a cirkusznak. Ha értelmesen és felelősen végezték volna a dolgukat, úgy, ahogy kampányokban szokták ígérni, most egy szemernyivel jobb lenne a
helyzet, mert az energiaválság általános hatásai elől
nincs szabadulás, de a nehézségeken lehetett volna valamennyit enyhíteni egy korrekt, jól alkalmazott kompenzációval. Ám nálunk a döntéshozókra csak akkor lehet
számítani, amikor ígérgetni kell.
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Kisdiákok fonója

Bűnügyi felderítési akció
a megyében

Visszaélés a vakációs
utalványokkal

Csalás gyanújával kezdeményeztek bűnügyi
felderítési akciót Marosvásárhelyen, valamint az országban. Vakációs üdülési utalványok fiktív elszámolásával és egymillió lejes
károkozással vádolnak több idegenforgalmi
egységet Maros megyében is.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
Ottjártunkkor a Művészeti Líceum előkészítősei, Csizmadi
Csilla tanítónő osztálya éppen Tekei Erika meséit hallgatta. Az
Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány munkatársa Ráduly
János gyűjtéséből osztott meg a gyerekekkel egy, a farsangi
időszak
hangulatához
illő,
vicces
mesét,
A tollas medve címűt, majd a zöld szakállú király szintén időszerű, átváltozásos története következett.
A szomszéd helyiségben Kelemen Vera kézműves irányításával harmadikos bolyaisok, Somlay Melinda diákjai csuszababát készítettek, néhány lány kukoricacsutkából tornyot
épített, egy kisebb csapat pedig szapora mozdulatokkal fejtette
fonott kosár fölött a törökbúzát. A gyereknép a 19., 20. századi
falvak világát hitelesen megidéző környezetben munkálkodott,
olyan eszközök ,,társaságában”, mint a fonókerék, a vetőszeg,
az orsó és a guzsaly.
– A gyerekek ezeknek a tárgyaknak a segítségével megismerhetik a teljes folyamatot, amíg a lenből, kenderből a késztermék elkészül. Úgy gondolom, a mai okoseszközök világában
fontos, hogy a fiatal nemzedék a népi hagyományokkal is találkozzon, annál is inkább, mivel főként városi családokban
már a nagyszülőknek sincsenek ezekkel kapcsolatos élő emlékeik, és az iskolai tananyag sem ad teret ilyen jellegű ismeretgyűjtésre. Az élőszavas mesehallgatás, közös meseszövés
szintén fontos része volt a fonóban zajló együttlétnek, most
ennek a hangulatát is megtapasztalhatták a kisdiákok – foglalta
össze a délelőtti tevékenységek lényegét Nagy Zsolt, a gyer-

mekprogramok egyik szervezője, miközben az aprónép Balogh
Zsolt hívogatására népi gyermekjátékokhoz sorakozott fel.
,,Madarak voltunk, földre szálltunk...” – hangzott fel hamarosan a jól ismert mondóka, majd a kiskertbe ment kecske került
a középpontba. Amíg a kört alkotók egyre jobban belemerültek
a játékba, Tekei Erikával az interaktív mesélés tapasztalatáról
beszélgettünk.
– A mostani legkisebb diákok a járványhelyzet miatt nem
járhattak folyamatosan óvodába, éppen ezért érződik rajtuk,
mekkora szükségük van az ilyen alkalmakra, a személyes
együttlétre, beszélgetésre. Ez az igény az ő esetükben nagyobb,
mint a náluk valamivel idősebb generációnál – hangsúlyozta
az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány munkatársa.
A továbbiakban farsangi fánkot és főtt kukoricát kóstolhattak
a gyermekek, közben pedig más olyan ,,kalákás” ételekről is
tudomást szerezhettek, amelyeket a parasztasszonyok az elmúlt
századokban szolgáltak fel vendégeiknek a vízkereszt utáni
mulatozás heteiben.
Délután alkalmazott bábművészeti előadással folytatódott a
program, Kali Barabási Hajnalka és Tálas Ferenc pedagógusok
a Romulus Guga Általános Iskola egyik osztályát, László Gabriella negyedikeseit és Szitai Tünde bolyais tanítónő másodikos
diákjait örvendeztették meg interaktív játékukkal.
A kultúra hete hagyományőrző gyermektevékenységeit –
ahogy a szombaton záruló, teljes heti programot – Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága
és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Január 19-én, szerdán a kora reggeli órákban a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai 24
összehangolt házkutatást tartottak Maros megyében,
az ország 13 más megyéjében és a fővárosban, ugyanakkor 44 helyszínen dokumentumokat és tárgyi bizonyítékokat foglaltak le csalással gyanúsított
személyeknél.
Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint Maros
megyei turisztikai egységek képviselői is szállásadást
és étkezést bizonyító fiktív elismervényekkel számoltak el magánszemélyeknek vakációs értékjegyeket.
Az utalványok valós értékének 60%-át készpénzben kapták meg az üdülési csekkek tulajdonosai. A
turisztikai egységek utólag a vakációs értékjegyek teljes összegét elszámolták engedélyezett egységoperátorok, vállalkozások révén. A becsült kár értéke
hozzávetőleg egymillió lej.
A Maros megyei bírósági ügyészség felügyeletével
zajló akció során kilenc elfogatóparancsot hajtottak
végre. A megyei rendőrség sajtóképviselője, Sabău
Aurica szerint eddig három személyt vettek őrizetbe
Marosvásárhelyen: két férfi (35 és 45 évesek) és egy
31 éves nő került 24 órás őrizetbe. Vakációs utalványokat foglaltak le a kártyához mellékelt PIN-kódokkal, valamint kártyaleolvasó eszközöket, számlákat és
az elszállásolások vélhetően fiktív nyilvántartásait is.

Fotó: Maros Megyei Rendőrség

Fiatalok – Jövőkép program

Képzés ötletekkel és problémamegoldásokkal
Nagy-Bodó Szilárd
A fiataloknak szánt jövőképprogram
olyan pályakezdő, munkahelyi nehézségekkel küzdő személyeknek szól, akik
mind a munkában, mind az élet bármelyik területén jól vagy jobban meg szeretnék állni a helyüket. A számukra
szervezett találkozókon kortárs problémákat vetnek fel, amelyekre kortárs megoldásokat próbálnak találni. Az
eseményre olyan 16 és 30 év között személyeket is várnak, akik munkát keresnek, hiszen az állásinterjúkhoz is
biztosítanak felkészülést, továbbá az új
munkahelyen is segítik a résztvevőket.
A rendezvény személyes jelenléttel hat
négyórás találkozót foglal magába, a St.
Georgius Manager Club marosszentgyörgyi irodájában, a Malomrét utca 27. szám
alatt. Az első találkozóra február 9-én 16–
20 óra között kerül sor.
A képzésen a helyek száma korláto-

Az esemény plakátja

zott, összesen 30 érdeklődőt tudnak fogadni. Nem kikötés, hogy Maros megyeiek legyenek, máshonnan is lehet
jelentkezni, ha a megadott időpontokban
részt tudnak venni. A részvételi díj 500
lej, azonban amennyiben a diák részt vesz
az összes képzésen, és elvégzi a feladatait, visszakap 400 lejt.
A találkozókon Ambrus Tibor docens,
projektmenedzsment-szakértő tart előadásokat. A hat találkozón olyan témakörökbe
nyerhetnek
betekintést
a
résztvevők, mint például a mai kor követelményei a profizmus világában, önismeret,
önbecsülés,
munkahelyi
kommunikáció, csoportszerepek, helyünk a munkaközösségben, a pénz mint
értékmérő a fiataloknál, generációs problémák, cégvezetési generációváltás, a
mindennapi konfliktusok kezelése, illetve
az időgazdálkodás helyes útjai. Továbbá
olyan kérdésekre is keresni fogják a választ, mint például: hogyan lehet valaki

szakértő, mit kell tennie ebben az ügyben,
vagy hogyan tudja valaki értékesíteni a
tudását, hogy tud belőle anyagi hasznot
szerezni. A képzés során – a megadott témakörök mentén – lesznek olyan feladatok is, amelyeket otthon kell elvégezni.
Ezek elmulasztása vagy késői leadása a
képzésről való kizárást vonja maga után.
A program célja, hogy a fiataloknak,
pályakezdőknek önismereti, kommunikációs interaktív beszélgetéseket tudjanak
nyújtani, előadásokkal és gyakorlatokkal
egybekötve. A képzés várt eredményei
közé sorolják a személyiségfejlődést, a
kortárs problémák felismerését és lehetséges megoldások kidolgozását, valamint
a képzést elvégző munkakereső fiatalok
számára biztosítják, hogy komoly cégek
vezetőivel találkozzanak jövőbeni együttműködés reményében.
Az eseményre január 31-ig lehet jelentkezni
a
következő
linken:
https://forms.gle/Ce7ETBH9qB51f6EP7

Forrás: St. Georgius Manager Club Facebook-oldala

Elfagyhatnak a vízórák
az erős fagyban
Mezey Sarolta
Mínusz 5 C-fok alatt fennáll a veszélye annak,
hogy elfagynak a vízórák, emiatt az Aquaserv vízszolgáltató vállalat arra hívja fel a fogyasztók figyelmét,
hogy óvják a vízórákat. Nicu Tomuleţiu, a vállalat szóvivője szerint csütörtökig még nem jeleztek fagy
miatt műszaki hibát, azonban hét végén még alacsonyabbra, -15 fok alá süllyed a hőmérők higanyszála,
s az erős fagy súlyos károkat okozhat.
Az Aquaserv szóvivője szerint ilyenkor a vízórákat
feltétlenül zárva kell tartani és szigetelni, mely néhány egyszerű intézkedéssel megoldható. Ha a vízóra
aknában található, ellenőrizni kell, hogy a fedőszerkezet megfelelően zár-e, illetve azt is, hogy ne szivárogjon víz az aknába. A jól záró aknafedőket nem
tanácsos nyitogatni. Az aknák szigetelőanyagokkal –
például ásványi vattával, habszivaccsal és textíliákkal
– bélelhetők ki, de vigyázni kell, hogy a mérőműszer,
illetve a zárjegy ne sérüljön meg. Úgyszintén szigetelni kell a mérőműszerre csatlakozó vezetékeket, a
csapokat és csatlakozókat is. Amennyiben a mérőműszer pincében vagy gépházban található, a nyílászárók
legyenek becsukva. Ha a mérőműszer mégis elfagy,
felolvasztásához ne használjanak forró vizet vagy
nyílt lángot.
– Ha a vízóra az erős fagyban mégis elfagy, az
Aquaserv hibaelhárító központjához kell fordulni a
0265/208 888-as telefonszámon. Amennyiben a vízóra magánterületen található, és megállapítják, hogy
az elfagyás okozta károsodás a fogyasztó mulasztása
miatt történt, az új műszert és a cserével járó munkálatok árát saját költségéből köteles fedezni. Az Aquaserv éppen a várható fagykárok miatt több felügyeleti
és beavatkozási munkacsoportot állít készenlétbe –
tájékoztatott Nicu Tomuleţiu.
Ami a vízellátást illeti, nem volt és nem is várható
fennakadás a fagy miatt.
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Tudatosan a sztárvilág felé

„Meg kell küzdenem a sikerért”

Tavaly a magyarországi RTL Klub tévéadón közvetített jubileumi, tizedik X-Faktor döntse lett a marosvásárhelyi Ferenczi Kamilla, akinek az él adásban
– kis túlzással – az egész város szurkolt. Kevesen
tudják, hogy a tehetséges énekes tudatosan készült erre a pályára, és a nagyszínpadon szeretné
kamatoztatni mindazt a tapasztalatot, amelyet a
vetélkedn szerzett. A tehetségkutató harmadik
helyezettjével egyebek mellett arról beszélgettünk,
hogy milyen esélyekkel maradhat továbbra is reflektorfényben.

Vajda György
– Mindig vannak az életben olyan sorsdönt pillanatok,
amikor életre szólóan irányt válthatunk. Ilyen volt az is, amikor elhatároztad, hogy benevezel a tehetségkutatóra?
– Kicsi korom óta szerettem volna jelentkezni valamilyen
tehetségkutató versenyre. A marosvásárhelyi M vészeti Líceumban képzm vészeti szakra jártam, közben zongoráztam, majd három év után a klasszikus canto (bel canto)
osztályba iratkoztam. Tizenegyedik osztályosként Piatra Neamon részt vettem egy bel canto nemzetközi tantárgyversenyen, ahol második lettem, egy népdalversenyen els helyen
végeztem, és voltam egy balladaversenyen is, ahol második
lettem. Ezek a díjazások önbizalmat adtak ugyan, de akkor
még nem gondoltam arra, hogy valaha eljutok egy tehetségkutató versenyre. Az X-Faktorra való jelentkezés eltti idszakban felléptem a városi gólyabálon, felkészítettem
másokat a gólyabálon való szereplésre, felkértek arra is, hogy
a Bolyai Farkas Líceumban éneklést tanítsak egy diáknak,
ezenkívül felléptem a Vibe fesztiválon. Ennyi volt mindössze
az énekesi, eladóm vészi tapasztalatom. A középiskolai tanulmányok befejezése után sikeresen felvételiztem a kolozsvári Babe–Bolyai Egyetem zenepedagógia szakára, amelyet
egy év után otthagytam. Nem éreztem kötdést a tanári szakmához, mindig a színpadon képzeltem el magam. Munkába
álltam. Elször egy benzintölt állomáson, majd élelmiszerfutárszolgálatnál, legutóbb pedig kaszinóban dolgoztam.
Amikor meghirdették a jelentkezést a X-Faktorba, azon gondolkodtam, miért csinálok mást, mint amit szeretek. Így felutaztam Budapestre, és jelentkeztem a válogatón. Nem
f ztem nagy reményeket hozzá, de amikor továbbjutottam az
elválogatón, elhittem, hogy jó úton vagyok, és komolyan
vettem a felkészülést.
– Kértél-e valakitl szakmai tanácsot, segítséget, mieltt
beneveztél volna?
– Nem állt mögöttem senki. Ötéves korom óta tanulok zenélni. A családban senki nem volt zenész. Szép hangja van
édesapámnak, de nem fejlesztette. A tehetségem miatt nem
t ntem ki különösképpen az iskolában. A líceum után alakítottam ki a saját stílusomat, a hangtechnikát, mivel más
könny zenét énekelni, mint bel cantót, amire tanítottak.
– Miután beválogattak, milyen nehézségekbe ütköztél?
– Az volt a szokatlan, hogy a produkciómat azonnal kiértékelték. Ezt meg kellett szoknom. Azt hittem, nehéz lesz
az elválogató, utólag viszont az él adás bizonyult nehezebbnek. Az él show-ig senki sem készített fel. A tábor
els fordulójában egy dalt fél nap alatt kellett megtanulni,
színpadra állítani. A továbbjutók maradtak a táborban.
Aztán két napra rá ismét fellépés következett a székekért, majd onnan a mentorházba vezetett az út.
Gyakoroltam a fellépésre, emellett dolgoztam a kaszinóban. Megtörtént, hogy egész éjjel szolgálatban
voltam, miután hazamentem, ismét gyakoroltam,
este a pult mögé álltam. Volt, hogy megszakítás nélkül 24
órát dolgoztam. Amikor Budapestre kellett utaznom az újabb
meghallgatásra, elcseréltem a kaszinóban a túráimat. A haza-

jövetelem után pótoltam a munkanapot.
Az él show eltt két héttel mondtam
fel az állást. A mentorházban elrontottam az egyik dalt, és akkor megijedtem, hogy nem jutok tovább.
Miután bejelentették, hogy mégis
mehetek az él eladásba, azon
gondolkodtam, hogy miként fogom
végigcsinálni.
– A zsri tagjai többször is
megjegyezték, hogy tökéletes
hangtechnikával
énekeltél, de nem tudtál ellazulni, feszélyezett voltál.
– Ez azért volt így,
mert tizenkét év alatt a
M vészeti Líceumban, a
bel canto órákon arra tanítottak, hogy stabilan két
lábon állva, kihúzott háttal
és „helyesen” kell énekelni a
színpadon. Valóban nem tudtam
könnyen megnyílni, de úgy éreztem, ez sokkal érdekesebb volt,
mint annak az eladása, aki tudta,
hogyan mozogjon, táncoljon a
színpadon. Éneklés közben beleéltem magam, teljes odaadással,
szenvedélyesen adtam el a
dalt, megküzdöttem azért,
hogy az él adásban maradjak.
– A mentorok valóban
mentoráltak?
– Igen, mindenki támogatott, nagyon sokat
segített Puskás Peti is.
Mindig ott volt a próbákon és bátorított.
Közösen döntöttük
el, hogy milyen
dalt választunk.
Attól
féltem,
hogy eladás
közben elfelejtem a dalszöveget. Azzal
nyugtatott,
hogy
ezzel
í g y
volt


is, és át lehet hidalni ezt a kis bakit. Végül szerencsém volt,
mert egyszer sem vétettem. Az él show-ban volt egy kis rituálénk: mindig megölelt, elszámoltam 11-ig vagy 16-ig –
ezek a szerencseszámaim –, majd megnyugodva léptem a

színpadra. Érdekes, a mai nap sem emlékszem pontosan viszsza, hogy milyenek voltak a színpadi produkcióim. A mentorok mellett az él eladások alatt az énektanárok
segítettek a legtöbbet. Nagyon szigorú programunk volt.
Vasárnap szabadok voltunk, hétfn tartottuk a megbeszélést, a kiértékelt, kedden nekifogtunk az új dal próbáinak, szerdán és csütörtökön színpadi próbákat tartottunk.
Hetente kétszer énekórán vettünk részt, pénteken újabb
színpadi próba következett, szombaton pedig az eladás.
– Sokan megdöbbentek, amikor kiestél a döntbl, hiszen – fleg az itthoniak – arra számítottak, hogy
te leszel a nyertes. Közben elég éles kritikákat is
kaptál, amit utólag különbözképpen értelmeztek, magyaráztak az értk és a szurkolók egyaránt.
– Az elmarasztaló véleményekben volt némi
igazság. Mindig elfogadtam a kritikákat, és
igyekeztem javítani mindazon, amit felróttak.
Mind az eldöntben, mind a döntben világhír eladók ismert dalait énekeltem,
amelyeket mindenki ismer, akár tud, akár
nem angolul. Könny kifogást találni ezeknek az eladásában, mivel van összehasonlítási alap, ellentétben a saját szerzeménnyel, amelyet akkor mutattak be elször. Arra is törekednem kellett, hogy ne
utánozzam az eladót. Igyekeztem eredetien, egyéni stílusban eladni a dalokat,
ami nem könny . Így utólag úgy érzem,
olyan dalokat énekeltem, amelyekkel
tudtam azonosulni, és teljes odaadással, átéléssel adtam el. Amikor elhangzott, hogy távoznom kell a
versenyrl, a színpadon „civilizáltan” fogadtam el a döntést. Közvetlenül utána azt nyilatkoztam, hogy
számítottam erre, de „számomra
és a családomnak én vagyok a
gyztes”. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy beképzelt vagyok, és emiatt támadtak is.
Lehet, hogy más sem viselte
volna könnyebben, amikor több
mint fél évig benne van az
álomvilágban, ami egyszer
csak szertefoszlik. Most már
azt mondom, hogy elégedett
vagyok a harmadik helyezéssel, nem kell elsnek lenni
ahhoz, hogy további sikereim legyenek a színpadon.
– Hogyan tovább?
– Remélem, sikerül
újabb saját vagy nekem írt
dalokat eladnom, és
koncertezhetek is. Meg
kell küzdenem a sikerért.
Jó, hogy ismert lettem,
hiszen ez is volt a célom,
amikor jelentkeztem. A szociális
médiában 103.000 követm van, ebbl mintegy 30.000 az Instagramon és 73.000-en
a TikTokon. A saját
dalom videoklipjét
több mint 300.000-en
tekintették meg, és
ez mind annak a jele, hogy jó úton vagyok, és megérte részt
venni az X-Faktorban.
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A természet kalendáriuma
(CDXCVIII.)
Kiss Székely Zoltán
Nyár vigalma, sz siralma,
Minden eltnt, oda van ma,
Tél ez, néma dermedet.
Megfagyott a könny szememben,
Mint a harmat rózsakelyhen
A kiszáradt lomb felett.
A Természet holtra bágyadt,
Hlt szerelmek, béna vágyak
Zizegnek a hó alatt.
A táj mint egy hulla fekszik,
Istenekkel nem vetekszik
A kifáradt gondolat.
Fönt az ormon gondok ülnek,
Rém a rémmel elegyülnek,
Köztük átok a viszony.
Lent az aljba, vad kacajba
Tör a szélvész; vérbe, fagyba
Véti vemhét az iszony.
Ki van mondva az ítélet:
Sírgödörbe hull az élet! –
Van-e még, ki ellenáll?
Az Enyészet dala harsog,
Jégvirágok, hideg arcok,
Amit alkot a Halál.
Mért nem üt már a nagy óra?!
Megállott a mutatója,
Nincs jövend, sem jelen;
Lesem, várom: hátha perceg,
Mindhiába azt a percet, –
Múltja van csak, végtelen.
Híja esett az idnek.
A jelennek, jövendnek
Édes álma megszakadt;
Csak az emlék, csak a bánat,
Temetkben, sírva támadt,
Vet rám kétes árnyakat.
Emberpróbáló zimankó lehetett az 1889rl 1890-be áthajló télben, hogy Komjáthy
Jen ily zord képet fest e Télen.
Az idei tél eleddig nem ijesztgetett ennyi
zordsággal. Talán több hó is elkelne még így
január harmadik dekádjának elején.
Talán lesz még zordabb is telünk, de várjuk
már a tavaszt. Hiszen érezheten hosszabbodnak a nappalok.
Mikor üt az örök óra?
Virradóra! Virradóra!
Mikor hangzik már a dal?
Már megállott, semmi kétség,
Néma árnyak, vaksötétség…
Készen áll a ravatal.
Nem, nem halt meg, érzem, érzem!
Égnyiláson, fellegrésen
Áttör ím a tzi Nap!
Egy sugár csak, mi aláfoly

Nem álom a nagylevel hárs illatígérete

S már gyönyörben reng a távol,
Meglapul az éji had.
Istenarcról hull a fátyol,
Ide süt egy szebb világból
Büszke, lelkes, nagy szeme.
Földobog a bús Föld is rá,
Mintha keblét lángra szítná,
Mintha csókot hintene.
Szépnek látom újra s nagynak
A világot s elragadnak:
Vágy, öröm, hit, szenvedély.
Nincs hatalma a halálnak:
Kék szemére a világnak
Kurta álmot hint a tél.
Csorba nincs a teremtésen,
Hervadatlan él egészben,
Nyár van itt, örökre nyár!
És a csodás mindenségben
Napok égnek örök fényben
S egyre hull, hull a sugár.
Komjáthy eme verse híd tél és nyár között
–  is egyfajta híd volt Vajda János romantikája és Ady Endre szimbolizmusa között.
S mindezeken átragyog Áprily Lajos kérdése: Akarsz-e fényt?
Homály. A bimbós sombokor
ködpermetegben ázik.
Hozok egy ágat, vízbe tedd,
vázádban kivirágzik.
Pár nap s kibontja szirmait,
mintha kénlánggal égne.
S a verandán szétsugaraz
a tavasz szkesége.

Fönt az ormon gondok ülnek

hatalmát az égbe nyúló Olümposztól származtatták. Az olümposziak éppen tizenketten
voltak, mindegyikjükre jutott egy-egy csillagászati hónap, állatövi jegy. A Vízönt úrnje Héra volt. Madara a páva, fája pedig a
Heszperiszek kertjében álló aranyalmafa volt.
Tejével  tette halhatatlanná a napisteni Héraklészt. A rege szerint a Tejút akkor keletkezett, amikor a nagy erej gyermek szorítása
nyomán keblébl az égre fröccsent a tej. A
Heszperiszek aranyalmafája szintén a Tejutat
jelképezte. A páva is égjelkép volt. Eredetileg
Argosznak (Ragyogónak) hívták, s Héra
ezerszem óriás testre volt, akit Zeusz változtatott pávává halála után. A mitológiai magyarázat szerint szemei azóta is a hím páva
faroklegyezjét díszítik – a kiterjesztett pávafarok a csillagos égboltot jelképezte. A
Vízönt a „Kötés Ura”, amibe a szelek fölötti
hatalom éppúgy beleértend, mint az eskütétel és minden más szimbolikus égi kötés. A
germánok más néven tisztelték (Odin), de
szerepköre nem változott: a holtak, a szelek
és a tél feletti uralmat birtokolta. Az indoeurópai istenség tisztelete egybefonódott az Európa-szerte shonos medvekultusszal. A téli
álmot alvó medve indogermán nevei (latin
ursus, francia ours, angol bear, svéd björn)
rokon hangzásúak az Uranosz istennévvel. A
medvekultusz különböz formái az idszak
ünnepeiben, a farsangi szokásokban és hiedelmekben a közelmúltig fennmaradtak.
Mindez kézenfekvvé tette, hogy az asztrológusok az Uranoszról elnevezett bolygót
(Uránusz) a Vízönt „trónusára” ültessék.
22-én a keresztény Vince vértanú napja.

Tokaj szlvesszein
Nektárt csepegtettél.
A szlnek ott a helye Himnuszunkban is.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy
– a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte
meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.
2006. május 7-én avatták fel Budakeszin a
Himnusz szobrát. V. Majzik Mária kilenc
méter hosszú, négy és fél méter magas alkotása egy kör sugarai mentén jeleníti meg a
vers sorait, közepén egy kétméteres, bronzból
készült istenalak látható, a „Himnusz” szó a
talapzaton rovásírással is olvasható. A szobor
hét ívbl álló szerkezetében hétszer három
bronzharang szólaltatja meg az ünnepeken
Erkel Ferenc mvét.
Január 25. Pál napja. A jelentsebb szentek
névünnepei általában a csillagászati hónap
els, azaz a naptári hónap utolsó dekádjába
esnek. Vízönt havát Szent Pál képviseli –
„a legkisebb az apostolok között”. Önmagát
mondta legkisebbnek az egykori Saul. Pál
fordulásába a néphit a természet fordulását is
belelátta. E nap idjárásából a termésre, a
gazdasági élet kilátásaira következtetnek. Az
id lassan tavasz felé fordul. A jó id jó termést jelent, a köd pedig a jószág pusztulását,
a szelek háborút.
Tavasz s nyár felé kacsingatva, hadd fejezzem be e heti utunkat a 2022. év fájánál, a
nagylevel hársnál megpihenve.
Az Országos Erdészeti Egyesület Bartha
Dénes kezdeményezésére 1996 óta minden
évben megválasztja az év fafaját. A cél az
adott shonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés. 1996–2013 között
egy kuratóriuma döntött az év fafajáról, 2013
óta az év fáját szavazáson választják meg. Ez
évben a második helyen a rezgnyár (Populus tremula), míg a harmadik helyen a kecskefz (Salix caprea) végzett.
A gyztes nagylevel hárs (Tilia
platyphyllos) hegyvidékeink üde erdeinek
elegyfája, köves-sziklás, kgörgeteges talajokon is megél. Matuzsálemi példányai több
száz évesek. Jó mézel, szárított virágzata ismert gyógytea. Intenzív felújulóképessége
miatt a gazdasági erdkben visszaszorították,
s a nagyvad is ersen károsítja. De gyakran
ültetik kertekbe, szlsök szélére dísz- és
méhlegel fának.
Jékely Zoltán 1940–41-bl keltezett töredékében írta volt:

Érkezünk, megérkeztünk a vízönt havába.
A Napnak az ókorban január 21/22-tl február 18/19-ig a Vízönt csillagkép adott otthont. Ám a Nap precessziós mozgása miatt
csillagképünket ma már márciusban ragyogja
be a felkel Nap fénye. A távcs felfedezése
eltt nem csupán viszonyítási helyül szolgáltak az állatövi csillagképek. Az asztrológia az
emberi sorsot befolyásoló erknek tekintette
ket a planétákkal együtt. Az állatövi csillagképek szimbolikája a csillaghitben fogant, de
számtalan naptári vonatkozása is van.
A Vízönt mitológiai rangját még abban az
idben nyerte, amikor a Közel-Kelet földmveli az idszámítás alapjait megvetették.
Ekkor, 5–6000 évvel ezeltt a téli napforduló
csillagképe három zodiákusbéli társával, a
Bikával, Oroszlánnal és a Skorpióval együtt
a naptári sarokpontok és égtájak ura volt.
Ennek emlékét rzi a bibliai látomásokban
Ha megcsurran Vince,
szerepl négy apokaliptikus fenevad és a
teli lesz a pince.
négy evangélista jelképe, melyek közül az
emberarcú angyal maga a Vízönt.
Vince már a koronázási palástunkon
A helléneknél olyan istenek is uralomhoz (1031) föltnik. Kopasz nádor a váradi széjutottak az állatövi jegyek felett, akiknek égi kesegyházban oltárt emelt a tiszteletére.
Közép-európai kultusza a
XI. században idekerült
ereklyéi révén Boroszlóból sugárzik szét. Tiszteletére
kápolnát,
templomot nyilván azért
nem szenteltek a szlhegyekben, mert télidben
úgysem tudták volna a
búcsúnapját méltóképpen
megünnepelni.
Sokatmondó kivétel azonban a
Sárospatak
határában
emelked Szentvincehegy, ahol a középkorban
(1238) szlk között doNem álom volt, ne mondja senki se,
minikánus klastrom állott.
éreztem még a hársfák illatát is!
Még a XIX. század forduKolozsvárt jártam, s Erdély bús szíve
lója táján is a szlsgazúgy lüktetett, akár Velence, Párizs.
dák Vince napján egyik
pincébl a másikba járva
Isten, óvj meg a hársfák illatától!
együtt áldomásoztak. VolSzomorú mélybe roskad a jelen
tak, akik vesszt vágtak
s ájultató közelre j a távol…
le, és a meleg szobában
rügyeztetni
kezdték.
Nem álom volt… A Trébely-széli, óriásra
Ennek állásából, mértéké- ntt hársak nekem útjelzim. Illatuk örökre
bl azután az szi ter- belém ivódott, s nem tudok, nem is akarok
mésre következtettek.
megszabadulni az otthoni hársfák illatától.
Maradok kiváló tisztelettel.
Értünk Kunság mezein
Kelt 2022-ben, vízönt havának els napÉrt kalászt lengettél,
ján
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Épített örökségünk

Az 1132-ben említett település kastélyegyüttese és temploma
A Marosvásárhelyről Szászrégenbe
vezető országúton, Gernyeszeget elhagyva, a Maros jobb oldalán lévő
magaslat szakadékos peremén látható a vajdszentiványi Zichy-Horváth
kastélyegyüttes. A műemlék alsó
szintje részben a domboldalba épült,
emiatt a falu felől a második szint félköríves árkádjaival hosszú tornácos,
földszintes épületnek mutatkozik. A
települést írásban először 1132-ben
Sancto Johanne néven említik…

Nagy-Bodó Tibor

A régi épület, vagyis a hosszú ház mindkét
szintje vastag téglafalakkal és boltozatokkal
készült, a 18. századi erdélyi késő barokk építészet szép példája.
A kastély másik épülete rövidebb, magas,
tört síkú fedélzetével a szakadék peremére
merőlegesen áll. Mindkét épület építtetője ismeretlen.

Az építéstörténet
A Zichy-udvarház néven ismert vajdaszentiványi épületegyüttes építéstörténete
nem ismert, de stílusjegyei arra engednek következtetni, hogy a 18. században vagy a 19.
század elején emelték.
Az erdélyi magyar elektronikus könyvtár
közlésében olvasható, hogy a régi Erdély nemesi társadalmának birtokviszonyait ismerve, igen kevés a valószínűsége annak,

homlokzat pedig egyszintes. Cserepezett,
csonka kontyos nyeregtető fedi.
Az adatbank közlése szerint a keleti homlokzatnak tizenhat aszimmetrikus elhelyezésű nyílástengelye van. A két szintet
egyszerű vakolt övpárkány választja el egymástól, a koronázópárkány gazdagon tagolt.
Az épületnek elsősorban az udvar felé
néző nyugati homlokzat félköríves árkádos
tornáca kölcsönöz barokk jelleget. Az árkádos folyosót az udvar felől mellvéd határolja,
ezt több tengelyben faragott szárkövekkel határolt bejáratok törik át.

A portikuszt díszítő urna és
a Bethlen-címer már nincs az épületen
A második világháború után a vajdaszentiványi birtokot államosították, évekkel
ezelőtt került vissza jogos tulajdonosához,
aki 1949-ig, a család internálásáig a kastélyban lakott. Zichy Jozefa Melanie Georgina
Huberta Antónia 1908. március 7-én született
Budapesten.
Sajnos, a portikuszt díszítő urna és az iktári
Bethlen címer már nincs az épületen. A kert
egykori határait nem sikerült azonosítani, így
hajdani kiterjedéséről sincsenek pontos adatok.
Csak a terepalakulatból lehet következtetni
az egyes régi kerti elemek helyére. Vagyis:
azonosítható a tó helye a kastélydomb oldalában, ahonnan a terepadottságokat figyelembe véve a víz kaszkádos lefolyása is
elképzelhető, bár erre semmilyen bizonyíték
nincs.

az istenháza melletti területen játszóteret, a
svédországi SB Alapítvány támogatásával
pedig sportpályát hoztak létre.
A vajdaszentiványi református templomnak nemcsak muzeális értéke van, hanem istentiszteleti térként is használja a helyi
református gyülekezet. Az egyházközség kb.
hatszáz lelket számlál, vasárnapról vasárnapra szép számban látogatják az istentiszteletet. A gyülekezetben tevékeny ifjúsági
csoport működik kb. harminc tag részvéte1796-ban a kriptát véglegesen
lével. Rendszeresen találkoznak, táborokat
lezárták
szerveznek, sporttevékenységekben vesznek
Az 1795. évi toldást, a hajó építését gróf részt.
Bethlen Kata, özvegy gróf iktári Bethlen Domokosné költségén végezték. A torony falán
elhelyezett felirat a donátorok nevét örökíti
meg.
Az 1924. évi javítások alkalmával felszínre
került a padlózat alatti kriptát elzáró fedőkő.
Ennek felirata tudatja az itt örök nyugalomra
helyezett személyek nevét. Az 1796-os évszám a kripta végleges lezárásának idejét
jelzi.
A kilenc méter hosszú, középkori eredetű,
támpilléres szentély és a később hozzáépített
tizennégy méteres hajó arányos méreteivel
egységes templom képét mutatja.
befalazott szentségtartó fülke nyoma található, míg a padlózata alatt falazott kripta van.
Falai vastagok, ablakai félköríves záródásúak.
Síkmennyezetét a hosszanti falakat tagoló
sávoknak megfelelően vakolt részek osztják
három mezőre. A nyugati végében elhelyezett
orgonakarzatot két oszlop és a határolófalak
tartják. A déli bejárat előtti portikusz itt sem
maradhatott el.

Szabó Előd teológus és Dénes Csaba
református lelkész kiegészítése

hogy az építtető az elsősorban MagyarorszáA parkból szép kilátás nyílik a két vajdagon birtokokkal rendelkező Zichy család tag- szentiványi templomra.
jai közül került volna ki, fontos tehát a
A templomokról
település újkori birtokviszonyainak, tulajdoA falu fölött, egy kis magaslaton áll a könosainak feltárása, hiszen ezek az adatok vezethetnek
el
az
építéstörténet zépkori templom. A 13–14. században épült
római katolikus istenháza plébánosa 1332–
körvonalazásához.
1335 között már fizette a pápai tizedet.
A kúria Kemény Sámuel feleségének
Az eredeti templom csak a szentélyből állt,
öröksége volt
hajóját a reformáció után építették.
Több levéltári forrás utal arra, hogy a száA reformátusok a nyugati oromfal elé torzadforduló táján Erdély főméltóságai közül nyot is emeltek. A templomot a kertjében létKemény Sámuel és felesége, iktári Bethlen rejött temetővel együtt kőfallal zárták körül,
Kata lakott Vajdaszentiványon – iktári Beth- északi és déli oldalán egy-egy bejárókapuval.
len Zsuzsanna, valamint férje, Teleki Sámuel
Keresztes Gyula, a Maros megye középkori
kancellár levelezésében gyakran bukkannak templomainak ismertetése helységenként
fel arra utaló adatok, hogy Kemény Sámuel című munkájában ír arról, hogy a templom
és felesége Vajdaszentiványon tartózkodott, régi része a szentélynégyszögből és a nyolcKemény 1813-ban Vajdaszentiványról kelte- szög öt oldalával bezárt részből áll, amelyhez
zett levelet a marosvásárhelyi magisztrátus- diadalívvel kapcsolták az 1795-ben épített
hoz.
hajót.
Több adat és a helyi református templomban lévő építési emléktábla alapján arra kö- A faragott Krisztus-arc
A szentélynégyszög keresztboltozatos, a
vetkeztethetünk, hogy a kúria Kemény
Sámuel feleségének öröksége volt édesanyja, keleti részén a sokszögnek megfelelően éliktári Bethlen Domokosné született bethleni bordázott, a zárókövön egy faragott Krisztusarc látható.
Bethlen Kata jussán.
A hajó csúcsíves ablakai mérműves faraAmint azt már említettük, az épületegyüttes két különálló, jellegében egymástól eltérő gott kőkerettel készültek. A nyugati és déli
bejáró kőkeretes. Az egykori sekrestye ajtaját
egységből áll.
Az épület alagsorát a lejtő oldalában ala- befalazták.
Ablakai keskenyek, mérműves, faragott
kították ki, ennek köszönhetően a keleti homlokzat két-, a nyugati árkádos udvari kőkerettel ellátva. A szentély északi falán egy

A vajdaszentiványi református templom
ma új köntösben pompázik.
Az elmúlt években a Bethlen Gábor Alap
(BGA) és az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával külső és belső felújításokat végeztek a templomon: kívül és belül
lefestették, padlót és padokat cseréltek, padfűtést vezettek be és felújították a templom
villanyhálózatát.
A tetőszerkezetet is teljesen felújították. A
templomot körülvevő várfalat is javították,
kivéve a zsindelyes tetőt, melyet a tetőszerkezetről leszerelt pikkelycserepekkel cserélnek ki.
A BGA jóvoltából 2021-ben a templomudvaron járdát alakítottak ki. Ugyancsak a BGA
és a pedagógusszövetség közreműködésével

Köszönet Dénes Csaba református lelkésznek. Isten áldása legyen rajtuk, hogy a kőből
és lelkekből épített templom egészségét, épségét vigyázni tudják!
* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációért külön köszönet Keresztes Géza műépítésznek, Keresztes Pál mérnöknek, Fekete
Albert PhD, DLA, egyetemi tanárnak és
Demján László műemlékvédő építésznek.
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cím pályázat nyertesei:
Réti Ilona,
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Nagy Júlia,
Mezpanit
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Talpra állnak, de nem felejtenek

Újjáépült a héderfájai harangláb
Decemberben felállították az új héderfájai haranglábat, de még nincs teljesen befejezve. Fontos pillanat volt, de
sohasem tudják elfelejteni azt a
napot, amikor közel két éve szörnyű
csapás érte őket, valaki felgyújtotta a
református gyülekezet közel százhatvan éves haranglábát. Még tart az
igazságkeresés – számolt be lapunknak Nagy Csaba lelkész.

Gligor Róbert László
Csupán néhány napi munka van még hátra
a haranglábnál, amit a hidegre és esősre fordult idő miatt decemberben nem tudtak befejezni, jelenleg pedig a fagy miatt nem
dolgozhatnak rajta. A lelkész hálás a székelyvarsági ácscsapatnak, amely elvállalta a harangláb újjáépítését, kiváló szakemberek, jó
munkások, nélkülük nem sikerült volna eddig
eljutni. Decemberben elmaradt a toronyajtó
elkészítése, az ablakokat is jó lenne beborítani, továbbá meg kell építeni a torony belső,
második szerkezetét. Az eredeti, 19. századi
haranglábat egyszer megerősítették, akkor készült egy belső faszerkezet is, és mivel Keresztes Géza műemlékvédelmi szakmérnök
ragaszkodik az eredeti állapot visszaállításához, ezt el fogják végezni, ezért is kapott zsindelyborítást az építmény annak idején a
bádogtető helyett. A villámhárító fel van szerelve, meg kell oldani az épület csatlakoztatását a villanyhálózatra, a harangok
villamosításához is ragaszkodik a gyülekezet.
A terv szerint az új faépület közel két méterrel
lett magasabb az ezelőttinél (ami az anyagbeszerzésnél jelentett némi problémát), jelenleg
18 méter magas, egyébként az újjáépítés során
mindenben követték a Debreczeni László által
az 1930-as években készített rajzokat.
A hátralevő munkálatokkal együtt mintegy
nyolcvanezer euróra rúg az újjáépítési költség. Ennek előteremtésében nagy segítségükre volt az RMDSZ és Péter Ferenc megyei
elnök, amiért nagyon hálás a lelkész, hiszen
ők fizették ki a mintegy 28 ezer lejes tervezési
költséget, a Szolidaritási Alapból pedig 50
ezer lejt, ugyanennyit kaptak Küküllőszéplak
község önkormányzatától, ennyit sikerült szereznie a lelkésznek is pályázat útján a román
kormány vallásügyi államtitkárságától, a biz-

tosítótól is kaptak egy összeget a tűzkár után,
és ott volt a gyülekezet és kívülállók adománya is. A harangokat a magyar kormány támogatásával öntették újra, ez mintegy 60 ezer
lejbe került. Mindezeknek köszönhetően áll
ma az eredeti helyén a harangláb – sorolta a
lelkész.

Egyedi pillanatok
Öröm volt látni, amikor felállították a haranglábat, majd felkerült rá a toronysüveg.
Két napig dolgozott egy daru, amíg felemelte
az előkészített gerendákat, a mesterek összeillesztették, majd rögzítették rá a toronysüveget. Történelmi pillanat volt, amikor a torony
csúcsára felkerült a Kálvin-csillag. Mindent
ki kellett és ki kell várni, minden a maga idejében kell megtörténjen – tette hozzá Nagy
Csaba.

Ott marad a tudatukban
Arról is megkérdeztük a lelkészt, hogyan
látja, kiheverte-e a csapást a gyülekezet? Fizikailag talán kiheverték, de azóta is állandó
beszédtéma a leégett harangláb. Az a gondolat
is felmerült, hogy mi lesz, ha valaki újra felgyújtja. Benne van az emberekben a félsz,
mert még mindig nem tudni bizonyosan, ki
követte el, még mindig szabadlábon van az illető. Erről beszélni kell, emlékezni és emlékeztetni kell az embereket a megtörtént
szörnyűségre, hogy ilyesmi sohase forduljon
többé elő – véli a lelkész. Az emberek megbocsátanak, de a megtörténteket nem lehet
visszacsinálni. Közben folyik az igazságkeresés, a törvényszéki eljárás a feltételezett gyújtogató ellen, de még távolról sincs vége,
hiszen a gyanúsított megnevezett egy másik
személyt, aki társa volt a gyújtogatásban, de
az illetőt egyelőre csak tanúként hallgatták
ki.

Emlékhelyet hoznak létre

Ha befejezik a munkát, egyelőre nem terveznek felszentelést, hálaadó istentiszteletet
tartani. Egyrészt, mert a járványhelyzet nem
teszi lehetővé tömegrendezvény szervezését,
másrészt pedig nem tartják bravúrnak a harangláb újjáépítését, sőt, inkább szégyellik,
hogy ez megtörténhetett a gyülekezettel. Másrészt az elszabadult energiaárak mellett arra
kell figyelniük, hogy pénzügyi szempontból
fenn tudják-e tartani a gyülekezetet, hogy túléljék ezt az évet. Ezért egy
nagyobb kiadásokkal járó
ünnepség jelenleg nem aktuális, de ha a gyülekezet
összefog, és akarja, a jövőben nem zárkóznak el a
megemlékezéstől. Addig is
szeretnék újjáépíteni a járdát a temető szélét jelző
székely kaputól a haranglábig, majd a harangláb
mellett szeretnék felállítani
azt a kopjafát, amelyet
Sándor János székelyszentistváni mester faragott a leégett harangláb egyik gerendamaradványából. A
régi, 1830. évi harang két
kisebb darabját sikerült
megmenteniük és megtisztítaniuk, ezeket is felerősítik az oszlopra. Igazi
emlékhelyet szeretnének
kialakítani, ahol minden év
február 8-án fejet hajthatnak, emlékezhetnek arra a
szörnyű pillanatra, amelyet
sosem fognak elfelejteni,
hiszen kitörölhetetlen nyomot hagyott a gyülekezet
életében – magyarázta
Nagy Csaba. Addig is hálásak Istennek, amiért áll a
harangláb és tetején a csillag. Karácsonykor a
napkeleti bölcsek csillagkeresése volt a téma, a
mindennapokban is a csillag – a toronycsúcs csillaga is – kell vezesse a
gyülekezetet – zárta a lelTörténelmi pillanat volt, amikor a csillag is felkerült az új harangláb csúcsára
Fotó: Nagy Csaba (archív) kész.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
2022. január 20-án kelt

21-es számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének
összehívásáról
A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre
vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1)
bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának
előírásai alapján:
elrendeli:
1. cikkely (1): Összehívja 2022. január 26-án 13:00 órára a Maros
Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.
(2). A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves
részét képező mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő
közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a
megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának,
független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. 01.20-i 21. sz.
rendeletének melléklete
A Maros Megyei Tanács 2022. január 26-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE
1. Határozattervezet a Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási
rendszer finanszírozására irányuló köztisztasági illetékek jóváhagyásáról 2022-re;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és
kiegészített, 42/2001. sz. határozata mellékletének módosításáról,
amely a Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának elfogadására vonatkozik, valamint egyes, ingatlankezelésre
vonatkozó intézkedések megállapításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet egyes ingó javak Maros megye köztulajdonából
a megye magántulajdonába való átutalásáról, a leltári leírás érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 167/2021. sz. határozata 1. és 2. mellékletének a módosításáról, amelyek a Maros Megyei Klinikai Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének
a jóváhagyására vonatkoznak;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a Maros megyei állami, közoktatásbeli, sajátos
jellegű iskolai hálózat meghatározásáról a 2022-2023-as tanévre;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács költségvetéséből finanszírozott, szociális szolgáltatásokat érintő éves cselekvési terv jóváhagyásáról 2022-re;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet „A 153-as jelzésű megyei út korszerűsítése Havadtő – Havad – Nyárádszereda – Székelyhodos – 153-as jelzésű megyei út útkereszteződése útvonalon” elnevezésű beruházás
műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
8. A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. évi tevékenységi beszámolója;
9. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK
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Maros Megye Tanfelügyelősége versenyvizsgát hirdet a Maros megyei állami oktatási intézmények
üres igazgatói és aligazgatói tisztségeinek elfoglalására az alábbi oktatási intézményekben:

Megjegyzés: Az állami közoktatási intézmények igazgatói
és aligazgatói tisztségei betöltéséért kiírt vizsgákat a tanügyminiszter 4597/2021. számú, módosított és kiegészített
rendeletével elfogadott Módszertan (3. cikkely, 4-7. bekezdés)
szerint kell megszervezni. (* magyar tannyelvű iskolák; **
német tannyelvű iskolák; *** inkluzív – sajátos nevelési igényűek – oktatási központ)

A versenyvizsga az Oktatási Minisztérium 4597/2021 és a
3026/2022. számú rendeleteinek betartásával fog lezajlani. A
pályázók 2022. január 19–25. között tölthetik fel jelentkezési
iratcsomójukat elektronikusan az erre a célra kijelölt honlapon. Az írásbeli vizsga 2022. február 18-án kerül megszervezésre. Az önéletrajzok értékelése, illetve az interjú a
pályázókkal 2022. március 16–25. között fog lezajlani a Tan-

felügyelőség által kijelölt helyeken. A versenyvizsga módszertanát, a szabad vezetői állásokat, illetve az egyéb információkat a Tanfelügyelőség honlapján (www.edums.ro)
tekinthetik meg az érdeklődők.
Sabin-Gavril Pășcan
főtanfelügyelő

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA javasasszony 100%-ban megoldja a hozzá fordulók
problémáját, feloldja a kötést és az átkot, gyógyítja az
alkoholizmust,

depressziót,

impotenciát,

epilepsziát,

visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi sikert és
nyereséget hoz a házhoz, szétvált családokat újból
összehoz, tarot-kártyából megnézi a múltat, jelent és a
jövőt, bármilyen egyéb problémában is segít.
Köszönetnyilvánítások:
Anica Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével egyévnyi távollét után; Marian
Ákosfalváról hálás, mert fia kigyógyult az alkoholizmusból, a
depresszióból, és jó útra tért; Gergely Nyárádszeredából
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, és
megismerkedett élete szerelmével; Antonela Ernyéből köszönetet mond, mert
megszabadult a családi átoktól és ismét boldogok; Irén férje Vásárhelyről az
epilepsziából gyógyult ki; Cristian Dicsőből hálás, mert újra együtt van kedvesével.
Tel. 0742-450-214, Klara látnok. (Fizetett hirdetés: mp.)

Illés Ildikó
főtanfelügyelő-helyettes

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

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

ADÁSVÉTEL

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

VESZEK régi festményeket, képkereteket,
paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel.
0731-309-733. (14451-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073534. (sz.-I)

ELADÓ egy német juhászkutya kölyök.
Tel. 0749-332-192. (14523-I)

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (14342-I)

VÁSÁROLOK régi autót, hibás krosszmotort,
ATV-t és fémtárgyakat ócskavasba. Tel. 0770621-920. (14204)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756128-310-es telefonszámon. (66202-I)

ELADÓ 2700 m2 beltelek Kebelében. Tel.
0757-162-015. (14575-I)

A MEZŐFELEI EDEN GARDEN IDŐSOTTHONBA szeretettel várjuk az érdeklődőket luxuskörnyezetben, felkészült személyzettel. Tel. 0740-363-678. (22930-I)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet TANSZÉKI TITKÁRNŐI állás betöltésére. Bővebb
információ az ms.sapientia.ro honlapon olvasható. (sz.-I)

ELADÓ kb. 250 kg-os húsdisznó, akár
megfelezési lehetőséggel is. Ára: 9 lej/kg.
Tel. 0754-351-178. (14597-I)
ELADÓ kövér disznó és süldők. Tel. 0740-463935, 0265/320-382. (14607)
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LAKÁS
LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal, vagy egy részt egy ingatlanból. Tel. 0752-141-516. (14397-I)

LAKÁST vásárolnék Marosvásárhelyen, kizárólagosan tulajdonostól. Érdekel eltartási szerződéssel vagy
haszonélvezeti joggal megvásárolható lakás is. Bármilyen ajánlatot
meghallgatok. Tel. 0745-928-205.
(14431-I)

ELADÓ ház az 1-es zónában Marosvásárhelyen, egyedül az udvaron. Érdeklődni
a
0745-348-129-es
telefonszámon. (14540-I)

KIADÓ garzont keresek. Tel. 0748799-202. (14566-I)

ELADÓ 76.000 euróért, kiadó 250
euróért a Kárpátok sétányon 2 szobás lakás magasföldszinten. Tel.
0741-394-050,
0744-867-511.
(14570-I)

MINDENFÉLE
KIADÓ új, 150 m2-es autószerelő műhely és térköves udvar Udvarfalván.
Tel. 0742-557-214. (66252-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383725. (13976)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315.
(14372)
MEGBÍZHATÓ, komoly házvezetőnőt
keresek napi 7-8 órás munkaidőre,
hosszú
távra,
Marosvásárhelyre,
kölcsönös
megegyezés
alapján,
munkakönyves alkalmazással. Főzésben
és egyéb háztartási munkákban jártas
hölgyek
jelentkezését
várom
Marosvásárhelyről
és
környékéről.
Érdeklődni
a
0722-667-748-as
telefonszámon. (66240)
VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERELÉST
vállalok. Tel. 0746-638-960. (14470)
VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14480)

VÁLLALUNK: benti munkát, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást. Tel. 0755-654-115. (14480)

MEGBÍZHATÓ mosónőt, takarítónőt
keresek hosszú távra. Tel. 0787-865051, 0265/269-045. (14522-I)
CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást, bel- és kültéri munkát,
bontást, festést. Tel. 0774-574-527.
(14204)
VÁLLALUNK
villanyszerelést,
vízszerelést. Tel. 0774-574-527. (14204)
MASSZÍROZÁST vállalok. Tel. 0745953-932. (14569-I)
TÉVÉ és háztartási gépek javítását
vállalom a kliensnél. Tel. 0740-527-205.
(14506)
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„Az ember napjai olyanok,
mint a fű, úgy virágzik, mint a
mező virága. Ha végigsöpör
rajta a szél, vége van, még a
helyét sem lehet felismerni.”
(Zsolt. 103. 15-16)
Az élet rövid, és hosszú az
örökkévalóság. Az élet-halál
ciklus sehol sem annyira nyilvánvaló, mint a házasságban.
A férj halála után az özvegység bizonyos fajta halál. Újra
önálló döntéseket kell hozni,
és újra meg kell tanulni „én”-t
mondani a „mi” helyett.
Az ember egyedül hal meg,
egyedül megy az ismeretlenbe, hatalmas fájdalmat hagyva maga után.
Ez történt a néhai
BUSTYA PÉTER
nyugalmazott némettanárral is január 24-én, immár 4. éve.
Kegyelettel, felejthetetlen emlékekkel és szívükben soha el
nem múló szeretettel emlékeznek rá szerettei.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (14601-I)

„Gyújts egy gyertyát, s légy lélekben véle.
Kérdezd meg, hogy más létsíkon él-e?
Emlékezz rá, tisztán szeretettel,
Ő már lélek, Földet megjárt ember.
Neki könnyű, már mindent megértett,
mért bántotta, miért fájt az élet.
Mindenkinek régen megbocsátott,
megértően nézi a világot.
Álmaidban vissza-visszatéved,
figyelmeztet és tanítgat téged.
Ha szavára oda is figyelnél,
lelked mélyén megnyugvásra lelnél.
Gyújts hát gyertyát, s merülj el magadba,
fényt láss, mintha felnéznél a Napba,
ha a lelked végre tisztán látod,
megértheted Te is a világot…”
(Aranyosi Ervin)
Szeretettel emlékezünk a szerető édesanyára, nagymamára,
anyósra és barátra,
MAGYARI ERZSÉBETRE
(Böbe)
halálának 15. évfordulóján.
Szerettei. (14599)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (14591-I)

MAROSVÁSÁRHELYEN egy idős nő
mellé napi két alkalomra keresek egy
személyt pelenkázás és sebápolás
céljából. Érdeklődni a 0741-614-565,
0365/415-340-es telefonszámokon.
(14595-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Lelked, remélem, békére talált,
S Te már a mennyből
vigyázol majd ránk.
Soha nem felejtünk,
szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk.
Fájó szívvel, de soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a drága jó
apára, férjre, testvérre és gyermekre, LACZKÓ CSONGORRA
halálának első évfordulóján. Január 21-én távozott el szeretett
családja köréből.
Szép emlékét, szeretetét, jóságát
szívünkben őrizzük mindhalálig.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei: két fia, szerető felesége, testvére és bánatos szülei. (14561-I)

Kegyelettel emlékezünk január
23-án
a
marosvásárhelyi
SZÁNTÓ SÁNDORRA halálának
évfordulóján.
Már hat éve elmúlt számodra a
földi vándorút, s az Atyánál pihensz, szomorúságot, bánatot
hagyva családod szívében.
Nyugodj békében!
Emlékét őrzi felesége, Kati,
leánya, Tünde, veje, Levi és unokája, Norbika. (14502-I)

Szomorú szívvel emlékezünk január 21-én KILYÉN PIROSKÁRA
született Nyiri halálának 17. évfordulóján. Emlékét őrzi férje,
Gyula, fia, menye és két unokája.
(14514-I)
Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk szeretett gyermekünkre, a koronkai TAKÁCS
ARTÚR ATTILÁRA, aki egy éve
távozott közülünk, életének 62.
évében. Nyugodj békében, drága
gyermekünk! Bánatos szüleid.
(14572)
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen, drága lelked, fáradt tested nyugodjon
békében.
Fájó szívvel emlékezünk január
21-én MIHÁLY DOMOKOSNÉRA
született NAGY MAGDOLNA halálának 8. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel.
Emlékét őrzi férje, fia. (14582)
„A legszebb emlék a szeretet,
melyet mások szívében hagyunk
magunk után.”
Szeretettel emlékezünk a szentgericei id. SZŐCS JÓZSEFRE halálának 13. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (14583)

Fájdalommal és kegyelettel emlékezünk kedves nagybátyánkra, a somosdi
SZÉKELY KÁROLYRA (ZS.)
halálának 10. évfordulóján és családjára: feleségére,
SZÉKELY EMMÁRA
halálának 17. évfordulóján, valamint kedves gyerekeikre:
JENŐKÉRE
halálának 47. évfordulóján és
TIBIKÉRE
halálának 27. évfordulóján.
A temető csendje adjon nekik nyugodalmat.
Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!
Emma és családja. (14590-I)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
DEMETER MAGDOLNÁRA
szül. Sütő,
a drága jó édesanyára és nagymamára halálának első évfordulóján. Határtalan szeretete és
áldozatvállalása, gyógyító mosolya mindig bennünk él.
Örökre
bánatos
családja.
(14585-I)

ELHALÁLOZÁS
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, após, nagytata, barát és jó szomszéd, a backamadarasi születésű
SIMON JÁNOS
az Aquaserv volt mestere, életének 69. évében rövid szenvedés után megpihent.
Drága halottunk temetése január 22-én, szombaton 13 órakor
lesz a Jeddi úti városi temető ravatalozójából.
Virrasztása ugyanitt, január 21-én, pénteken 17 órától lesz.
Elmentél tőlünk a csillagok felé, aranyló csillagpor hull már
lábaid elé.
Bánatos szerettei: felesége, Irénke, lánya, Emő, veje, Csaba
és egyetlen unokája, Lara. (14600-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, rokon, barát,
MAN IOSIF
(JÓSKA)
volt BCR-alkalmazott, január 18-án, életének 87. évében, rövid
szenvedés után örökre elaludt.
Temetése január 21-én, pénteken 13 órakor lesz a szászrégeni
katolikus temetőben, görögkatolikus szertartás szerint.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Ti már ott vagytok, ahol nincs fájdalom, sírotokra szálljon áldás és
nyugalom.
Kegyelettel és fájdalommal emlékezem életem két szomorú napjára, január 21-ére, édesanyám,
GÁBOR LIDIA szül. Hegyi halálának 11. és édesapám, GÁBOR
DÉNES halálának 8. évfordulóján.
Emléküket őrzi lányuk, Hajni és
családja. (14602-I)

Szomorú szívvel végső búcsút veszünk édesapánk
egyetlen testvérétől, BÖJTHE
GÁBORTÓL, akivel, reméljük,
odafent találkoznak. Vigasztalódást kívánunk szeretteinek
ebben a nehéz időszakban.
Emlékét megőrizzük.
A Böjthe család. (14605-I)

Szomorú szívvel búcsúzom
szeretett
munkatársamtól, SZŐCS JOZEFÁTÓL,
ZSOZSÓTÓL, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem toxikológia
tanszékének oktatójától. A
tanszék társalapítójaként évtizedeken keresztül kitartó, elkötelezett
oktatói-kutatói
tevékenységet végzett. Tanítványai, munkatársai megőrzik
az emlékét.
Dr. Kincses-Ajtay Mária. (-I)
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A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat
jegy- és menetrendellenőröket alkalmaz.
Feltételek:
• érettségi oklevél
• jó kommunikációs képesség
• büntetlen előélet
• ügyfélszolgálat, kapcsolattartás terén szerzett
tapasztalat előnyt jelent
A kérvényeket önéletrajzzal együtt a Közszállítási
Vállalat Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti
titkárságán lehet benyújtani január 31-ig.

SOLIDARIS Egyesület –
a megoldás helyben van!
Ingyenes szállás Marosvásárhelyen és Kolozsváron
betegeknek és hozzátartozóiknak.
A kórházak mellett található, teljesen felszerelt,
kifűtött szobákat közösségi összefogással tartotta fenn
a SOLIDARIS Egyesület az utóbbi négy évben.
Egyetlen SMS elküldésével havi 4 euróval Ön is
támogathatja a menedékszobák további működését.

SMS-szám: 8864, üzenet: SOLIDARIS.

