
Jó a téli idény Szovátán

Tömegesen érkeznek a turisták

Veszély?

Vasárnap az egyik kereskedelmi tévéadó meghívottja bőszen
üvöltötte, hogy Románia legádázabb és legveszedelmesebb ellen-
sége Magyarország. Úgy látszik, sem a tél, sem a nyugdíjak körüli
viták, sem az egészségügy siralmas állapota nem érdekes, és nem
akkora probléma, mint a magyar ügy.

Az sem gond, hogy még mindig nincs elfogadott állami költ-
ségvetés, hogy „csorba” kormány vette át az EU Tanácsának
soros elnökségét, hogy a legfelsőbb állami hatalmak között dúl a
háború, megbénítva az intézmények működését. Mindez nem je-
lent problémát a nacionalisták számára. Szemük előtt kizárólag
a „magyar veszély” lebeg. 

Hogy mennyire így van, elég, ha azt a liberális képviselőt em-
lítjük, aki tavaly a parlamentben három kerek órán keresztül „éh-
ségsztrájkolt”, hatalmas botrányt csapott a Maros és Fehér
megye határára kitett kétnyelvű táblák miatt, és aki most az er-
délyi futballkluboknak juttatott magyarországi támogatások ki-
vizsgálását követeli. A pénzügyminiszternek és az ANAF
vezetőjének címzett hivatalos kérésben arra kíváncsi, hogy ezek
a támogatások megfelelnek-e a romániai jogszabályoknak, illetve,
hogy az elmúlt három évben az ANAF ellenőrizte-e ezeket a klu-
bokat…

A sóstavairól és gyógykezeléseiről is-
mert Szováta évről évre mind közked-
veltebb lesz a téli hónapokban is: a
város sí- és korcsolyapályája, kellemes
wellnesslehetőségei valódi kikapcsoló-
dást nyújtanak a tél szerelmeseinek is,
a megfizethető szolgáltatásoknak és az
igazi téli időjárásnak köszönhetően
egyre többen látogatják a kisvárost
mind a környékről, mind a távolabbi te-
lepülésekről, országokból is. 

Az év első napjaiban tömegesen érkeztek
moldovai turisták mind a Chişinău–Szováta
menetrend szerinti buszjáratokkal, mind kü-
lönjáratú kisbuszokkal; ezek a vendégek
immár hagyományosan Szovátán ünneplik az
ortodox karácsonyt. 

Az ünnepi díszvacsorák mellett a turisták fő
elfoglaltsága a sízés volt, mások pedig nagyokat
sétálva gyönyörködtek a téli tájban és az egyedi
látványt nyújtó havas, jeges Medve-tóban és
megmártóztak a wellnessközpontok vizében. A
Moldovai Köztársaságból érkező vendégek egy
része az ünnep után elutazott, de az iskolai

szünidő miatt múlt héten is nagy volt a forgalom
a városban.

Ugyanis a téli idény a karácsonyi ünnepkör
végén nem zárul, a szovátai sípálya továbbra is
üzemel, de a vendéglátóegységek is különböző
ajánlatokkal, programkínálattal készülnek, és
várják a vendégeket a soron következő ünnepre,
szünidőre, hétvégére. 

– Turisztikai városról lévén szó, számunkra
nagyon fontos, hogy a nyári hónapokon kívül is
létezzen, működjön a turizmus, éljen a telepü-
lés. Ezért a vendéglátóegységekkel 

A legyek ura
William Golding A legyek ura című re-
gényének színpadi változatát Vi-
dovszky György rendezésében,
tizenéves szereplőkkel vitte színre a
Tompa Miklós Társulat.

____________2.
Búcsú 
a karácsonyfáktól
A lakás ünnepi díszétől válnak meg
egy időre azok, akik élő fenyőt vásá-
roltak, a rövid ideig ünnepelt, illatos kis
fenyőfa pedig lángnyelvek közt végzi
vagy halotti koszorúk alapjaként küzd
egy ideig a túlélésért. 

____________4.
Felújított iskolák,
óvodák 
Január 19-én, szombaton a harmadik
osztályosoknak szánt megyei vers-
mondó versennyel egybekötött ünnep-
ségen avatják fel a gyulakuti 3-as
számú általános iskola új épületszár-
nyát, amely az Országos Vidékfejlesz-
tési Program támogatásával készült
el. 

____________6.(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Gligor Róbert László

Télen sem kell unatkoznia a Szovátára látogatónak Fotó: www.facebook.com/Szováta város
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William Golding A legyek ura című regényének
színpadi változatát Vidovszky György rendezésé-
ben, tizenéves szereplőkkel vitte színre a Tompa
Miklós Társulat.

A Nobel-díjas író regényének cselekménye szerint az
atomháború idején iskolás fiúk egy csoportja az őket me-
nekítő repülőgép balesete miatt egy lakatlan szigetre vető-
dik. Eleinte izgalmasnak indul a felnőttek nélküli kaland:
a sziget gazdagsága, a felhőtlen szabadság élménye elkáp-
ráztatja őket. Ismert társadalmi minták alapján próbálják
berendezni életüket: vezért választanak, gyűléseket tarta-
nak, feladatokat jelölnek ki egymás között. A választott
vezér, Ralph a menekülés egyetlen remé-
nyét, a tűz életben tartását tartja a legfon-
tosabbnak, míg ellenlábasa, Jack a
vadászat, a hús megszerzésének rabja lesz.
Mindeközben pedig úrrá lesz rajtuk a fé-
lelem, amelyet egy titokzatos szörny fel-
bukkanása vált ki.

„A szörny néha ember, néha állat, néha
növény, néha kisfú. Ravasz! Sok arca van.
Belebújik. A testedbe. Óvatosnak lenni!
Visszajöhet” – állítja Jack.

A színpadon megvalósuló túlélőjáték
nyugtalanító példázat arról, hogy milye-
nek vagyunk, milyenek lehetünk, ha a
helyzetünk válságosra fordul.

A 12 éven felülieknek ajánlott előadás
január 19-én, szombaton este 7 órakor te-
kinthető meg a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Nagytermében.

Az előadásra érvényesíthetők a szabadbérletek, a peda-
gógus-, diák- és egyetemistabérletek, melyek tulajdonosai
ingyenes helyjegyet válthatnak a jegypénztárnál.

Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő
jegyirodájában (keddtől péntekig 12–17.30 óra között, te-
lefon: 0372-951-251) és a színházban működő jegypénz-
tárban (keddtől péntekig 9–15 óra között, előadás előtt egy
órával, telefon: 0365-806-865) valamint online 
a www.biletmaster.ro honlapon.  

További információk a színház honlapján: 
www.nemzetiszinhaz.ro és Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/tompamiklos.

IDŐJÁRÁS
Borús égbolt
Hőmérséklet:

max. -20C
min. -70C

Ma LORÁND, LÓRÁNT,
holnap GUSZTÁV napja.
GUSZTÁV: ósvéd név, jelen-
tése: a gótok támasza. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. január 14.

1 EUR 4,6771
1 USD 4,0802

100 HUF 1,4558
1 g ARANY 169,8717

Megkezdődött az iskola
Tegnap véget ért a téli vakáció. A 2018–19-es tanítási év
első féléve még három hetet tart, február elsején zárul. Ezt
követően egyhetes félévi vakáció kezdődik, majd február
11-én megkezdődik a második félév.

Vízirigó-számlálás a Maroson
A Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let a Maros-szoros Déda és Maroshévíz közötti szakaszán
minden évben megszámolja a befagyott mellékpatakokról
oda húzódó vízirigókat. Tavaly az egyesület tagjai 173
egyedet számoltak meg. Idén január 24-ére időzítették az
akciót, amelyre 22-éig lehet jelentkezni a Milvus Csoport
Facebook-oldalán vagy a iulia.vizi@milvus.ro e-mail-
címen.

Helyi termékek vására
A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum ud-
varán január 18-án, pénteken 8–19 óra között újra meg-
tartják a Local Farmers’ Market nevű vásárt, amelyen helyi
termelők kínálják eladásra árujukat. Az érdeklődők kézmű-
ves sajtok, szörpök, lekvárok, hentesáru, ékszerek, koz-
metikumok, teák, fűszerek széles kínálatából
válogathatnak.

Új csoportot indít a Napsugár
A Napsugár néptáncegyüttes új csoportot indít január 30-
án, szerdán 18 órától gyermekeknek, kezdőknek és hala-
dóknak. Helyszín: Marosvásárhely, Forradalom utca 45.
szám. További információk a Napsugár néptáncegyüttes
hivatalos Facebook-oldalán, illetve a 0744-836-936-os te-
lefonszámon.

Esküvői vásár
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában ja-
nuár 19-én, szombaton délelőtt 10 órakor kétnapos eskü-
vői vásár nyílik. A vásáron az idei esküvői kínálatot – a
helyiségeket, az esküvői ruhákat, jegygyűrűket, dekoráci-
ókat, tortákat, a lehetséges nászútajánlatokat és a nagy
nap minden további kellékét – mutatják be. A rendezvény
január 20-án, vasárnap 19 órakor zárul.

Súlyos közúti baleset
Január 11-én, pénteken éjfélkor Radnóton egy 27 éves lu-
dasi nő elvesztette uralmát járműve fölött, és átsiklott a me-
netiránnyal ellentétes sávra, ahol egy szabályosan
közlekedő autóval ütközött. A balesetben a 27 éves nő sú-
lyosan megsérült, két utasa, egy 16 és egy 21 éves fiatal
könnyebb sérülést szenvedett.

Több száz büntetés
A hét végén 141 esetben mozgósították a Maros megyei
rendőrséget. A hatóság 40 bűncselekményt állapított meg
– 14 esetben tetten érte az elkövetőt –, és 453 pénzbírsá-
got rótt ki, a büntetések összértéke meghaladja a 197.200
lejt. A közúti közlekedési szabályok áthágása miatt 40-en
maradtak hajtási jogosítvány nélkül, ugyanakkor tíz for-
galmi engedélyt is felfüggesztett a rendőrség.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

15., kedd
A Nap kel 

8 óra 2 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 1 perckor. 
Az év 15. napja, 

hátravan 350 nap.
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Megyei hírek

A legyek ura
Januárban is a Tompa Miklós Társulat műsorán

A 2017-es adományszállítás után tavaly decem-
berben is ajándékokat indítottak útnak erdélyi jó-
akarók a kárpátaljai Tiszacsomára. 

Ezúttal jobb volt a szervezési háttér is, nagyobb ado-
mánymennyiséggel is indulhattak a határ felé: Marosvásár-
hely és Makfalva adakozói mellett Nyárádszereda és
környéke is megmozdult, szép mennyiséget juttatott el –
tudtuk meg Vass Imre makfalvi polgármestertől, aki Berki
Ferenccel, a Maros megyei MPP elnökével indult útnak ka-
rácsony előtt. Útközben a szilágynagyfalusi
barátok is csatlakoztak a szállítókhoz, a szál-
lítmány pedig további 150 ajándékcsomaggal
bővült. Tiszacsomán az iskolában fogadták
az ajándékokat a helyiek, a gyerekek pedig
betlehemes műsorral mondtak köszönetet, hi-
szen a csomagokból idén nemcsak nekik,
hanem az időseknek is jutott.

Kárpátalján ma sem jobb a gazdasági hely-
zet, mint ezelőtt két évvel, amikor az anya-
országi Kétpón megismerkedtek a
tiszacsomaiakkal – mondta el érdeklődé-
sünkre Vass Imre. Tavaly főként ruhanemű-
vel indult szállítmány megyénkből a
rászorulókhoz, viszont az ukrán határőrök
nehezen engedték be az országba a szállít-
mányt. Ezúttal sem volt könnyebb dolguk a
szervezőknek, habár most főként édességet
és élelmiszert vittek: az egyik átkelőnél nem
engedték be a rakományt, így egy másik pon-
ton jutottak be a szomszédos országba a szi-

lágynagyfalusiak. Így a gyűjtési és adományozó akciót ab-
szolút sikeresnek tartják, és ha tehetik, az idén is meg fog-
ják szervezni – mondta el a makfalvi elöljáró, aki nem
utazott át Ukrajnába, hanem Békésre ment, ahonnan bará-
taik évente juttatnak el haszáltruha-szállítmányt Erdélybe.
Az adománycsomagot még nem osztották ki, mert előzőleg
szét kell válogatniuk, ezután osztják szét, és ezúttal nem-
csak a makfalviak, hanem a szolokmaiak is részesülnek be-
lőle. (gligor)

Eljutottak az adományok Kárpátaljára

A tiszacsomai gyerekek műsorral köszönték meg az erdélyi adományokat

A legyek ura Fotó: Bereczky Sándor

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

Márton Simon biatlonedző és Zágoni Balázs író az Erdély TV keddi műsoraiban
A ma 20.30 órakor kezdődő Artériák bemutatja Már-

ton Simont, a romániai női biatlonválogatott vezetőedző-
jét, a Csíkszeredai Iskolás Sportklub igazgatóját. 

A műsorból kiderül, hogyan indult Márton Simon sport-
karrierje, mi a titka a sikereinek, és mi ösztönözte arra,

hogy sportbázist hozzon létre Hargitafürdőn a sífutók, 
biatlonisták számára és nem csak.

Az Erdélyi kávéház vendége a Barni-könyvek és a
Képes Könyvsorozat szerzője, Zágoni Balázs. A kolozsvári
író legutóbbi könyvéről, A gömb című, 2018-ban megjelent
kötetről is beszél a ma 21.30 órakor kezdődő műsorban.

Nyílik a Modern Román Művészeti
Képtár

A Maros Megyei Múzeum a román nyelv napja alkalmá-
ból ma 17 órakor újra megnyitja a Kultúrpalota jobb
szárnyában, a III. emeleten lévő Modern Román Művé-
szeti Képtárat. Az érdeklődők több új festményt láthat-
nak olyan neves művészektől, mint Nicolae Tonitza,
Gheorghe Petraşcu, Ion Andreescu, továbbá számos,
első ízben kiállítandó remekmű kerül bemutatásra 
Ştefan Luchian, Popp Aurel, Octavian Băncilă, Camil
Ressu stb. festőművészektől. 

Hahota-kabaré
A Hahota színtársulat továbbra is várja a nevetni vágyó-
kat a Hülyeség nem akadály! című zenés szilveszteri
kabaré-előadására a Maros Művészegyüttes előadóter-
mébe. Legközelebb január 19-én, szombaton és 20-án,
vasárnap, majd 26-án, szombaton és 27-én, vasárnap
este 7 órától lehet megtekinteni a nagy sikerű előadást.
Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva, Cseke
Péter, Gönczi Katalin, Kelemen Barna, Gáll Ágnes, Sző-
lősi P. Szilárd és Halmágyi Éva. Énekel: Bodoni Ildikó.
Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Maros
Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztárában
kaphatók. Műsorrend: www.hahota.ro

RENDEZVÉNYEK



A büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvényének
hatályon kívül helyezéséről szóló tervezetet nyújt
be a parlamentbe a Mentsétek Meg Romániát Szö-
vetség (USR) – jelentette be Stelian Ion képviselő.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a parlamenti ülés-
szak kezdetén egyszerű indítványt nyújt be Tudorel
Toader igazságügyi miniszter ellen.

A téma azt követően került ismét napirendre, hogy a hét
végén halálra késeltek egy fiatalembert Medgyesen, és mint
kiderült, a három gyanúsított közül kettő a büntetés-végrehaj-
tási jogorvoslat törvénye alapján szabadult a börtönből, a har-
madik szintén visszaeső bűnöző. Az USR szerint a hét végén
történt gyilkosság, illetve az eredetileg kiszabott büntetésük
letöltése előtt szabadon bocsátottak által elkövetett egyéb erő-
szakos tettek láttán a kormánynak sürgősségi rendelettel kel-
lene hatályon kívül helyeznie a büntetés-végrehajtási
jogorvoslat törvényét. „De nem hisszük, hogy ez meg fog tör-
ténni, ezért az USR törvényhozói a büntetés-végrehajtási jog-
orvoslatra vonatkozó előírások hatályon kívül helyezéséről
szóló tervezetet nyújtanak be a parlamentbe” – mondta a kép-
viselő.

A büntetés-végrehajtási jogorvoslatra vonatkozó előírások
eltörlésére feltétlenül szükség van ahhoz, hogy az emberek
nyerjék vissza a közbiztonságba vetett bizalmukat – véli az
USR-s képviselő, aki szerint a jogszabály hatályba lépésétől
az ennek alapján szabadultak közül már több mint 600 elítélt
került vissza a börtönbe, mert valamilyen bűncselekményt kö-
vetett el. A büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvénye
(2017/169-es törvény) értelmében minden, nem megfelelő
fogvatartási körülmények között letöltött harminc napért hat
nappal lerövidül a foglyok büntetése. 
A szakértői kormány volt a kezdeményező

A büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvényét a szakértői
kormány kezdeményezte, az ő miniszteri mandátumában az
csak életbe lépett – állítja Tudorel Toader igazságügyi minisz-

ter. „Több ízben is hangsúlyoztam már, hogy a büntetés-vég-
rehajtási jogorvoslat törvényét a szakértői kormány kezdemé-
nyezte, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (előző
összetételében) jóváhagyta azt, a parlament fogadta el, és ke-
véssel miniszteri kinevezésem után lépett életbe. Azt is el-
mondtam, hogy a hatástanulmányt nem a törvény életbe lépése
után kell készíteni” – írja Toader egy Facebook-bejegyzésben. 
Egyszerű indítvány az igazságügyi miniszter ellen

A büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvényét módosítaná
a PNL azzal a tervezettel, amelyet a jövő héten készül benyúj-
tani – közölte hétfőn Ludovic Orban pártelnök. Hozzátette: a
parlamenti ülésszak kezdetén egyszerű indítványt nyújtanak
be Tudorel Toader igazságügyi miniszter ellen. Kijelentette, a
büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvénye alapján megköze-
lítőleg 11 ezer elítéltet engedtek szabadon idő előtt, anélkül
hogy a hatóságok nyomon követték volna társadalmi beillesz-
kedésük folyamatát. Ez a bűncselekmények számának ag-
gasztó növekedéséhez vezetett, ezért a PNL egyszerű
indítványt fog benyújtani az igazságügyi miniszter ellen – kö-
zölte Orban. Azt is elmondta, pártja szorgalmazza a pártfogó
felügyelet megerősítését, amely alapvető fontosságú a börtö-
nökből szabadon bocsátott személyek integrációja szempont-
jából. Ugyanakkor követelik, hogy a belügyminisztérium
mielőbb szervezze meg a versenyvizsgát a megüresedett rend-
őrségi helyekre, mert jelenleg ez a hatóság képtelen ellátni az
állampolgárok védelmét – tette hozzá.
Vörös festékkel tiltakoztak

Vörös festéket öntött a #Rezist mozgalom néhány tagja az
igazságügyi minisztérium székházának lépcsőjére, amiatt til-
takozva, hogy agresszív elítélteket engedtek szabadon a bün-
tetés-végrehajtási jogorvoslat törvénye alapján. A tiltakozók
néhány kést, valamint Tudorel Toader minisztert ábrázoló
képet is dobtak a tárca épületének lépcsőjére. Két rendbontót
bekísértek a rendőrségre. (Agerpres)

Adóügyi módosítások – 
az RMDSZ ellenzi

Az RMDSZ nem támogatja az adóügyi módosítások-
ról szóló sürgősségi kormányrendeletet – nyilatkozta
Kelemen Hunor szövetségi elnök a Radio France In-
ternationale-nek (RFI) adott nyilatkozatában. Kele-
men rámutatott, a szövetség nem támogatja az
intézkedéscsomagot, mivel a naptári év vége előtt
néhány nappal állt elő vele a kormány, és nem előzte
meg semmiféle vita vagy hatástanulmány. Az
RMDSZ elnöke úgy véli, nem fog simán menni a par-
lamentben a kormányrendeletet jóváhagyó törvény
vitája. Hozzátette, nem tudja, gondolt-e a pénzügymi-
niszter arra a változatra, hogy ha a parlament eluta-
sítja a rendeletet valamikor az év közepén, akkor
hogyan fogja kezelni a helyzetet. Ezért Kelemen
Hunor úgy véli, hogy az ilyen brutális adóügyi intéz-
kedések rendkívül kontraproduktívak. (Agerpres)

Bankautomatát robbantottak
Aradon

Felrobbant hétfőre virradóra egy utcai bankautomata
Aradon, egy üzlet közelében. A robbanást rablók
idézték elő, akik így akartak hozzájutni az automatá-
ban levő pénzhez. Az aradi katasztrófavédelem szó-
vivője, George Plesca hétfőn reggel elmondta, a
tűzoltókat riasztották, hogy oltsák el az automatát ta-
karó gipszkarton falat. „A helyiségre felügyelő bizton-
sági szolgálat riasztott. Egy esetkocsival vonultunk
ki, a tűz nem volt nagy, két perc alatt eloltottuk” –
mondta George Plesca. Az incidens helyszínére ki-
vonult a rendőrség is, amely nyomozást indított az
ügyben. Az aradi rendőrkapitányság illetékese szerint
a robbanást rablók okozták, akik így akartak hozzá-
jutni az automatában levő pénzhez. A rendőrség ké-
sőbb állapítja meg a kár mértékét. (Mediafax)

Biztonságos úti okmány 
az új román útlevél

Az új úti okmányok olyan biztonságtechnikai elemek-
kel készülnek, amelyek szinte lehetetlenné teszik ha-
misításukat – közölte a hét végén Mirel Toancă, az
Országos Útlevél-igazgatóság vezetője. Az útlevél
minden lapja egy-egy romániai turisztikai objektum
vagy műemlék stilizált rajzát, köztük a Gyilkos-tóét,
a Duna-deltáét vagy Segesvár látképét tartalmazza
– hangoztatta Toancă. A biztonsági elemek közé tar-
toznak a stilizált rajzok, a mikroszövegek, a külön-
böző nyomtatási technikák, a változó optikai elemek
és néhány nanotechnológiai megoldás. Hozzátette,
a biztonsági elemek egy része szabad szemmel is
látható, másik részük azonban csak különleges tech-
nikával ellenőrizhető. Ugyanakkor különböző bizton-
sági tintákat használnak, vízjelt és fémszálat,
háromszínű zsinórt, amelyből az egyik fluoreszcens.
A lapokba fluoreszcens fémszálat építettek be, amely
a ráeső ultraibolya-sugárzásban három színben, vö-
rösben, sárgászöldben és kékben csillog. Mirel 
Toancă közölte, az úti okmányok ára nem változik.
(Agerpres)
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A képviselő persze nincs egyedül a magyarellenessé-
gével. Egy ismert tévés műsorvezető egyenesen arro-
ganciának nevezte az ügyet, és szerinte az ilyen „kétes
finanszírozások”, amelyeket a sport, a kultúra vagy a
gazdaság ürügyén tesz Magyarország, a háttérben hib-
rid háborús mechanizmusokat rejtenek, tekintve a ma-
gyar–orosz kapcsolatokat, valamint Oroszországnak
Kelet-Európa és a Balkán ellen irányuló agresszióit,
amelyek veszélyeztetik a térség biztonságát…

Az ügyben a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Ro-
mánok Civil Fóruma is „megszólalt”. Közleményben
ítélte el a kormány, az elnöki hivatal és a parlament re-
akciójának a hiányát, hogy az illetékes intézmények
„nem végeztek alapos elemzést” arról, hogy milyen kö-
vetkezményekkel járnak a magyar állam „stratégiai be-
ruházásai”, illetve a kettős állampolgárság megadása
az erdélyi magyaroknak. Szerintük az RMDSZ vezeti
Hargita és Kovászna megyét, semmibe véve az itt élő
románok érdekeit. A parlamenti támogatásért cserébe
pedig Bukarest magára hagyta az itt élő románokat,
akik ki vannak szolgáltatva a helyi és megyei hatóságok
kényének-kedvének, amelyek „szegregációs politikájuk-
kal az etnikai alapú területi autonómia megteremtésén
dolgoznak”. A civil fórum azt kéri az államfőtől, hogy
nemzetbiztonsági kérdésként tűzze a Legfelsőbb Vé-
delmi Tanács napirendjére a Hargita, Kovászna és
Maros megyei helyzetet. 

Mindezek előrevetítik az őszi elnökválasztás és a jövő
évi parlamenti választások kampányszólamait, amikor
megint csak a magyar kártya lesz az „adu”. Kérdés, mi
az igazi veszély?

Veszély?
(Folytatás az 1. oldalról)

Több mint 14.500 kalandvágyó európai fiatal kap
idén ingyenes InterRail vasúti bérletet a DiscoverEU
elnevezésű új uniós kezdeményezés keretében – je-
lentette be hétfőn az Európai Bizottság.

Az Európát felfedezni kívánó 18 éves fiatalok 2019. április
15. és október 31. között legfeljebb 30 napig élhetnek az uta-
zás lehetőségével.

A program második fordulójában csaknem 80 ezren jelent-
keztek, közülük választotta ki a szerencséseket a brüsszeli tes-
tület a tagállamok számára fenntartott kvóták
figyelembevételével. Magyarországról 2639-en pályáztak, kö-
zülük 279-en jutnak ingyenes vasúti bérlethez.

A fiatalok egyedül vagy többedmagukkal is utazhatnak,
alaphelyzetben vasúton, különleges esetekben azonban alter-
natív közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, mint a busz
vagy a komp, kivételes esetekben pedig a repülés is lehetsé-

ges. Az utazási igazolvány mellé a nyertesek indulás előtt
iránymutatást is kapnak, és a közösségi oldalakon előre fel
tudják venni egymással a kapcsolatot.

„Nagyszerű látni, ahogyan az európai fiatalok a 
DiscoverEU lehetőségével élve felfedezik kontinensüket. A
két 2018-as fordulóban összesen mintegy 180 ezer fiatal pá-
lyázott Európa minden részéről, és ezen kezdeményezésnek
köszönhetően immár közel 30 ezren kaptak közülük lehető-
séget arra, hogy megismerjék az európai kultúrákat és hagyo-
mányokat, kapcsolatba kerüljenek más utazókkal, illetve az
útjuk során meglátogatott közösségekkel” – közölte Navra-
csics Tibor oktatásért, kultúráért és ifjúságért is felelős uniós
biztos.

Az Európai Bizottság javaslata alapján a 2021 és 2027 kö-
zötti uniós költségvetési ciklusban 700 millió eurót különíte-
nének el a programra. (MTI)

Több mint 14 ezer európai fiatal utazhat InterRail bérlettel

Ország – világ

Az ír-északír pótmegoldás aktiválására csak leg-
végső esetben kerülhet sor az Egyesült Királyság
európai uniós kiválását követően, és akkor is csak
addig lenne hatályban, amíg szigorúan szükséges –
erősítette meg hétfői közös levelében az Európai Bi-
zottság és az Európai Tanács elnöke.

Mint írták, az EU a brit kilépés tervezett dátumát, 2019.
március 29-ét követően a lehető leghamarabb kész megkez-
deni a tárgyalást a jövőbeli viszonyrendszerről, így minimali-
zálva annak a kockázatát, hogy az átmeneti időszak végéig ne
sikerüljön megállapodni, és alkalmazni kelljen az ír-északír
határellenőrzés visszaállításának megakadályozását célzó tar-
talékmegoldást, amely a brit belpolitikai konfliktus alapja.

A levélben ismételten leszögezték, hogy nem módosítható,
nem tárgyalható újra a brit EU-tagság megszűnésének felté-
telrendszerét rögzítő szerződés, amelyről közel két év egyez-
tetés után sikerült nagy nehezen megegyezni.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy
a bennmaradó tagországok állam- és kormányfői által még
decemberben jóváhagyott nyilatkozatnak van „jogi értéke” és
a leghatározottabban „köti” az Európai Uniót. Ebben a mos-
tanihoz hasonló tartalmú deklarációban a huszonhetek vezetői
kiemelték, hogy nem tárgyalható újra a kiválási egyezmény,
ugyanakkor kimondták, a pótmegoldás csak biztosítékként
szolgál, és szándékukban áll gyorsan kidolgozni az újabb meg-
állapodást a kiváltására.

Az Európai Bizottság részéről Jean-Claude Juncker elnök
aláhúzta, hogy a brit kormányhoz hasonlóan a brüsszeli tes-
tület sem érdekelt abban, hogy a pótmegoldásnak fordítható
backstop-mechanizmus életbe lépjen akár egyetlen napra is.

Arról is beszámolt, hogy amennyiben az átmeneti időszak
végéig még nem zárulna le a jövőbeli kapcsolatokról szóló
szerződés tagállami ratifikációjának folyamata, akkor a bizott-
ság kész lenne javaslatot tenni a legfontosabb rendelkezések
átmeneti alkalmazására.

A brüsszeli testület rámutatott emellett: az egyezmény se-

mennyiben nem befolyásolja, illetve nem írja felül a több év-
tizedes ír-szigeti konfliktust lezáró, 1998-as nagypénteki meg-
állapodást, és a pótmegoldás csakis a legszükségesebb
mértékben érintené az Észak-Írországra vonatkozó szabályo-
zást.

A brit parlament alsóháza egy nagyjából egy hónapos ha-
lasztás után kedden fog szavazni a Brexit-megállapodásról, a
jóváhagyás azonban továbbra is erősen kérdéses, sokak szerint
pedig egyenesen kizárt, a mostani levél ellenére is.

Az egyezménybe foglalt backstop-opció értelmében szük-
ség esetén egységes vámügyi szabályozás léphet életbe az Eu-
rópai Unió és az Egyesült Királyság között az ír-északír
kemény határ újbóli bevezetésének elkerülésére.

Sajtójelentések szerint már több mint száz európai parla-
menti (EP-) képviselő írt alá egy nyílt levelet, amelyben a ki-
lépésről szóló döntés újragondolására kérik az Egyesült
Királyság polgárait a következő generáció, a fiatalok érdeké-
ben. A dokumentum szerint a friss közvélemény-kutatások azt
mutatják, hogy a szigetországban nő a támogatottsága egy
újabb népszavazásnak, egyre többen belátják, hogy a Brexit
mindkét fél számára „katasztrofális következményekkel”
járna.

A The Guardian című brit napilap arról írt névtelenséget
kérő uniós forrásokra hivatkozva, hogy Brüsszelben arra szá-
mítanak, a brit kormányfő a márciusi határidő meghosszabbí-
tását fogja kérni a következő hetekben, amennyiben a
törvényhozás leszavazza a szerződést, s ebben az esetben
rendkívüli EU-csúcs összehívása várható.

A cikk szerint az EU kész lenne júniusig kiterjeszteni a ki-
lépés (és az egyezmény elfogadásának) határidejét, további
hosszabbítás ezután akkor képzelhető el, ha előrehozott vá-
lasztásokat vagy új népszavazást írnának ki az Egyesült Ki-
rályságban.

Szakértők figyelmeztettek, hogy a hosszabbítás a május
végi EP-választások miatt komoly komplikációkat okozhat.
(MTI)

Az EU szeretné elkerülni az ír-északír pótmegoldás
alkalmazását 

Hatályon kívül helyeznék 
a büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvényét



Az újra, a fiatalosra fogéko-
nyak számára mindenképp
érdekesnek és színesnek ígér-
kező esemény veszi kezdetét
január 26-án, szombaton Ma-
rosvásárhelyen. Ekkor kerül
sor a The Nest által szervezett
Open Mic címet viselő slam
poetry est vásárhelyi kiadá-
sára. 

A szervező The Nest – saját meg-
határozásuk szerint – olyan, fiatal
művészek és művészetkedvelők
csoportja, amelyhez bárki nyugod-
tan csatlakozhat és amelynek célja
a különböző művészeti ágak és fia-
tal alkotók felkarolása. Az elmúlt
években önállóan és más szerveze-
tekkel közösen számos eseményt
szerveztek Erdély- és Partium-
szerte, az Open Mic és Betonpárnák
esteknek többszörösen otthont adott
többek között Kolozsvár, Szatmár-
németi, Zilah, Kézdivásárhely,
Csíkszereda, Székelyudvarhely,
Brassó, Nagyvárad, Nagykároly,
Medgyes, Gyergyószentmiklós,
Marosvásárhely és számos fesztivál
is a Vibe-tól a Double Rise-ig.

A soron következő, vásárhelyi
Open Mic slam poetry estnek az
András Lóránt Társulat és annak
székhelye, a Knöpfler Vilmos (Bră-
ila) utca 10. szám alatt lévő egykori
zsinagóga ad helyet, az esemény ér-
dekessége, hogy ez alkalommal
bármelyik slamkedvelő kipróbál-

hatja magát (és természetesen az ál-
tala írt szövegeket). A szervezők
meghívója a következőképpen szól: 

„Elérkezett az ideje annak, hogy
Marosvásárhelyen is felszántsuk a
szövegutcákat. Elérkezett az ideje
annak, hogy kicsalogassuk a párnák
alatt szunnyadó, a járdarésekben
bujkáló szócsavarokat, hogy meg-
etessük a fülekbe lihegő daktiluso-
kat. Igen, itt az ideje annak, hogy
végre kimondhasd a benned mo-
toszkáló, kimondhatatlannak tűnő
kimondhatót. Ideje, hogy felcsihold
magadban a mikrofonlázat, hogy a
remegésnek megálljt parancsolj, és
végre újra magadra lelj ebben a
sűrű szórengetegben. Bizony, ha-
marosan újra felcsendülnek a szö-
vegek és csettintésre serkentik az
ujjbegyeket. Ezúttal az András Ló-
ránt Társulat stúdiótermét rendez-
zük be számotokra tömérdek
slamszöveggel. Segíts ebben, hozd
te is magaddal a sajátod! Hallottál a
slamről? Írtál vagy mondtál már
szöveget? Nem írtál, nem mondtál,
de szívesen írnál és kipróbálnád
magad? Van egy jó hírünk: hát itt a
helyed! Jelentkezz a Nest Face-
book- vagy Instagram-oldalán üze-
netben vagy esemény előtt a
helyszínen. Várunk a hatalmas szö-
vegszántásra!” – írják beharangozó-
jukban a szervezők. 

A januári slam-estre tehát 26-án,
szombaton 20 és 22 óra között kerül
sor az András Lóránt Társulat szék-
helyén.

Vízkereszt napjával lezárul a
karácsonyi ünnepkör és kez-
detét veszi a farsangi mulat-
ság, ugyanakkor elérkezik a
pompás karácsonyfáktól való
búcsúzás ideje, amit a kiseb-
bek gyászszertartásként
élnek meg. A lakás ünnepi
díszétől válnak meg egy időre
azok, akik élő fenyőt vásárol-
tak, a rövid ideig ünnepelt, il-
latos kis fenyőfa pedig
lángnyelvek közt végzi vagy
halotti koszorúk alapjaként
küzd egy ideig a túlélésért. 

Ebben az időszakban a kará-
csonyfák – amelyek értékesítése jö-
vedelmező üzletágnak tűnik – nagy
része a hulladéklerakók mellett
végzi. Jobb esetben a kijelölt helyre
gyűjtik, de egyesek az erkélyről, ab-
lakból hajítják ki, és a nemtörődöm-
ség lenyomataként egy ideig a
lakótelep fáit éktelenítik, de láttunk
már vezetéken lógó szaloncukros
karácsonyfát is. A Hanyag Pisták
vagy Ioanok kidobott hulladékát,
amiért mellékesen bírság is jár, sen-
kinek sem kötelessége összegyűj-

teni, ennek ellenére valakiknek azt
is meg kell tenni, újra meg újra ösz-
szeszedni és a hulladéktároló mellé
cipelni a nemrég még a szenteste
középpontjaként ragyogó kará-
csonyfát. Nem mellékes azonban,
hogy hét-nyolc évnek kell eltelnie
ahhoz, hogy az élő fa két-három
hétig díszelegjen egy lakásban a fő
szerepet betöltő karácsonyfaként. A
normand fenyőcsemete magvetésé-
től a kikelésig egy évnek kell eltel-
nie, a kétéves csemete még csak
egyszálas és 3-4 cm magas, ötéves
korára éri el a 35-40 cm-t, és csupán
hétéves korára a már karácsonyfa-
ként eladható egyméteres magassá-
got, nyolcévesen már 1,5 méteres,
kilencévesen pedig 2 méteres ma-
gasságával ékesítheti a teret.
Áruházak újrahasznosító akciója

Marosvásárhelyen néhány bevá-
sárlóközpont felvállalta az általuk
decemberben árusított fenyők újra-
hasznosítását, így aki megőrizte a
pénztárblokkot, az ellenérték fejé-
ben vásárlási utalványt kap. Az Au-
chan szomszédságában működő
Leroy Merlin barkácsáruház akció-
ját a „Jobb sorsot érdemlő kará-
csonyfák” szlogennel hirdették
meg. Január 5. – február 3. között

váltják vissza a decemberben az
áruházukban vásárolt vágott fenyő-
fákat, amennyiben a vásárlást iga-
zoló pénztárblokkot felmutatják.
Cserébe az áruház egy 25 lejes aján-
dékutalványt ad, amelyet február 3-
áig lehet levásárolni. 

A megyeszékhely lakótelepein a
hónap végéig hetente két alkalom-
mal: hétfőn és csütörtökön gyűjtik
össze a karácsonyfákat, ezért a hul-
ladékgyűjtő pontok mellé kell kihe-
lyezni azokat. Amint a helyi
polgármesteri hivatal szóvivője,
Cosmin Blaga elmondta, az önkor-
mányzatnak nem kötelessége elszál-
lítani az összegyűjtött hulladékot,
ennek ellenére megteszik, majd őr-
leménnyé darálva tüzelőanyagként

hasznosítják a városi virágkertészet
melegházainak fűtésére.

Egyébként az előző évekhez ha-
sonlóan a tavaszi kertészkedésre ké-
szülők is megpróbálják hasznosítani
a kidobott fák törzsét, melyeket le-
csupaszítva karós növények szá-
mára támasztékul szolgáló csinos
karókat faragnak. Ennek nyomán a
hulladéktárolók mellett halmokban
áll a halotti koszorúk készítésére al-
kalmas fenyőág.
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Kaáli Nagy Botond

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Tömegesen érkeznek a turisták
együttműködve évről évre igyek-
szünk fejleszteni, bővíteni a turis-
tacsalogató programkínálatot, és
új kikapcsolódási, szórakozási le-
hetőségeket teremteni – nyilat-
kozta Fülöp László Zsolt, Szováta
polgármestere.

Azt, hogy mit is nyújt ezekben
a napokban a fürdőváros a vendé-
geknek, látogatóknak, Gál Krisz-
tával, az önkormányzat
szóvivőjével vettük számba. A
legtöbb turista a december köze-
pén megnyitott répás-tetői Mo-
gyorós sípályát keresi fel ilyenkor,
ahol 10-17 óra között a kezdő
sízők és gyerekek rendelkezésére
egy 300 méteres lesikló áll, a jól
siklókra és a felnőttekre pedig egy
1100 méteres, meredekebb pálya.
Belépőt nem, de a felvonóért al-
kalmanként 6, illetve 3 lejt kell fi-
zetni, vagy napi bérletet lehet
vásárolni 80 lejért. A sípályánál
nincs alkalmazott oktató, aki a
kezdőkkel és gyerekekkel foglal-

kozna, de a szovátai hegyimentő
szolgálat egyik munkatársa min-
dig jelen van, az ő segítségére
lehet számítani. Akinek elege lett
a sízésből, elfáradt vagy csak me-
legedni szeretne, a répási mene-
dékházban megteheti, ahol büfé,
forró ital vár rá. Az önkormányzat
adatai szerint az év végi, év eleji
vakációban naponta átlagban 300
személy vette igénybe a sípályát.

Aki nem a meredek havas sik-
lásokat kedveli, annak a városi
sporttelepen december közepén
megnyitott korcsolyapálya áll a
rendelkezésére, ahol délelőtt 10-
12 óra között 3 lejért lehet jégre
lépni, ugyanennyiért bérelhető
korcsolya is, délután 17–18.30 és
19–20.30 óra között használható a
jégfelület, ekkor 5 lej a belépő
vagy a korcsolyabérlés. A téli va-
kációban naponta átlag 150 sze-
mély korcsolyázott, az idén sajnos
itt nincs büfé, gondolkodnak azon,
hogy a jövő télen ismét szolgál-
hassanak vele.

A sétát kedvelőknek ott vannak
a bőséges hóval „megáldott” dom-
bok, tavak, erdők, ám a város fö-
lötti kilátó november közepe óta
zárva van, és csak várhatóan ápri-
lisban nyit újra. 

A turisták a fürdőtelepen a vá-
rosháza által működtetett turiszti-
kai információs irodához
fordulhatnak, ahol naponta 9–17
óra között két munkatárs nyújt tá-
jékoztatást. Míg a nyári idényben
naponta 250-300 személy is betért
ide a szállás-, étkezési, program-
és wellnesslehetőségek iránt ér-
deklődni, télen 50-70 személy
nyitja be az iroda ajtaját.

Arról, hogy tavaly mennyi volt
az eltöltött vendégéjszakák száma
a fürdővárosban, vagy hogy hány
turista látogatta meg települést,
nem tudott egyelőre adatokkal
szolgálni a városháza, de tavaly
Szovátát a legkeresettebb öt hazai
fürdőtelep között tartották számon
a szakcégek, és 2011-ben megsze-
rezte a legértékeltebb erdélyi für-
dőtelep címet is. 

Open Mic
Slam poetry est 

Marosvásárhelyen

Pompázás utáni számkivetettség
Búcsú a karácsonyfáktól

Fotó: Kiss János (archív)

(Folytatás az 1. oldalról)



Románia címere és annak alko-
tója, Keöpeczi Sebestyén József
címmel nemzetközi címertani kon-
ferenciát szervezett az egyesület
Sepsiszentgyörgyön, Kovászna
Megye Tanácsának támogatásával.
A román és magyar heraldikusok
részvételével tartott konferencián a
szervezet elnöke Erdély címeréről
értekezett, és bemutatta Keöpeczi
Sebestyén József címerművész

munkásságát. Az alkalomra jelen-
tette meg a Háromszék Vármegye
Kiadó Szekeres Attila István Romá-
nia címere és Keöpeczi Sebestyén
József című, magyar és román
nyelvű könyvét.

A franciaországi Arras városában
október 2-5. között tartott 33. gene-
alógiai és címertani világkongresz-
szuson Erdély címerének útja
Magyarország címeréből Románia

címerébe címmel tartott előadást az
elnök, korábban, a lengyel Címer- és
Zászlótudományi Intézet által szep-
tember 6-8. között megszervezett 4.
európai címer- és zászlótudományi
konferencián a lengyelországi Ci-
eszyn városában A székelyföldi köz-
igazgatási címerek módosítása
Erdélynek Romániával való egyesü-
lését követően című előadását mu-
tatta be angolul.

A jelezett témák román változatát
az egyesület elnöke előadta a május
10-12-e között Jászvásárban szerve-
zett 18. országos genealógiai és he-
raldikai kongresszuson. Ugyanott
bemutatta az általa szerkesztett, az
egyesület partnerségében a székely-
udvarhelyi székhelyű Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési
Forrásközpont kiadásában 2017
végén román nyelven megjelent
Simboluri istorice secuieşti (székely
történelmi jelképek) című tanul-
mánykötetet, melynek címertani fe-
jezetét ő maga, pecséttani részét
Pál-Antal Sándor, zászlótörténeti fe-
jezetét Mihály János írta.

A székelyföldi közigazgatási cí-
merek módosításáról értekezett Sze-
keres Attila István a november 8-án
az Erdélyi Múzeum-Egyesület sep-
siszentgyörgyi fiókszervezete által A
magyar tudomány napja Erdélyben
rendezvénysorozat keretében Határ-
talan tudomány – Tudomány hatá-
rok nélkül címmel szervezett
konferencián. Erdély címermadará-
ról tartott előadást a Székely Nem-
zeti Múzeum által november 28-án
a magyar tudomány ünnepén szer-
vezett rendezvényen.

A magyar zászló és címer napja
(március 16.) alkalmából a Tortoma
Önképzőkör meghívottjaként már-
cius 13-án Baróton tartott előadást a
magyar jelképekről. Március 14-én
az eredeti állapotába visszaállított
sepsiszentgyörgyi 1848–1849-es
emlékmű újraavatásán Szekeres 
Attila István ismertette Magyaror-
szág címerének történetét, majd este
a Székely Nemzeti Múzeumban Ma-
gyarország címere a sepsiszentgyör-
gyi ‘48-as emlékművön címmel
tartott előadást.

A székelyek címerétől a széke-
lyek zászlajáig címmel a Külhoni
Magyar Újságíró-egyesületek Kon-
venciójának idei közgyűlése kereté-
ben Sepsiszentgyörgyön szervezett
konferencián tartott előadást.

A címerművész – 140 éve szüle-
tett Keöpeczi Sebestyén József cím-
mel, a 24. Erdővidéki
Közművelődési Napok keretében
november 21-én a köpeci reformá-
tus templomban tartott előadást.
Ennek összefoglalóját közvetítette
az Erdővidék Térségi Televízió.
Külön műsort szentelt Keöpeczi Se-
bestyén Józsefnek a Román Televí-
zió Magyar Adása és a Bukaresti
Rádió, melyekben Szekeres Attila
István ismertette a címerművész
életútját és munkásságát.

A Keöpeczi Sebestyén Józsefre
való emlékezés idén is folytatódik.
Február 8-án Csíkszeredában tart
előadást az elnök, márciusban a Ba-
lassi Intézet szervezésében Buka-
restben pedig a címerművész
alkotásainak digitális reprodukció-
iból készülő kiállítás megnyitójával
egybekötött előadást.

Dr. Szekeres Attila István, 
a Nemzetközi Címertani 

Akadémia levelező tagja,
az Erdélyi Címer- és Zászló-

tudományi Egyesületet elnöke

Január 31-én két ifjúsági elő-
adást lát vendégül az Ariel
színház: délelőtt 10 órától az
#Apa_anya_én című (90
percnyi időtartamú), délután
5 órától pedig A híd című (120
perces) produkcióra várják a
közönséget. Mindkét előadás
9. osztálytól ajánlott, és
mindkettőhöz színházi neve-
lési foglalkozás kapcsolódik. 

Az előadások helyszíne az Ariel
színház stúdióterme a Nyomda utca
4. szám alatti székház első emele-
tén. A vendéglátó színház elsősor-
ban iskolai csoportok jelentkezését
várja, 9. osztálytól. Jegyfoglalás a
0747-942-181-es telefonszámon,
sms-ben is lehetséges. E-mail: 
rablopandur@yahoo.com. A diák-
jegy ára 9 lej, pedagógusoknak in-
gyenes. Az alábbiakban a
vendégelőadások ismertetőjét ol-
vashatják.
#Apa_anya_én

Komplex színházi nevelési elő-
adás 9. osztálytól. A pécsi Bóbita

Bábszínház és az Escargo Hajója
Színházi Nevelési Szövetkezet elő-
adása. Az előadás időtartama 90
perc.

Van egy család. A Vajdáék. Apa,
anya, Bence, Gergő. Ez egy afféle
jó család: nincs válás, van napi be-
tevő és még szeretet is. Előbb-utóbb
azonban megesik, hogy a családta-
gok vágyai és jövőről alkotott el-
képzelései csak egymás ellenében

teljesülhetnek. Előbb-utóbb lehet,
hogy a szülő hirtelen ugyanazokat a
mondatokat hallja vissza, amit ő
mondott még gyermekként, és hir-
telen ott áll önmagával szemben…
A Facebookról pedig még nem is
beszéltünk… Komplex színházi ne-
velési előadás – játék, helyzetek,
kérdések 14 éven felüli diákcsopor-
toknak, tanároknak, szülőknek és
gyermekeiknek.

Dramaturg: Nagy Orsolya. Báb-
tervező: Schuller Balázs. Díszletter-
vező: Gettó József. Rendező: Tóth
Zoltán. Zene: a játszók. Játsszák:
Czéh Dániel, Matta Lóránt, Papp
Melinda, Kocsis Zsófia m.v., 

Keresztény Tamás m.v. Az előadás
a Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával jött létre.
A híd

A pécsi Escargo Hajója Színházi
Nevelési Szövetkezet komplex szín-
házi nevelési előadása (9. osztály-
tól), a Motiváció Műhely
Mentortársas című társasjátéka és
Holczer Veronika naplója alapján.
Az előadás időtartama 120 perc.

„Az én vízióm egy, a maitól el-
térő, másfajta iskolarendszer. Ami
ötvözi az iskolát és a tanodát. Ami
olyan hely, ahol fontos a gyerek
öröme, motivációja. Ahol megta-
nulhatja mindazt, amit a család nem
örökít át neki. Olyan hely, ahol tu-
domásul veszik a szociális helyzet-
ből adódó nehézségeket és ahova
nem kell felszerelést vinni. Mert itt
kap ceruzát, füzetet, tornacipőt. És
nem kell hazavinni a házi feladatot,

mert a pedagógusok tudják, hogy
ahol nincs villany, személyes élet-
tér, nyugodt sarok, ott nem készül
házi feladat sosem. Nem várnak hát
el olyat, ami nyilvánvalóan nem tel-
jesíthető.” (L. Ritók Nóra).

Szöveg: Fábián Gábor. Szerep-
lők: Bacskó Tünde, Kocsis Zsófia,

Fábián Gábor, Keresztény Tamás.
Dramaturg: Khaled-Abdo Szaida.
Szakmai konzulens: Bass László,
Lipták Ildikó, Farkas Atilla. Asz-
szisztens: Keresztesy Veronika.
Rendező: Fábián Gábor. Az előadás
létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap
és az EMMI támogatta. (Knb.)
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#Apa_anya_én (Ariel Színház)

#Apa_anya_én (Ariel Színház)

A híd

Szekeres Attila István a címertani világkongresszuson, Arras-ban

Négyéves az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület
Mozgalmas Keöpeczi Sebestyén József-év

Bírósági bejegyzésének negyedik évfordulóját ünnepli január
16-án az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület, mely
ismételten mozgalmas esztendőt tudhat maga mögött. 2018-
ban nemzetközi címertani konferenciát szervezett Sepsiszent-
györgyön, elnöke előadott Franciaországban a címertani
világkongresszuson, Lengyelországban európai szakkonfe-
rencián, Jászvásárban az országos heraldikai kongresszuson
és számos más rendezvényen. Keöpeczi Sebestyén József
(1878-1964) születésének 140. évfordulója okán a szervezet
számos tevékenysége által a címerművésznek állított emlé-
ket. Az egyesület partnerségében jelentette meg a sepsi-
szentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadó Szekeres Attila
István Románia címere és Keöpeczi Sebestyén József című
kétnyelvű kötetét.

Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
Pécsről érkezik két ifjúsági előadás 

Kicsi Svejk
háborúja

Január 16-án, szerdán 19 óra-
kor, 17-én, csütörtökön pedig
délelőtt 10 órától a Kicsi Svejk
háborúja című táncszínházi pro-
dukcióra várják a nagyérdeműt
a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi székhelyére. Ren-
dező-koreográfus: Varga János,
zeneszerző: Kelemen László.
Jegyek elővételben a Maros
Művészegyüttes jegyirodájában
hétköznapokon 13–14 és 17–18
óra között kaphatók, jegyfogla-
lás a 0757-059-594-es telefon-
számon.

Rendkívüli
utószilveszteri
hangverseny
Január 16-án, szerdán és 17-

én, csütörtökön 19 órakor rend-
kívüli utószilveszteri hang-
versenyre kerül sor a Kultúrpa-
lota nagytermében. Vezényel
Shinya Ozaki, énekel Larisa
Stefan szoprán, fellép a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara és szimfonikus ze-
nekara. Műsoron: Strauss-,
Csajkovszkij-, Mozart-, Offen-
bach-, Verdi-, Rossini-művek. A
17-i, csütörtöki hangversenyre
a 12-es számú bérletek érvénye-
sek.



Január 19-én, szombaton a
harmadik osztályosoknak
szánt megyei versmondó ver-
sennyel egybekötött ünnep-
ségen avatják fel a gyulakuti
3-as számú általános iskola új
épületszárnyát, amely az Or-
szágos Vidékfejlesztési Prog-
ram támogatásával készült el. 

Az új épületszárnyban két osz-
tályterem, korszerű mosdók, raktár-
helyiségek, a manzárdosított
tetőtérben egy díszterem kapott he-
lyet. Kicserélték a belső nyílászáró-
kat is. A magyar kormány
támogatásával, a Romániai Magyar
Pedagógusszövetség közvetítésével
kaptak támogatást az iskola udva-
rán levő játszótér átrendezésére. A
köztéri bútorokat a tavalyi év végén
vették birtokba a gyerekek. Hason-
lóképpen rendbe tették a havadtői
és a gyulakuti napközik udvarát is.
Az utóbbi külső és belső felújítására
meghirdették a közbeszerzést, így
valószínű, hogy a munkálatok ta-
vasszal elkezdődhetnek. Nemcsak a
községközpontban levő épületet,
hanem remélhetőleg idén a telepü-

léshez tartozó összes falu iskoláját
sikerül felújítani. Kelementelkén a
Regionális Operatív Program által
finanszírozott beruházással nem-
csak renoválják, hanem bővítik is
az iskolaépületet, és 13 darab elekt-
ronikus, ún. okostáblát is felszerel-
nek. A munkálatokat tavasszal
kezdik el, remélhetőleg két éven
belül befejezik. Ravában sikerült ta-
valy őszire felújítani az iskolának és
óvodának otthont adó épületet kor-
mányalapokból. Havadtőn az óvoda
telkén új iskolát építenek, mivel a
régi iskola visszakerült a református
egyház tulajdonába, Bordoson szin-
tén teljesen felújítják az I–IV. osz-
tályosok által használt iskolát. 

Kovács Zoltán iskolaigazgató el-
mondta, megvan az eredménye,
hogy a községbeli diákok jó körül-
mények között tanulhatnak, ugyanis
az előző években megyei tantárgy-
versenyen nyertek el díjakat. 2018-
ban például a vallás-, a magyar
országos helyesírási és magyarság-
történeti, illetve a pontszerző mate-
matikaversenyen voltak díjazott
gyulakuti tanulók, de szép eredmé-
nyeket értek el különböző vetélke-

dőkön a kisiskolások is. Jelenleg a
gyulakuti iskolaközpontban össze-
sen 601 gyerekkel foglalkoznak,
ebből 266 V–VIII., 98 I–IV. osztá-
lyos, a többi óvodás és napközis.
Nemcsak a községbeli gyerekek

járnak Gyulakutára iskolába, hanem
a hírnevének köszönhetően Erdő-
szentgyörgyről, Kendről, Szentde-
meterről, Havadról és Vadasdról,
Székelyszállásról, Székelyvéckéről
és Balavásárról is vannak diákjaik.
Az iskolán kívüli tevékenységekre
is hangsúlyt fektetnek. Ezért hozták
létre, és igen nagy sikerrel működ-
tetik a Szivárvány néptánccsopor-
tot, amelyet Magyarosi Edit Csilla

vezet. A táncokat a Maros Művész-
együttes tagjai, Szabó Réka és
Szász Róbert oktatják. 

Ezenkívül számos más tevékeny-
ség is zajlik. A tanári kar jól felké-
szült, kevesen ingáznak, így
kellőképpen odafigyelnek az okta-
tási folyamatra, aminek az eredmé-
nye meglátszik – hangsúlyozta az
iskolaigazgató. 
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Fotó: Vajda György

Szerkesztette: Vajda György

Felújított iskolák, óvodák 
A környék legeredményesebb oktatási központja 

2018-ban Gyulakuta község
nem túl nagy költségvetésből
gazdálkodhatott, ennek elle-
nére sikerült számos pályá-
zatot készíteni és benyújtani,
amiből egyebek mellett a
községben levő iskolákat,
óvodákat, a kultúrotthonokat
újították fel vagy fogtak
hozzá újak építéséhez. A
2012–2016-os mandátum
alatt igyekeztek minden
utcát leaszfaltozni, különös
tekintettel arra, ahol koráb-
ban már kiépítették a veze-
tékvíz- és csatornahálózatot.
A 2018-as megvalósításokról
és az idei tervekről Varga 
József polgármester számolt be. 

Sikerült rendbe tenni a polgár-
mesteri hivatal épületét, ahol kor-
szerű körülmények között
fogadhatják az ügyfeleket. Tavaly
megújult a közösségi terem és a le-
véltárnak is otthont adó helyiség. A
LEADER-pályázatnak köszönhe-
tően vásároltak 64.000 euró érték-
ben egy többhasznú munkagépet
kilenc tartozékkal. Ezzel elvégez-
hetik a szükséges út- és árok-, va-
lamint zöldövezet-karbantartási
munkákat. Nő a közbiztonság,
ugyanis az országos vidékfejlesz-
tési alapból a község mind a hat te-
lepülésén korszerűsítik a
közvilágítást: LED-es égőkkel el-
látott lámpatesteket helyeznek ki.
Mindezzel az áramellátásra fordí-
tott költségeket is jelentősen csök-
kentik, ugyanakkor lefedik azokat
a helyeket is, ahol addig nem volt
világítótest. Jelenleg a munka
85%-ával készültek el. Ehhez tár-
sul a térfigyelő kamerarendszer. 30
kamerát helyeztek ki a község
egész területén. A megfigyelőköz-

pont a polgármesteri hivatalban
lesz, ahol állandó ügyeletet bizto-
sítanak majd. Még nincs ugyan
helyi rendőrség a községben, de
mérlegelik, hogy a rendszer mű-
ködtetése érdekében megalakítsák-
e, vagy valamilyen őrző-védő
céggel kössenek szerződést. 

Pályázati támogatással az idén
felújítják a községközpontban levő
körzeti rendelő és gyógyszertár
épületét (fotó). A napokban hirde-
tik meg az elektronikus felületen a
munkálatok kivitelezésére a ver-
senytárgyalást. Hasonlóképpen
közbeszerzés alatt áll a gyulakuti
és a havadtői, bordosi kultúrottho-
nok felújítása. A finanszírozást
EU-s alapokból a vidékfejlesztési
ügynökség (AFIR) biztosítja. Ta-
valy az önkormányzat segítette a
református egyházat is ravatalozó
építésével, valamint a gyülekezeti
terem központi fűtésének a besze-
relésével. Jutott pénz a községköz-
pont parkjában 2015-ben elkészült
műgyepes labdarúgópálya felújítá-
sára is. A héten kerül fel elektroni-
kus licitre Kelementelke
szennyvíz- és csatornahálózat-ki-
építési munkálata. 2013-ban sike-
rült kiépíteni a faluban a
vezetékvíz-hálózatot, mostanra ké-
szült el a dokumentáció, aminek
alapján kiválaszthatják a kivitele-
zőt. A beruházás mintegy 5,6 mil-
lió lej lesz, és a vidékfejlesztési
minisztériumon keresztül folyósít-
ják. 

A polgármester elmondta, sajnos
az országos munkaerőhiány a köz-
ségben is érezteti hatását, ugyanis
harmadszor hirdetik meg a Gyula-
kuta – Rava – Bordos közötti 46-
os községi út aszfaltozására a
pályázatot, mert eddig nem sikerült

kivitelezőt találni. 10 km-es sza-
kaszról van szó, amely magában
foglalja a gyulakuti Tormás utcát
is. Ez a két falunak nagyon sokat
számítana, ugyanis – bár rendsze-
resen karbantartják – esős időben
helyenként járhatatlanná válik.
Annak ellenére, hogy az önkor-
mányzat kétszer is megpróbált kor-
mányzati és uniós forrásokat
megpályázni, hogy leszfaltozza a
Bordost Csöbbel összekötő 47-es
számú községi utat, ugyanakkor
vasbeton szerkezetűre cserélje a
meglévő bordosi fahidat, a pályá-
zatot nem nyerték meg. Az idén
újra próbálkoznak, ha nem sikerül,
kilátásba helyezték, hogy helyi
költségvetésből aszfaltozzák le a
mindössze 2500 méteres összekötő
utat. Jelenleg előtanulmány készül
a Havadtőt Ravával összekötő,
Kis-Küküllőn átívelő fahíd vasbe-
ton szerkezetűvé alakítására. Terv
készül Gyulakuta sáncainak lebe-
tonozására, egységes átereszek ki-
alakítására. 

A híd cseréje fáról vasszerkeze-
tűre igen sokba kerülne, így az idénre
nem is terveznek más beruházást. Ha
sikerül a folyamatban levő munkála-
tokat elvégezni, és az említett létesít-
ményeket átadni, jó évet zárhatnak
2019 végén is – mondta többek kö-
zött a polgármester. 

Infrastruktúra-fejlesztés 

Bürokratikus útvesztőben 
Elvégezhetik-e a műemlék templom

állagmegőrzési munkálatait? 
Kevesen tudják, hogy 1625-
ös kazettás mennyezetének
és középkori falfestészeti em-
lékének köszönhetően Maros-
szék egyik legismertebb
műemléke a gyulakutai refor-
mátus templom. A falképek-
ről már az 1894-es névkönyv
és Gerecze Péter műemlék-
jegyzéke (1906) is említést
tesz, ám az első darabjai
1982-ben, a templom felújítá-
sakor kerültek elő, ugyanak-
kor a hajó középkori
építészeti elemei is igen érté-
kesek. S bár a falképeket kon-
zerválták, az épület állaga
veszélybe került, ugyanis
minél előbb meg kellene javí-
tani a tetőszerkezetet. 

Erre lehetőség nyílt, ugyanis a
magyar kormány a humánerőfor-
rás-minisztériumon keresztül
60.500 euró támogatást helyezett
kilátásba. Ebből tervezik a kazettás
mennyezet megóvásának első lé-
péseként kicserélni a tetőszerkeze-

tet, ugyanakkor elengedhetetlen a
falak drénezése, ugyanis a felszi-
várgó talajvíz miatt a konzervált
freskó is veszélybe kerülhet. Koráb-
ban szintén a magyar állam támo-
gatásával sikerült megoldani a
padfűtést, ezekkel a munkálatokkal
hosszú távon megakadályozhatják
az épület romlását. 2018-ban
60.500 euró támogatást ígért Gyu-
lakutának a magyar kormány, de
mivel A kategóriás műemlékről van
szó, mindeddig csak a szükséges
dokumentáció beszerzésével foglal-
kozhattak. A legnagyobb akadály az,
hogy a telek egy része 1948-ban a
román állam tulajdonába került, és
annak ellenére, hogy 2016. novem-
ber 8-ától az egyház visszaigényelte,
mindeddig nem sikerült tisztázni a
tulajdonjogot, ugyanis az eredeti do-
kumentumok azóta eltűntek. Kulcsár
Levente lelkipásztor reméli, hogy az
idén sikerül a bürokratikus ügyme-
net végére járnia, és hozzáfoghatnak
az oly nagyon szükséges állag-
megőrzési munkákhoz. 



A magyar férfikézilabda-válo-
gatott 34-24-re legyőzte An-
gola csapatát a német–dán
közös rendezésű világbajnok-
ság csoportkörének második
fordulójában, vasárnap Kop-
penhágában. A két együttes
második egymás elleni mecs-
csén a második magyar siker
született.

A szokatlanul hangulattalan pén-
teki magyar–argentin mérkőzéssel
ellentétben a több mint száz magyar
szurkoló ezúttal nem a saját he-
lyéről, hanem ugyanabból a szek-
torból figyelte a találkozót, így sok-
kal jobban tudták biztatni a nemzeti
csapatot.

Mivel a magyarok csupán dön-
tetlennel (25-25) kezdték a tornát,
Angola pedig nagy meglepetésre
legyőzte Katart (24-23), nagy küz-
delemre lehetett számítani, ami az
első percekben be is igazolódott,
ám később Mikler Roland védései,
illetve két perc alatt három gól
megnyugtatta a csapatot (4-1). Az
előző meccsel ellentétben a magyar
válogatott most gyors ellentámadá-
sokra törekedett, és a szélsők is
több szerephez jutottak. A támadás
és a védekezés közötti átmenetben
ezúttal nem hármat, csak egy játé-
kost cseréltek a szövetségi kapitá-
nyok, ez is elősegítette a gyors
kézilabdát.

Az angolaiak szakvezetője, Fi-
lipe Cruz már a hatodik percben
időt kért, ám csapatának hátránya
folyamatosan nőtt (11-3).

A 22. percben piros lappal azon-
nal kiállították Bóka Bendegúzt,
mert ellenfelének vállát lövés köz-
ben ütötte meg. A Balatonfüred bal-
szélsője remekül kezdett, hiszen
mind az öt lövését gólra váltotta,
amíg a pályán volt. A helyét Juhász
Ádám vette át.

Nem volt hibátlan a magyarok já-
téka a továbbiakban, ennek ellenére
tovább növelték a különbséget, ami
a 25. percben a tíz gólt is megha-
ladta (16-5).

A második félidő elején a szövet-
ségi kapitányok számos csere-
játékosnak lehetőséget adtak,
ám Angola egy 4-0-s soroza-
tot produkált, amire időkérés
volt a válasz. Innentől kezdve
szinte végig felváltva estek a
gólok, a magyarok védeke-
zése már nem volt olyan haté-
kony, mint korábban, így nem
tudták növelni az első félidő-
ben kidolgozott tízgólos elő-
nyüket.

Az afrikaiak legeredmé-
nyesebb játékosa Edvaldo
Ferreira volt, aki kilenc lö-
vésből öt gólt szerzett. A ma-
gyar kapusok közül Mikler
Roland 18 kísérletből tízet,
Székely Márton 21-ből ötöt
védett.

A magyar csapat története
során először az éremtáblá-
zat élén végzett a hollandiai
Dordrechtben vasárnap befe-
jeződött rövid pályás gyors-
korcsolya-Európa-bajnoksá-
gon. A négy-négy arany- és
ezüst-, valamint egy bronzé-
remmel eredményesség te-
kintetében és érmek
számában is rekordot dön-
tött az alakulat, Liu Shaolin
pedig három arannyal és két
ezüsttel a kontinensviadal
legeredményesebb verseny-
zője lett.

A magyarok ezt megelőzően
mindössze két Eb-aranyat nyertek:
2009-ben a női váltó, 2017-ben Liu
Shaolin Sándor 1000 méteren győ-
zött.

Bánhidi Ákos csapatmenedzser
teljes elégedettséggel értékelte a
magyar versenyzők szereplését.
„Ugyan nincsenek tengerentúli és
ázsiai versenyzők, de vannak jó eu-
rópai gyorskorcsolyázók, akiket le
kellett gyűrni, és ezt a feladatot
most mi sikerrel teljesítettük” – je-
lentette ki a sportvezető.

Liu Shaolin Sándor összetett
Európa-bajnoki címét kifejezetten
komoly eredménynek nevezte,
amelyért nagyon régóta küzdenek.
„Azért a végén kellett számolgatni,
mert voltak olyan forgatókönyvek,
hogy az oroszok borsot törhetnek
az orrunk alá, de a fiúk tökéletesen
végrehajtották az eltervezett takti-
kát a 3000 méteres szuperdöntő-
ben” – mondta Bánhidi. Kiemelte,
az öt férfiszámból csupán 1000
méteren nem született magyar
aranyérem. A vasárnap elbukott fi-
náléval kapcsolatban viszont je-
lezte, az orosz Szemjon
Jelisztratovnak szombaton keve-
sebb dolga volt, mint Liu Shaolin-
nak, így frissebbnek bizonyult, s
emiatt előzhette meg a magyar vi-
lágklasszist az utolsó körben.

Az olimpiai bajnok férfiváltó di-
adala kapcsán megjegyezte, bár-
mily furcsa, ez a sportág első
Eb-aranyérme ebben a számban.
„Liu Shaoangot az első két futam-
ban pihentettük, azaz tudtuk ke-

verni a kártyákat – fogalmazott a
szakember, aki szerint otthon is
vannak olyan versenyzők, akik ko-
moly potenciált jelentenek. – Na-
gyon örülök a női váltó
bronzérmének is, mert nagy lendü-
letet adhat. Ezzel nem feltétlenül
kalkuláltunk, de a rövid pályás
gyorskorcsolyázás sok érdekessé-
get produkál, a hétvége folyamán
pedig a szerencsésebb arcát mu-
tatta felénk.”

Bánhidi azt leszögezte, a szeren-
cse ellenére – az elődöntőben és a
fináléban is elesett két rivális – a

női csapat teljesítménye megsüve-
gelendő, mert „ott kellett lenni
minden méternél, különben nem
lehetett volna meglovagolni ezt a
szerencsét”. „Mindig írnom kell
beszámolókat, az elmúlt négy
évben majdnem egy A4-es oldalt
írtam tele történelmi sikerekkel. Ez
is odakerül” – zárta szavait Bán-
hidi.

A sportág versenyei február ele-
jén folytatódnak a drezdai és tori-
nói világkupaversenyekkel, a
szezon pedig március elején a szó-
fiai világbajnoksággal zárul.

A Marosvásárhelyi CSM női
röplabdacsapata onnan foly-
tatta szereplését, ahol 2018
végén abbahagyta. Azaz
újabb játszmaveszteség nél-
küli győzelmet aratott, ezút-
tal a Temesvári Poli
otthonában.

Többnapos kiruccanás végén
szerezte meg mindhárom bajnoki
pontot Predrag Zucović csapata, hi-
szen a hivatalos mérkőzés előtt né-
hány nappal már a közeli Lugosra
utazott, ahol részt vett a Rieker-ku-
páért kiírt barátságos tornán. Itt
éppen a Poli ellen kezdett, és –
némi meglepetésre – elveszítette az
első játszmát, azonban megnyerte a
következő hármat. Aztán 3:0-ra
győzött a házigazda Lugosi CSM
második csapata ellen, viszont a lu-
gosiaknak az A1 osztályban játszó
csapatával szemben már három
szettben alulmaradt, és a második
helyen zárta a tornát.

Ezt követően a hivatalos mérkő-

zés következett, és a Poli abban bí-
zott, hogy ismét megszorongatja az
élen álló marosvásárhelyi csapatot.
Csakhogy nagy a különbség a ba-
rátságos és a hivatalos meccs kö-
zött, és az első szettben a Poli még
tíz pontig sem jutott el. A viszony-
lag kiegyensúlyozott kezdés után a
CSM ötös sorozatokban gyűjtötte a
pontjait egész 25-ig.

A második szettben már az elején
elhúztak a vendégek, aztán kicsit
kiengedve lehetőséget adtak a te-
mesváriaknak, hogy 14 pontot
gyűjtsenek. Érdekesen alakult az
utolsó játszma, 11-12-ig kiegyensú-
lyozott volt a meccs, majd egy 8-2-
es CSM-sorozat következett. Két
temesvári pont után, a még vi-
szonylag kiegyensúlyozott 13-17-
nél azonban időt kért Zucović, és
innen zsinórban nyolc megnyert
ponttal zárták le a találkozót a ma-
rosvásárhelyiek. 

A CSM első idei hazai mérkőzé-
sét szombaton játsszák a Pongrácz
Antal-csarnokban, az ellenfél Lu-
gosi CSM második csapata lesz.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Fotó: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

Bodó Richárd gólt dob a Magyarország – Angola mérkőzésen.                                Fotó: MTI/Illyés Tibor

Bálint Zsombor
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Éremtáblázat
arany ezüst bronz

Magyarország 4 4 1
Hollandia 3 1 1
Oroszország 2 2 6
Lengyelország 1 0 0
Nagy-Britannia 0 1 2
Franciaország 0 1 0
Olaszország 0 1 0

A dobogósok
Aranyérmet nyert az olimpiai címvédő magyar férfiváltó Liu Sha-

olin Sándor, Liu Shaoang, Krueger Cole, Burján Csaba összeállítás-
ban, a Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Knoch Marta, Somogyi
Barbara alkotta női négyes végig a harmadik helyen korcsolyázva
szerezte meg a bronzérmet a hollandok és oroszok mögött.

Liu Shaolin Sándor Magyarország történetének első összetett
aranyérmét szerezte meg, így mind a négy egyéni számban a legjobb
kettőben zárt, ugyanis 1500 méteren győzött, míg 500 és 1000 méte-
ren második lett. Öccse, Liu Shaoang az ezüstérmet nyerte összetett-
ben, 500 méteren aranyat, 1500 méteren ezüstöt szerzett.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 12. forduló: Temesvári

Poli – Marosvásárhelyi CSM 0:3 (8:25, 14:25, 13:25)
Temesvár. Vezette: Nicolae Cristea (Kolozsvár), Roxana Calance

(Déva).
Marosvásárhelyi CSM: Niţă, Fl. Murariu, Diţu, Dumitrescu, Ioan,

Vereş (Ionescu, Arniceru, Andreica). Liberó: Molnar (K. Murariu).

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztályú bajnokság Nyugati csoportjának 12.

fordulójában a következő eredmények születtek: Dévai Cetate –
Lugosi CSM II 0:3, Temesvári Politehnica – Marosvásárhelyi CSM
0:3, Nagyváradi CSU – Nagyszebeni Volei CSM 3:1, Máramaros-
szigeti CSM – Temesvári CSM, FC Argeş Piteşti – SCM U Craiova
3:0.

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-vb, csoportkör, D csoport, 2. forduló: Magyaror-

szág – Angola 34-24 (18-8)
Koppenhága, 6000 néző, vezették: Kolahouzan, Mousavian Naz-

had (irániak).
Lövések/gólok: 47/34, illetve 48/24.
Gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/2.
Kiállítások: 6, illetve 6 perc.
Magyarország: Mikler – Hornyák 2 gól, Bodó 3, Bánhidi 2, Lékai

2, Nagy L. 1, Bóka 5, cserék: Ilyés, Sipos 1, Jamali 4, Balogh Zs. 4,
Juhász Á. 3, Császár 4, Ancsin 2, Ligetvári 1, Székely.

Angola: Muachissengue – Chicola, Pestana 4 gól, Teca 2, Hebo
3, Maneco 3, Ferreira 5, cserék: Gouveia, Nascimento 2, Lopes,
Tati, Quitongo 2, Pascoal 1, Sibo 2, Pedro.

A harmadik meccsen is kikaptak a románok
A Hollandia elleni 30-27-es siker után két vereséget szenvedett a

román férfikézilabda-válogatott Szlovákiában. A szombati 22-23 után
vasárnap 20-27-re maradt alul az együttes a házigazdák csapatával
szemben. 

Nagydisznód és Craiova is kikapott az EHF-kupában
Nem termett babér a román nőikézilabda-csapatok számára az EHF-

kupában: a Nagydisznódi Măgura és a SCM Craiova is kikapott a hét-
végi fordulóban. Előbbi otthonában a német BBM Bietigheim 34-20-ra
diadalmaskodott, utóbbi a spanyol Super Amara Bera Bera pályáján
32-21-gyel hajtott zászlót. Nagydisznód két vereséggel az A csoport
utolsó helyén áll, a Craiova harmadik egy sikerrel, egy kudarccal a D
csoportban.

Eredményjelző
Férfikézilabda-vb, csoportkör, 2. forduló:
* B csoport (München): Spanyolország – Izland 32-25 (19-14),

Horvátország – Japán 35-27 (18-13), Macedónia – Bahrein 28-23
(12-8). Az állás: 1. Spanyolország 4 pont (65-48), 2. Macedónia 4
(66-52), 3. Horvátország 4 (66-54), 4. Izland 0 (52-63), 5. Bahrein 0
(46-61), 6. Japán 0 (56-73).

* D csoport (Koppenhága): Svédország – Argentína 31-16 (15-
10), Magyarország – Angola 34-24 (18-8), Katar – Egyiptom 28-23
(15-12). Az állás: 1. Svédország 4 pont 2. Magyarország 3, 3. Katar
2 (51-47), 4. Angola 2 (48-57), 5. Argentína 1, 6. Egyiptom 0.

Újraindult 
a röplabdabajnokság

Magyar mestermunka 
a rövid pályás gyorskorcsolya-Eb-n

A magyar válogatott tíz góllal legyőzte Angolát



A marosvásárhelyi diákok má-
sodszorra is sikeresen szerepeltek a
budapesti Szenczi Molnár Albert
Református Általános Iskola által
szervezett Jézus élete című rajzpá-
lyázaton.

A Kárpát-medencéből 72 iskola
vett részt, ebből 13 erdélyi. Össze-
sen 910 gyermekrajz érkezett be, a
gyermekeket 125 pedagógus készí-
tette fel. A beérkezett pályamunkák-
ból 35-öt díjaztak, de 95 művet
állítanak majd ki. A marosvásárhe-
lyi Református Kollégiumból Fe-
kete Róbert, Géczi Melinda
Erzsébet második osztályos tanítvá-
nya második lett. Különdíjban ré-
szesült a marosvásárhelyi Tudor
Vladimirescu Általános Iskolából
Nagy Korodi Anna harmadik osztá-
lyos tanuló, Grüman Aida tanítvá-
nya. Kiállításra kerülnek Tőkés
Brigitta tanítványainak munkái, a
hármasfalusi Wesselényi Miklós
Általános Iskolából Nagy Miriam
Angyalka második osztályos tanuló
munkája, valamint a szovátai Do-

mokos Kázmér iskolából a negye-
dikes Jakab Henriette Borbála mun-
kája. Hasonlóképpen Grüman Aida
tanítványainak, a marosszentgyör-
gyi Szent György Általános Iskola
tanulóinak, a másodikos Câmpean
Nimród, Szövérfi Dorottya, Szeke-
res Viktória munkáit és a marosvá-
sárhelyi Tudor Vladimirescu
iskolából a másodikos Turos Anna,
a harmadikos Antal Dorka és a
nyolcadikos Náznán Izabella rajzait
is bemutatják a kiállításon. 

A megadott témák Jézus életéhez
kötődtek, mint például menekülés
Egyiptomba, a pásztorok imádása,
Jézus és a samáriai asszony beszél-
getése, Jézus bevonulása Jeruzsá-
lembe, az utolsó vacsora, Jézus a
tengeren jár, a süllyedő Pétert fel-
emeli. 

A díjkiosztó ünnepségre és a ki-
állítás megnyitójára a Szenczi Mol-
nár Albert Református Általános
Iskolában, Budapesten kerül sor
február közepén. 

Grüman Aida 

Több mint két évtizedes múltra
tekint vissza az Unitarcoop Alapít-
vány. Számos ünnepet ültünk
eközben, megszámlálhatatlan ön-
kéntes vállalt kisebb-nagyobb fel-
adatot, és a több százat is eléri
azok száma, akiknek segítségére
volt a hétköznapokban. Ezenkívül
számtalan ember találkozott a fel-
karolt hagyományőrző tevékeny-
ségekkel.

Az alapítvány elsődleges célja a
marosvásárhelyi unitárius közös-
séghez valamilyen szinten kapcso-
lódó egyedül élő idősek
támogatása és az otthoni gondozó-
szolgálat, felekezettől függetlenül.
Ugyanakkor már megalakulásától
kezdve felvállalta a városi tanács
által finanszírozott élelmiszercso-
magok kiosztását is a szociális fel-
mérés alapján kiválasztott
személyek részére, és az egészség-
ügyi segédeszközök kölcsönzése is
az egyik legrégebbi szolgáltatás.
Továbbá hetente egyszer nappali
foglalkoztatás működik, illetve

szerepet vállal használtruha-ado-
mányozásokban.

Összhangban az unitárius egy-
ház népi jellegével, az alapítvány
hagyományőrzésben is jelentős
szerepet vállal. Klubtevékenységet
tart fenn, és varrottasokkal, illetve
hímzett anyagokkal jelenik meg
rendszeresen a marosvásárhelyi és
környékbeli rendezvényeken, bele-
értve jó néhány ünnepséget, melyet
az egyház szervezett. A Vásárhelyi
Forgatagon évek óta gyerekfoglal-
koztató sátorral jelenik meg, és im-
máron második éve nappali nyári
tábort is sikerült szervezni.

Az alapítvány pályázatokból
tartja fenn magát. Az egyház mel-
lett kiemelt támogatók a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal, a
Maros Megyei Tanács és a ma-
gyarországi Bethlen Gábor Alap.
Az elmúlt esztendőben nagy segít-
séget jelentett, hogy az egyetemes
ökumenikus imahetet szervező tör-
ténelmi felekezetek az imahét
során összegyűlt perselypénzzel

alapítványunkat támogatták. Kö-
szönjük a kapott támogatásokat.
Ezenkívül néhány vállalkozás szá-
mottevően segítette a tevékenysé-
geket termékekkel és anyagi
hozzájárulással, amelyet mind kö-
szönettel veszünk.

Minden reményünk, hogy az új
évben ugyanilyen ütemben tudjuk
folytatni a munkát. Továbbra is
számítunk önkénteseink áldozat-
kész vállalásaira és időseink elfo-
gadására, megértésére, amiként az
apostol tanította: „Igyekezzél,
hogy Isten előtt becsületesen meg-
állj, mint oly munkás, aki szégyent
nem vall, aki helyesen hasogatja az
igazságnak beszédét” (2Timóteus
2:15).

Ezúton is kívánunk békés, bol-
dog új esztendőt mindenkinek, aki
valamilyen szinten kapcsolatba ke-
rült az alapítvánnyal, és a Jóisten
áldását kérjük mind mindannyi-
ukra, mind az elhivatottságra. 

Az Unitarcoop Alapítvány
munkaközössége
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– szárnyra kapott szép szólam, me-
lyet napokon keresztül harsogott a
média. 

A Máltai Szeretetszolgálat ma-
rosvásárhelyi közösségének sok jó-
szívű adakozó által sikerült
megvalósítani ezt a gondolatot. 

A karácsonyt megelőző napok-
ban máltai önkéntesek jelentek meg
a Petry üzletlánchoz tartozó boltok-
ban, és arra kérték a vásárlókat,
hogy lehetőségükhöz mérten tegye-
nek a kihelyezett kosarakba tartós
élelmiszereket a rászorulóknak. 

És megnyíltak a szívek és a
pénztárcák. Nagy mennyiségű élel-
miszercsomag gyűlt össze, melyet
a Máltai Szeretetszolgálat szétosz-
tott a kolozsvári máltai főtitkárság
irányításával. 

Ezúton mondunk köszönetet
minden jószívű vásárlónak, aki rá
tudott hangolódni a nemes célra, s
úgy érezte, hogy jónak lenni jó!

A Máltai Szeretetszolgálat veze-
tőségének nevében 

Radványi Hajnal 
máltai tag

Jónak lenni jó!

Újból szép eredmények 
a Jézus élete rajzpályázatonSzerkeszti: Mezey Sarolta

Elfogadással segíteni, megértésben alkotni

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók min-
den esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket. 

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Nagy Korodi Anna, Náznán Izabella és Antal Dorka

Küküllődombón együtt ünnepelt a falu 
A szeretet jegyében gyűlt össze

a falu népe Küküllődombón. 
Loghinné Bertalan Gizella meg-

nyitóbeszédében a szeretet és ösz-
szefogás erejét hangsúlyozta,
hiszen a falu népe fogott össze, és
szinte csoda történt: a régi kultúr-
otthon ahelyett, hogy veszendőbe
ment volna, megújult, szinte újjá-
született. 

Az öt éve alakult nőszervezet
munkája által a közösséget szol-
gálta és továbbra is ezt fogja tenni.
Az ünnepélyek pedig a lelki meg-
erősödést szolgálják.

Ezen az estén a közönség egyik
tagja voltam, és örömmel tapasz-
taltam, hogy mindenki mosolyog,
örvend, felszabadultan ünnepel. A
műsorszámok gazdagon ontották

felénk a szeretetet és a jó hangula-
tot. Szerepeltek a dombói iskolá-
sok, az ifjúság, és fellépett a
Kökényes néptáncegyüttes. A
műsor végén minden szereplő sze-
retetcsomagot kapott a nőszerve-
zettől.

Az ünnepély záró szakaszában a
helyi unitárius lelkész, Márkos
Hunor Elemér szólt a közönséghez.
Nagyra értékelte a falu népének
összefogását, a bemutatott műsort,
és további munkára buzdított.

Meg kell említenem a közönsé-
get is: láttam apukát, aki babahor-
dozóban tartotta kisgyermekét,
láttam anyukát, aki csujogtatni ta-
nította kisfiát, láttam a színpadon
kisiskolásokat, középiskolásokat,
egyetemi hallgatókat, és a terem-

ben könnyes szemű szülőket s
nagyszülőket.

Most annak is örvendtem, hogy
nem a mobiltelefonok szólnak,
hanem egy-egy kisgyerek hangja
hallszik, aki épp a nagymamájá-
hoz akar menni, de a nagymama
épp a gyönyörűen díszített mézes-
pogácsákat meg a díszeket árulta,
amelyek ára az adományokkal
együtt a kultúrotthon további szé-
pítését szolgálja. És láttam a szé-
pen felújított konyhát, mely a
közösséget szolgálja, a finom
meleg teát is itt főzték, s kalács
mellé felszolgálták a szorgos kezű
asszonyok.

Igen, így is lehet szórakozni, ta-
lálkozni a szeretet jegyében. 

Szlovácsek Ida 

Hajdina, Pohánka, Tatárka és Haricska
Kásler Magda és Farkas Sándor Csaba szakmai

irányításával a marosludasi Hajdina néptáncegyüttes
megalakulásának tizenkilencedik évfordulóját ünne-
pelte. 

A tapsvihar arról árulkodott, hogy valami felemelő
történt.

A műsorban a Pohánka magyarlapádi tánccal, a
Hajdina mezőkölpényi tánccal, és verbunkkal, csár-
dással szerepelt. Aztán harangszóra lányok érkeztek,
együtt énekeltek a kisded Jézusról, majd a Tatárka
lejtett nyárádmenti táncokat. A Haricska tagjai Ist-
ván-napi köszöntőt énekeltek. Őket a hajdinások

pásztorköszöntője váltotta, fergeteges magyarpalat-
kai legényessel fűszerezve. A Szent János-köszöntőt
a pohánkások énekelték-táncolták, majd az egészet
szép magyarói táncokkal koronázták. 

E feledhetetlen estért az ünneplőket illeti a köszö-
net. Úgyszintén köszönet jár támogatóinknak: az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelőnek, a BGA
Alapkezelő Zrt.-nek, Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusának, az önkormányzatnak, a Lynx Solu-
tionsnak, az Eldi Pékségnek, és sok névtelen
támogatónak. 

Andrássy Péter Sándor

Nem lanyhul az ajándékozási kedv 
Az RMDSZ marosvásárhelyi II.

körzetének választmánya nem fe-
ledkezett meg az ajándékcsoma-
gokról. A Forradalom utca 8. szám
alatt szép számban gyűltek össze
gyermekek, szülők, nagyszülők és
érdeklődők. 

Mintegy 106 édességet és élelmi-
szert tartalmazó csomagot osztottak
ki a körzethez tartozó 29 gyermek-
nek. 77 egyedülálló nyugdíjasnak
házhoz szállították a csomagot.
Öröm volt látni, hogy mennyire
örülnek a gyermekek, örültek, hogy
ott lehettek, hogy szerepelhettek. 

A gyermekek arcáról sugározott
az öröm, csillogott a szemük. El-

mondták a verseket, elénekelték az
énekeket, kellemes hangulatot te-
remtve. A teremben levőket süte-
ménnyel, édességgel kínálták. 

A rendezvény szervezőit illesse
köszönet; Magyari Károly, a II. kör-
zet elnöke évről évre igyekszik
megszervezni a szeretet ünnepét. 

Külön említésre méltó, hogy dr.
Vass Levente képviselő is hozzájá-
rul, és a kisebbik lányával együtt
részt vett a szeretetünnepen. 

A II. körzet választmánya bol-
dog, békés új esztendőt kíván a tag-
ságnak és családjuknak. 

Varró Domokos



Méhészkonferenciát szerve-
zett szombaton a Romániai
Magyar Gazdák Egyesületé-
nek Maros szervezete (RMGE
Maros), amelyen a hangsúlyt
a hazai előadókra és újdonsá-
gokra fektették. A héten to-
vábbi ismeretterjesztő talál-
kozásokat szerveznek. 

Szombaton az RMGE Maros ma-
rosvásárhelyi székházában méhész-
konferenciát tartottak, amelyen
mintegy nyolcvanan jelentek meg.
Kiss Miklós falugazdász elmondta,
Szőcs Boróka ötlete volt a rendez-
vény, és célja az ismeretterjesztés
volt. A méhészek nagy része mindig
„kapható” a hasonló előadásokra, a
megyében létező féltucatnyi 
méhészegyesület rendszeresen szer-
vez szakmai napot, konferenciát.
Amitől azonban ez a rendezvény

más volt, mint a méhészegyesüle-
teké, az az, hogy míg azok jórészt
magyarországi előadókat hoznak és
ottani tapasztalatokat osztanak meg,
az RMGE Maros rendezvénye a
hazai szakembereknek adott bemu-
tatkozási lehetőséget. Így szomba-
ton Dan Marton József az oxálsavas
és illóolajos atkairtásról értekezett,
Demeter Imre biológus kevésbé ku-
tatott témáról, a lítium-kloridos ke-

zelésről beszélt a hallgatóságnak,
dr. Tófalvi Melinda a méhnemesí-
téshez kapcsolódóan arra hívta fel a
méhészek figyelmét, hogy milyen
felelősségük van abban, hogy meg-
őrizzék az őshonos genetikai vona-
lakat a méhészetben a megfelelő
családkialakítás révén. A gyergyó-
szárhegyi Mezei Attila a méhek ál-
tali gyógyítás, az apiterápia
hatásaira, eredményeire és az apite-
rápiás házakra hívta fel a figyelmet,
míg Márton Tihamér méhész azok-

ról a nehézségekről és különbségek-
ről beszélt, amelyekkel a gyergyói
méhészeknek szembe kell nézniük
a dél-romániai vagy az erdélyi mé-
hészekkel szemben, például arról,
hogy nincsenek meg a feltételek a
vándorméhészet előkészítésére, így
itt főleg állóméhészet folyik. A
résztvevők megismerkedhettek a
székelyudvarhelyi Tőkés Attila által
kiállított méhészeti eszközökkel,
Kiss Miklós falugazdász pedig a
magyar kormány Kárpát-medencei
gazdaságfejlesztési programjáról
szólt. Szervezőként úgy értékelte,
hogy a konferencia pozitív kicsen-
gésű volt, ahol a méhészek új kap-
csolatokat köthetnek, eszme- és
tapasztalatcsere folyik és elgondol-
kodtató témákat vetnek fel. Az
RMGE Maros elnöke, Fazakas
Miklós a Népújságnak hozzátette: a

rendezvény a tavaly elindított Szü-
lőföldön okosan nevű koncepció-
hoz kapcsolódóan valósult meg,
amely révén szeretnének a hazai
gazdáknak segítséget nyújtani olyan
témákban, amelyekre szükségük
van. 

A konferencia Szőcs Boróka bi-
ológus kezdeményezésére született
meg, és az RMGE szerint szükség
van ilyen emberekre, akik akár tár-
sadalmi munkában is hajlandók se-
gíteni abban, hogy a gazdák olyan
információkhoz jussanak, amelyek
előmozdítják a hatékony munkát. A
szervezet szeretné a falugazdászai
révén felhívni a gazdák figyelmét
az újdonságokra és a hamarosan
induló székelyföldi gazdaságfej-
lesztési programra is, hogy azok
tudjanak időben előkészíteni át-
gondolt, árajánlatokkal, előszámí-
tásokkal rendelkező terveket, hogy
olyan beruházásokra, eszközökre,

technológiákra hívhassanak le tá-
mogatásokat, amelyek hosszú
távon is megalapozzák a hatékony
gazdálkodást. Ennek érdekében
ezen a héten vidéken is tartanak tá-
jékoztatókat, kedden Héderfáján
állattenyésztésről, szerdán Mező-
panitban több témakörben, csütör-
tökön Sóváradon állattenyésztésről
és pályázatokról lesz szó. A gazdák
figyelmét felhívják a modern kom-
munikációs eszközök használatára.
Jó lenne, ha minden gazdacsalád-
ban legalább egy személy kezelne
számítógépet, okostelefont, elekt-
ronikus postát, hiszen számos in-
formációt már a szervezet is
ezeken a csatornákon oszt meg. Az
RMGE Maros szombatra gazda-
bálra hívja az érdeklődőket, ahol
„kiengedhetik a gőzt”, beszélget-
hetnek az évindításról és elénekel-
hetnek néhány nótát kötetlenebb
keretek között. 

Kulturális-oktatási 
központokat épít 

az Iskola Alapítvány
2018-ban a magyar kormány két erdélyi nagyvá-
rosban, Kolozsváron és Nagyváradon támogatta az
Iskola Alapítvány ingatlanberuházását 4,082 mil-
liárd forint értékben.

Az Iskola Alapítvány Kolozsváron a Minerva Egyesület
Brassai Sámuel utca 5. szám és a Dávid Ferenc utca 4. szám
alatti, 1320 négyzetméter területű telkét és a rajta álló öt,
részben lelakott, részben pedig romos épületingatlant vásá-
rolta meg 2018 elején.

Az Iskola Alapítvány célja a visszaszolgáltatott közösségi
ingatlanvagyon hasznosítása. Az épületekben művelődési és
tudományos központot hoz létre, amelyekben a tervek szerint
olyan közösségi terek kapnak helyet, amelyek az erdélyi és
a kolozsvári magyar tudományos és kulturális jelenlét erősí-
téséhez hozzájárulnak.

Terveik között az egykori Minerva rehabilitált és megnö-
velt lakfelületű ingatlanjaiban olyan kulturális funkciók lét-
rehozása szerepel, mint például kortárs képzőművészeti
kiállítótér, műterem, vendégszobák, archívum, alternatív ok-
tatási helyszín, kávézó, irodák és konferencia-, rendezvény-
terem. A kolozsvári projekt költségvetése 1,612 milliárd
forint.

Nagyvárad belvárosában az utolsó eladó szecessziós pa-
lota, az 1911 és 1913 között épült Sonnenfeld-ingatlan tulaj-
donjogát szerezte meg az alapítvány 2018 decemberében. A
magyar épített örökség szerves részét képező ingatlan egy
2.283 négyzetméteres telken, összességében több szinten
közel 5.500 négyzetméter bruttó összfelülettel rendelkezik.

A tervek szerint egy önálló, a teljes közösséget összefogó,
egységes kulturális civil teret hoznának létre, amelyben a már
ott működő Szigligeti Színház és a hozzá tartozó intézmé-
nyek mellett könyvtár, előadótermek, kiállítótér, pedagógusi
és kulturális egyesületi irodák kapnak helyet. A Nagyváradon
megvalósuló Magyar Ház biztosítja a működéshez szükséges
stabilitást a helyi magyar kulturális szervezetek számára. A
nagyváradi program költségvetése 2,47 milliárd forint.

Nagy Zoltán Levente, az Iskola Alapítvány elnöke el-
mondta, a két program megvalósulása jelentősen hozzájárul
az erdélyi magyar kulturális élet fenntartásához, fejlődési le-
hetőséget biztosít sokak számára. „A magyar kormány támo-
gatása révén két olyan erdélyi nagyvárosban sikerül
kulturális központot nyitnunk, amelyek a történelem során
az erdélyi kultúra fellegvárának számítottak. Ezt az örökséget
visszük tovább, valósítjuk meg és hagyjuk hátra a jövő nem-
zedéknek” – hangsúlyozta az alapítvány elnöke. (RMDSZ-
tájékoztató)
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Pénteken délelőtt Kerelőn fel-
avatták a közösségi központot,
ahol rászorulóknak nyújtanak
egészségügyi és szociális szol-
gáltatásokat. A kihelyezett léte-
sítményt az Európai Unió
regionális operatív programjá-
nak humánerőforrás-fejlesztésre
szánt alapjából támogatták. A
beruházás értéke 228.000 lej. 

A moduláris szerkezetű épület föld-
szintjén kisgyerekeknek szánt nappali
foglalkoztatási központot működtetnek
majd, a mellette kialakított ebédlőben a
programban részt vevő gyerekek ebédet
kapnak. Ugyancsak a földszinten van a
korszerű orvosi rendelő, amelyet két
EKG-géppel, elsősegélynyújtó beren-
dezéssel, vérnyomás-, vércukorszint-
mérő készülékekkel, mérleggel láttak

el. A program alapján a célcsoportok
kedvezményezettjei a családorvossal
kötött együttműködési megállapodás
alapján ingyenes egészségügyi ellátás-
ban részesülnek. Az emeleten irodahe-
lyiségeket alakítottak ki, ahol a
programot követő alkalmazottak admi-
nisztrációs munkát végezhetnek, és van
tárgyalóterem, levéltár is. 

A központban olyan integrált szol-
gáltatásokat nyújtanak a célcsoportnak,
mint egészségügyi ellátás, betegség-
megelőzés, szakmai képzések, felvilá-
gosító programok. Azért került a
létesítmény Kerelőre, mert az előzetes
felmérés alapján kiderült, hogy ebben
a Kerelőszentpál községhez tartozó fa-
luban vannak a legtöbben, akik erre az
ellátásra szorulnak. Az unió által támo-
gatott program életbe ültetését köve-

tően az önkormányzat saját költségve-
téséből szándékozik fenntartani a köz-
pontot – hangzott el az avatón, amelyen
többek között jelen volt Macarie Ioan
megyei főtanfelügyelő, dr. Iulian Mol-
dovan, a megyei közegészségügyi igaz-
gatóság ügyvezető igazgatója, Miklea
Hajnal Katalin, a megyei gyermekvé-
delmi igazgatóság ügyvezető igazga-
tója, akik támogatásukról,
együttműködésükről biztosították a he-
lyieket. 

A vendégeket, valamint a helyi vál-
lalkozók képviselőit Simon István pol-
gármester, Kedei Mária Réka
projektmenedzser és Moca Rudolf köz-
pontvezető fogadta. A szalagátvágás
után a jelenlevőknek bemutatták a köz-
pontot és a szolgáltatásokat – tájékoz-
tatott a projektmenedzser. (vajda) 

Egészségügyi-szociális központ rászorulóknak 
Kerelőn 

Fotó: Ionel Albu 

Méhészkonferencia hazai újdonságokkal 

Annak ellenére, hogy nem a méhészegyesület szervezte, viszonylag sok méhészt érdekelt a konferencia          Fotó: Balázs Boglárka Beatrix 

Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

3 SZOBÁS LAKÁS eladó a Rodni-
ciei utcában, földszinten, a Diamant
piac mellett – 63.000 euró. Tel. 0755-
469-694. (10/683-I)

ELADÓ egy pár bokszcsizma, 43-as,
egy pár régi rendőrcsizma, keveset
használt Ileana varrógép, keveset
használt, kihúzható sőberágy, két db
egyvedres üvegkorsó, két nagy
gabonásláda új deszkából, nagy fügefák
eladók termésben, cserépben. Tel. Kis
Rozália,  0265/348-346, 0747-405-980.
(2-739)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749-
707-713. (751)

TŰZIFA eladó. Tel. 0755-439-394.
(751)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (752)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciá-
val. Tel. 0748-020-050. (4/617)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/636-I)

VÁLLALUNK: csatornatakarítást, tető-
javítást. Tel. 0751-471-965, Székely
János. (14/587)

VÁLLALUNK kőművesmunkát, fes-
tést, csempézést, gipszkartonozást,
hőszigetelést. Tel. 0740-212-144.
(762-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk január 15-én a
drága jó édesapára, a gegesi
ADORJÁNI DÉNESRE halá-
lának 40. évfordulóján és
február 17-én szeretett
SÁNDOR testvérünkre
halálának 30. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes!
Szeretteik, János, Amália és
Irma. (4/655)

Szomorú szívvel gondolunk
január 15-én édesanyánkra,
PÁL ZSUZSANNÁRA halá-
lának évfordulóján. Lánya,
Csilla és fia, László. (7/731-I)

Szívünkben örökké tartó
szeretettel emlékezünk a
drága férjre, szerető
édesapára és nagyapára, a
lőrincfalvi SZÁSZ ELEKRE.
Január 15-én 15 éve, hogy
visszaadta lelkét
Teremtőjének. Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Szerettei. (sz-I)

„Elvesztettem azt, akit annyira
szerettem, 
jókedvem, nyugalmam vele
elvesztettem.
Üres már a lakás, nincs kit
hazavárjak,
ezért nem jön éjjel szememre
álom.
Majd ha elindulok, napjaim
betelvén, 
karjaid kitárva várj az út
végén.”
Szomorú szívvel emlékezünk
január 15-én a káposztás-
szentmiklósi id. FEKETICS
JÓZSEFRE halálának első
évfordulóján. Nyugodj
békében! Emlékét őrzi
bánatos felesége, fia, leánya,
menye, veje, unokái és
testvére. (5/743)

Az évek múlnak, feledni nem
tudunk, szívünkben örökké
őrizzük emléked. Minden
évben eljön a nap, január 15-e,
amikor szomorú szívvel
emlékezünk a bánffyhunyadi
születésű id. BÖNDI ISTVÁN
mérnökre halálának 25.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (750-I)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben csak a
fájdalom és a szeretet. 
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó édesanyára,
nagymamára, anyósra, a
kisbodoni AMBRUS MÁRIÁRA
halálának 23. évfordulóján.
Szép emlékét egy életen át
szívünkben őrizzük. Nyugodj
békében, drága jó
édesanyám! Szerettei. (760)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és bánatos
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama és
rokon, 

MÁJER ÉVA 
született Migácz 

életének 80. évében 2018. de-
cember 20-án elhunyt Németor-
szágban. Drága halottunk földi
maradványait folyó hó 17-én,
csütörtökön 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a ratosnyai
Jód-völgyi temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1/724-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
marosugrai születésű 

SZABÓ GÉZA 
szeretett férj, apa, testvér, rokon,
barát, január 13-án, 71 éves korá-
ban elhunyt. Drága halottunk te-
metése január 16-án, szerdán 14
órakor lesz a marosugrai temető-
ben, római katolikus szertartás
szerint. Részvétfogadás kedden
16–18 óra között lesz a Vili-rava-
talozóban. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (3-748)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj és apa, 

MÁRTON JÁNOS
borszéki születésű marosvásár-
helyi lakos, az Electromureş volt
dolgozója, 80. életévében január
6-án elhunyt. Búcsúztatója a
kecskeméti köztemetőben január
16-án 14 órakor lesz.

A gyászoló család. (v-I)

Mélyen megrendülve tudatjuk,
hogy 

dr. PÁL ANNAMÁRIA 
2019. január 13-án, életének 80.
évében elhunyt. Akik szeretné-
nek elbúcsúzni, megtehetik ja-
nuár 15-én 10 órakor a Vili
temetkezési vállalat virrasztási
termében, majd a nagysármási
református egyház ravatalozójá-
ban. 2019. január 16-án 11 órakor
búcsúztatjuk a református egy-
ház szertartása szerint, majd
utolsó útjára kísérjük. 

Gyászoló családja. (755-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk, a nyárádszere-
dai születésű 

özvegy SZEREDAI KÁROLY 
életének 79. évében elhunyt. Te-
metése január 16-án du. 15 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Gyászoló szerettei. (756-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama és rokon, az ud-
varfalvi születésű 

SZÉKELY ROZÁLIA 
szül. Nagy 

2019. január 13-án életének 92.
évében csendesen megpihent.
Temetése 2019. január 16-án,
szerdán 13 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. 

A gyászoló család. (757-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, édesanya,
nagymama, élettárs, rokon és
barát, 

MIKLÓS MÁRIA 
2019. január 14-én életének 62.
évében elhunyt. Temetése január
17-én, csütörtökön 13 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben, az alsó ka-
punál. 

Búcsúznak tőle: testvérei, 
gyermekei, unokája, menyei,

veje, élettársa, sógorai, 
sógornői, unokatestvérei, 
unokaöccse, unokahúga, 

anyatársai, apatársai, 
a rokonok, barátok 

és szomszédok. 
Nyugodjon békében! (sz-I)

Mély fájdalommal, Isten akaratá-
ban mégis megnyugodva tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy 

ILYÉS SÁNDOR 
életének 74. évében elhunyt. Te-
metésére január 15-én, kedden
14 órakor kerül sor a mezőfelei
temetőben. 

A gyászoló család. (8/746)

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédmama, anyós,
rokon, jó szomszéd, 

LAKÓ IDA 
szül. Topai 

életének 83. évében 2019. január
13-án csendesen megpihent. Te-
metése 2019. január 16-án 13
órakor lesz a koronkai reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (761-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szerető édesapa, após, nagytata, 

BLEAHU TEOFIL 
86. évében 2019. január 14-én
hirtelen eltávozott szerettei köré-
ből. Drága halottunk temetése ja-
nuár 16-án 13 órakor lesz a
kőtemplom temetőjében. 

A gyászoló család. (sz-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
anya, nagymama, dédnagy-
mama, nagynéni, anyós, rokon,
ismerős és jó szomszéd, 

SZÁNTÓ ANNA 
(Ancsi) 

szül. Böjthe 
ny. női fodrász 

életének 94. évében Isten kegyel-
méből csendesen megpihent. Te-
metése január 16-án, szerdán du.
2 órától lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Utolsó
búcsút veszünk drága halottunk-
tól kedden, január 15-én du. 5
órakor a temető ravatalozójában.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki Bettynek
és fiainak a szeretett férj és
édesapa, SZABÓ GÉZA el-
hunyta miatt érzett fájdal-
mukban. Nyugodjon békében!
Az 1848-as sétány 58. számú
lakóközössége. (10/748-I)

Mélyen együttérzünk kollégánk-
kal, Pál András Attilával
szeretett ÉDESANYJA el-
vesztése miatt érzett mély
fájdalmában. Nyugodjon béké-
ben! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A Gedeon
Richter Románia Rt.
munkaközössége. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mindazoknak, akik végső útjára
elkísérték drága szerettünket,
KOVÁCS MARIKÁT, köszönjük
részvétüket és együttérzésüket.
A család. (0736-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ISCIR-tanfolyamok
2019. január 18-20. között a Conectingcurs Profesional Kft.
továbbképző tanfolyamokat tart Buşteni-ben a Silva Szállóban a
következő témakörökben, ISCIR- (Kazánok, Magas Nyomású
Tartályok és Emelőszerkezetek Állami Felügyelete) jogosítvány
megszerzése, illetve a jogosítvány meghosszabbítása céljából:
1. műszaki ellenőrzésért felelős műszaki szakszemélyzet (RVT)
2. munkálatok felügyeletéért felelős műszaki szakszemélyzet (RSL – IP)
3. munkálatok felügyeletéért felelős műszaki szakszemélyzet (RSL – IR)
2019. január 20-án a Conectingcurs Profesional kereskedelmi
társaság engedélyezett RSVTI-operátori (B modul) tanfolyamot
szervez (az engedély meghosszabbításához) Brassóban, az
Ambient panzióban. 
Jelentkezni természetes és jogi személyeknek a
conectingcurs@gmail.com e-mail-címen vagy a 0314-256-537-es
faxszámon lehet.
Bővebb felvilágosítás a 0723-300-875 vagy a 0740-121-719-es
telefonszámon. 

SÍTÁBOR GYEREKEK SZÁMÁRA!
Az Outward Bound sítábor azoknak a gyerekeknek szól, akik kezdő
vagy középhaladó szinten síelnek. A síoktatást szakképzett oktatók
biztosítják, felosztva a résztvevőket csoportokba a sítudásuk szerint.
9-14 éves iskolások jelentkezését várjuk, akik kezdő vagy középhaladó
szinten síznek.
Időpont: január 31. – február 4. (Ebben a periódusban haladó síelőket is
várunk, akiket a Bogdán pályára viszünk síelni.)
További információk:
Barabás Tünde:
0769-224-290
info@outwardbound.ro (sz.-I)

*
ÚJ ÉV, ÚJ KIHÍVÁSOK!

Kezdd az évet egy igazán egyedi élménnyel! A „Hótalpat fel!” – mint
minden Outward Bound-program – megfelelő kihívást biztosít
számodra. A hó és a fagyos időjárás, bár megerőltető, mégis izgalmas
kihívásokat nyújt a hótalpas túrához. Nemcsak az érintetlen hó és a
hegyoldalak meghódítása, de saját képességeid feltárása, korlátaid
átlépése is erőt és önbizalmat ad a jövőbeli kihívások leküzdéséhez.
Célcsoport: 18 éven felüliek
Periódus: január 31. – február 3.
Helyszínek: Szováta, Outward Bound Ifjúsági Központ és a Görgényi-
havasok.
Érdeklődni az info@outwardbound.ro címen és a 0769-224-290-es
telefonszámon lehet. (sz.-I)

MONTSERRAT (Spanyolország) – LOURDES (Franciaország) –
zarándoklat 2019. február 4-8. között.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! 

*
MEDJUGORJE – zarándoklat 2019. március 18-23. között.
145 euró. 
Lelki vezető: ft. Karácson Tibor, a Mária Rádió lelkiigazgatója.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• 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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• 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 - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi  a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni,
hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara
javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. 
(Fizetett hirdetés: mp.)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZE-
RELŐ-SEGÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jö-
vedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra
között. A román nyelvű önéletrajzot az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (63170-I)
KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván GÉPHÁZI ASZTALOSOKAT és
KÉZI CSISZOLÁSRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést biztosítunk, a szállítási költségeket
fedezzük. Tel. 0726-703-123. (20828-I)
MAROSBÁRDOSI GONDOZÓINTÉZET alkalmaz FELNŐTTGONDOZÓKAT. Tel. 0749-480-635.
(6/619)
PANZIÓBA, Marosvásárhelyre RECEPCIÓST, PINCÉRT, SZAKÁCSOT és SEGÉDSZAKÁCSOT al-
kalmazunk. Tel. 0744-624-976. (20817-I)
ZUHANYKABINOK GYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25 éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744-
238-765. (sz.)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20836-I)
Az AMICUS EGYESÜLET ORVOSI ASSZISZTENSEKET alkalmaz a mezőfelei öregotthonba. Ér-
deklődni a 0752-214-323-as, 0744-615-258-as telefonszámokon. (20838-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BE-
SZERZŐT. Tel. 0734-123-877. (20826-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-
mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek
küldjék el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as
telefonszámon. (sz.-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a 2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (sz)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504-536. (sz)
A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársat keres TITKÁRI állás betöltésére. Bővebb in-
formációk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Lőgyakorlatok éles lőszerrel 
a marosszentgyörgyi lőtéren
Január 14–18. között 8-tól 18 óráig a marosszentgyör-

gyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során éles lőszert
használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági intézmények
Maros megyei egységei.

Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között ke-
rülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az el-
halálozás veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium
nem vállal semmilyen felelősséget.

A 2019.01.11-ei 301-es számú átirat kivonata, kibocsátó: 
marosvásárhelyi 01010 katonai egység 

Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, 
Marosvásárhely

El kell takarítani 
a havat!

Az elmúlt napokban lehűlt az idő és bőségesen havazott. Tekintettel
erre, a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség felhívja a magán- és jogi sze-
mélyek figyelmét a 2008. évi 20-as számú helyi tanácsi határozat 11-
es cikkelyének előírásaira, miszerint „az ingatlanok tulajdonosainak,
adminisztrátorainak és bérlőinek kötelességük tisztán tartani a járdá-
kat, a tetőket, a teraszokat stb., hó- és jégmentesíteni ezeket, és kidu-
gaszolni a csatornákat”.

A havat az úttesten kell felhalmozni, 30 centiméterre a járda szélétől,
szabadon hagyva a csatornalefolyókat, a gépjárműforgalom akadályo-
zása nélkül.

Ezúttal is felkérjük az érintetteket kötelezettségeik teljesítésére, a
fent említett határozat értelmében, az embereket és az autókat érintő
balesetek és kellemetlen helyzetek elkerülése, valamint a felelősségre
vonás megelőzése érdekében.

Ioan-Zosim Damaschin ügyvezető igazgató

JANUÁRRA



A Maros Megyei Múzeum 
újranyitja a Modern Román Művészeti Képtárat 
január 15-én, a román nyelv napja alkalmából.

Az érdeklődők több új festményt láthatnak olyan jeles művészek-
től, mint Nicolae Tonitza, Gheorghe Petrașcu, Ion Andreescu, 
és számos, eddig nem kiállított remekmű kerül bemutatásra 

Ștefan Luchian, Popp Aurel, Octavian Băncilă, Camil Ressu stb. 
festőművészektől.
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