
A felcím lehetne üres, közhelyes szlogen, ha igazságtartal-
mát nem tapasztalná empirikus módon is az utazó Szovátán
jártakor. Az üdülőváros szépül, épül, bővül, számos, gyö-
nyörű villa teljesen felújítva várja a látogatókat, és a február
végi holtszezonban sem állt le az élet a fürdőtelepen. A helyi
önkormányzatnál Fülöp László Zsolt polgármestert kerestük,
ám ő épp elutazott, így helyettesével, Kiss Ferenc alpolgár-
mesterrel beszélgettünk a változásokról, közelebbi és távo-
labbi tervekről, megvalósításokról és gondokról. 

– Az idén sokkal hamarabb elkészült a költségvetés, mint a tavaly. El
is fogadta a helyi tanács, lehet belőle gazdálkodni. Beosztjuk azt, ami
van, és odafigyelünk az apróságokra, például a parkolódíjakból, adókból
származó tételekre. Kis gondot jelent, hogy januártól a szemétdíjat az
önkormányzatnak kell fizetnie, a tavalyig egy magáncégnél volt, de azóta
mi is részt veszünk a szelektív hulladékgyűjtési programban; ez nagy
munka, de megoldjuk. 

Városfejlesztési szempontból nagyon jól halad a háromszáz férőhelyes
vadonatúj óvoda felépítése, sínen van továbbá az aszfaltozás ügye is. Ti-
zenhárom utcára nyertünk pályázatot. További nyertes pályázatunk 

Zsigeri gyűlölet
Okos ember tanul a mások hibájából, és igyekszik elkerülni, hogy

újból elkövesse ugyanazt a tévedést. Ám úgy látszik, ez nem egyete-
mes érvényű, vannak, akik nem tanulnak sem a maguk, sem a mások
hibájából. Vagy talán más okuk van arra, hogy bár szinte napirenden
kapják az elmarasztalást és a pénzbírságot, menetrendszerűen ismét-
lik a hibákat. Az egyik kereskedelmi televízióval is ez történik, sőt
még a volt államfő – aki tapasztalt, ravasz politikus – sem kivétel.

Esetükben azonban a zsigeri nacionalizmus és magyargyűlölet
mindent felülír. Történjék bármi ebben az országban, mindenért a
magyarság, illetve az RMDSZ a hibás. Legutóbb – immár sokadik
alkalommal – az Országos Audiovizuális Tanács 10.000 lejre bírsá-
golta meg a B1 televíziót, ezúttal a ditrói eset kapcsán sugárzott mű-
soraiban elhangzott diszkriminatív kijelentések miatt. 

A többszörösen megrótt műsorvezető azt állította, hogy „a ditrói-
aknak fogalmuk sincs arról, mi történik az országban, azt sem tudják,
ki vezeti Romániát, illetve csak a magyarul beszélőket fogadják el a
községben”. A műsorvezető szerint Gyergyóditró „már nincs Romá-
nia fennhatóságában”, a magyarok pedig mindenáron ki akarják ik-
tatni a román nyelvet „az iskolákból, óvodákból, bölcsődékből és
még az inkubátorokból is”. Ezért szerinte Magyarországot ki kell
rúgni az Európai Unióból, törölni még a térképről is, elküldeni va-
lahová Kazahsztán és Kína közé. Mert „a történelem során 
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László Attila-kon-
cert a Palotában
Az otthon iránti hűségről, a szabad-
ságról, az önzetlen szeretetről éne-
kelt, zenélt, két dal között pedig meg
is nevettette a Kultúrpalota telt házas
közönségét László Attila, a 2011-es
Csillag születik győztese. 

____________2.
Óvintézkedések az
esetleges fertőzé-
sek elkerülése 
érdekében 
Minden határellenőrzési ponthoz
egészségügyi személyzetet rendelnek
ki, és minden fertőzésgyanús esetet
azonnal jelenteni kell a közegészség-
ügyi igazgatóságnak, illetve a kataszt-
rófavédelemnek.

____________4.
Télűzés Kibéden
Míg Maros megye számos települé-
sén már csak a legidősebbek emléke-
zete őrzi, a Kis-Küküllő menti faluban
reneszánszát éli a régi idők télűző ha-
gyománya. 

____________7.

Épül az új óvoda Fotó: Nagy Tibor

Új közösségi terek, multik és bővítések

Fejlődő Szováta



IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 140C
min. 30C

Ma GÉZA, 
holnap EDINA napja.
EDINA: lehet Hedin városából
való nő, ekkor jelentése: állat-
bőr, bunda, vagy pedig az ószö-
vetségi eredetű, ismeretlen
jelentésű Edna, esetleg a germán
Eda módosulata.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. február 24.

1 EUR 4,8024
1 USD 4,4026

100 HUF 1,4215
1 g ARANY 240,4606

Román–magyar kulturális közeledés
a műfordítások útján

Az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp című műsorában
Szonda Szabolcs műfordítóval, Demény Péter íróval, Markó
Béla költővel és Smaranda Enache emberjogi aktivistával
beszélget Kányádi Orsolya. Kövessék a műsort ma (ked-
den) 20.30 órától az Erdély TV-ben!

Farsang a marosvécsi kastélyban
Húshagyókedden, a nagyböjt kezdete előtti napon, azaz ma
16 órától hagyományőrző farsangzáró mulatságra várják az
érdeklődőket a marosvécsi Kemény-kastélyba. A szabadtéri
rendezvényen téltemetésre, illetve hagyományos télűző
népi játékokra is sor kerül. A szervezők – a Kemény Au-
guszta Kulturális Egyesület és a Kemény-kastély Őrei cso-
port – farsangi fánkkal, zsíros kenyérrel, meleg teával
készülnek a vendégek fogadására, ugyanakkor tábortűz is
lesz. A belépés díjtalan, adományokat a kastély javára kö-
szönettel elfogadnak.

Történelmi előadás – Dózsa György
parasztmozgalma

A Kós Károly Akadémia Alapítvány szervezésében 2020-
ban is folytatódik a Marosvásárhelyen elindított, nagy si-
kerű, történelmi tárgyú előadás-sorozat. A következő
előadásra február 26-án, szerdán 17 órától kerül sor a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban Dózsa György parasztmoz-
galma címmel. Előadó C. Tóth Nórbert, az MTA doktora, a
Magyar Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutató-
csoport tudományos főmunkatársa.

Előadás a méhanyák neveléséről
A marosvásárhelyi APICOLA KFT. méhésztanfolyamot in-
dított tagjainak a székhelyén, Marosvásárhelyen, az 1918.
December 1. út 35. szám alatt. A tanfolyam utolsó előadá-
sára február 27-én, csütörtökön 17 órától kerül sor. Tuşi-
nean Constantin a méhanyák neveléséről értekezik.

A Kvab zenekar a Kottában
A Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorában március-
ban egy olyan páros mutatkozik be, amelyről talán keve-
sebbet hallott a nagyérdemű. A Kvab zenekar egy friss
találkozásról, egymásra találásról szól. Balázs-Bécsi Eszter
és Lőrincz Árpád 2018-ban kezdett dalokat írogatni egy-
másnak, a zene és az egymás iránt érzett szerelem lenyo-
mataként. Repertoárjukban a saját magyar és angol dalok
mellett megzenésített versek feldolgozásai is helyet kapnak.
A tavaszváró koncertre március elsején, vasárnap 18 órától
kerül sor a rádió stúdiótermében. A koncert a www.maros-
vásárhelyiradio.ro honlapon, illetve a rádió Facebook-olda-
lán is hallgatható. 

Dr. Zacher Gábor Marosvásárhelyen
Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, többek
között Marosvásárhelyen tart előadást ebben a hónapban
dr. Zacher Gábor népszerű magyarországi toxikológus. Vá-
sárhelyen február 28-án 19.30-tól a Maros Művészegyüttes
termében hallgathatja meg a közönség legújabb előadását,
amelyben a popkultúra bálványainak életén és addikcióin
át mutatja be a tudatmódosítók veszélyes világát. 

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 
A Soltis Lajos Színház Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
című mesejátékát mutatja be márciusban a Maros Művész-
együttes kövesdombi termében. A mesejátékot a magyar
népmese alapján Gimesi Dóra írta, rendezte Nagy Zsuzsi.
Az előadásokra március 23-án és 24-én kerül sor délelőtt
8.30, 10, 11.30 és 13 órától. Egy jegy 12 lejbe kerül, a gyer-
mekeket kísérő pedagógusok, illetve szülők számára a be-
lépés ingyenes. Előzetes jegyvásárlás Mátéfi-Takács Zita
szervezőnél a 0742-972-795-ös telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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7 óra 10 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 2 perckor. 
Az év 56. napja, 

hátravan 310 nap.

Megyei hírek

Rendkívüli szimfonikus 
hangverseny orosz zenével

Február 27-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli szim-
fonikus hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota nagyter-
mében, a klasszikus zene kedvelői orosz zeneszerzők
műveit hallgathatják. Vezényel Anton Shaburov orosz-
országi karmester, zongorán játszik az Amerikai Egye-
sült Államokból érkező Josu de Solaun. Műsoron:
Rimszkij-Korszakov-, S. Rachmaninov-, S. Tanejev-
művek. Az Ortoprofil anyagi támogatásával megrende-
zendő hangversenyre a 19-es számú bérletek
érvényesek.

Mentsük hagyományainkat – 
előadás Szászrégenben

A szászrégeni Petru Maior Városi Könyvtár és a Hu-
mana Regun Egyesület szervezésében Mentsük ha-
gyományainkat címmel kerül sor előadásra február
27-én, csütörtökön 18 órától a könyvtár előadótermé-
ben. Az előadók a táncművészet világából érkeznek.
Barabási Attila-Csaba, az EMKE Maros megyei elnöke,
a Maros Művészegyüttes igazgatója a művészegyüttes-
nek a népi hagyományok megőrzésében betöltött sze-
repéről beszél. Kovács János hivatásos koreográfus a
magyar népi kultúráról mint az egyetemes magyar kul-

túra részéről tart előadást. A marosfelfalui Bíborka nép-
táncegyüttes az Esik eső, hull a zápor… című néptánc-
színházi előadásával gazdagítja a műsort.

Életbölcsességek – 3.
Szováta önkormányzata és a Bernády Közművelődési
Egylet szervezésében február 27-én 18 órától a polgár-
mesteri hivatal dísztermében bemutatják Német Antónia
Klára Életbölcsességek – 3. című könyvét. A könyvet is-
merteti Kovács Katalin és Mester Zoltán, énekel Szabó
Éva, szavalnak a Domokos Kázmér Líceum diákjai. A
kiadvány a helyszínen megvásárolható. 

Megáll az ész! – 
nagy sikerű Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat még öt alkalommal viszi színre
ebben az évadban a Megáll az ész! című fergeteges
kabaréműsorát Marosvásárhelyen, a Maros Művész-
együttes előadótermében. A nagy sikerű előadást feb-
ruár 29-én, szombaton, majd március elsején,
vasárnap, 6-án, pénteken, 7-én, szombaton és 14-én,
szombaton (utolsó előadás) este 7 órától tekintheti meg
a nagyérdemű. Fellépnek: Puskás Győző, Kelemen
Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Székely M. Éva,
Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ágnes. Éne-
kel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. A teljes
műsorrend megtekinthető a www.hahota.ro webolda-
lon.
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Az otthon iránti hűségről, a sza-
badságról, az önzetlen szeretet-
ről énekelt, zenélt, két dal
között pedig meg is nevettette a
Kultúrpalota telt házas közönsé-
gét László Attila, a 2011-es Csil-
lag születik győztese. 

A kézdivásárhelyi származású, Bu-
dapesten élő, 23 éves előadóművész –
aki tizenévesen nyerte meg a tehetség-
kutatót, és lett Magyarország ,,kiscsil-
laga” – első erdélyi turnéja keretében
érkezett Marosvásárhelyre. Én és a
zongorám című egyéni estjére a szívé-
hez igazán közel álló lírai szerzemé-
nyeket hozta el, a nagy példaképek
örökségéből nyújtott ízelítőt – Bódi
László Cipő Ezt a földet választottam
című, koncertnyitó dalától a Republic
Csodálatos világán és a Szabadnak
születtél című Bródy-nótán át a nagy-
szerű Presser-dalokig –, majd fellépése
végén egy saját alkotással, a Ki ben-
nem élsz cíművel is megajándékozta
hallgatóságát. Repertoárjában külföldi
szerzemények is helyet kaptak, Elvis
Presley táncra csábító „tűzgolyói”
(Great Balls of Fire) mellett a Bee
Gees és a Simon & Garfunkel egy-egy
remeke színesítette az estet. Attila bár-
sonyos hangja és szépséges zongorajá-
téka mellett derűs természetességével
bilincselte le a publikumot. 

– Tessenek felszabadulni,
én is azon vagyok éppen…
Húzzam ki magam, ugye?…
Úgy látom, ezt szeretik… –
ilyen és hasonló megjegyzé-
sekkel teremtett otthonosan
oldott hangulatot a jellegze-
tes székely humort és beszéd-
módot a pesti létformában is
megőrző fiatal művész. A
koncert egyik legszebb pilla-
nata talán a Padlás című mu-
sical legendás betétdala volt.
„Nekem itt van dolgom,
nekem itt vannak álmaim” –
hallhattuk a lírai vallomást,
amit László Attila hitvallásá-
nak tekint. De bizonyára a
közönséggel együtt énekelt
Kárpátia-dal, az Ott, ahol zúg
az a négy folyó is sokak szá-
mára emlékezetes élmény
marad. A koncert végén ráa-
dásként felcsendülő dallal, az
Ismerős arcok Nélküledjével
újabb fontos üzenetet adott át
az előadó: „Mi egy vérből
valók vagyunk”. A legesleg-
szebb mozzanat azonban minden bi-
zonnyal a zongorakísérettel előadott
székely himnusz volt, amit a Palota
nagyérdeműje állva énekelt Attilával.

A több mint másfél órás együttlétet
percekig zúgó tapssal köszönték meg
a vásárhelyiek. A fiatal művész tekin-
tete és minden gesztusa azt a megil-

letődöttséget tükrözte, amiről kon-
certje elején beszélt, és ami mögött
egy 2012-es emlék is rejlik. Nyolc
évvel ezelőtt járt ugyanis először a
Kultúrpalotában, és akkor ott, a pá-
holyból letekintve nem gondolta
volna, hogy egyszer ő áll majd ezen a
színpadon. 

László Attila-koncert a Palotában
„…nekem itt vannak álmaim”

Sorsolás szerdán 14 órakor!
A Népújság szerdán 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető

– FEBRUÁR nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy Székely Ildikó 

Márciusban elmarad a Tompa Miklós Társulat
három előadása

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata értesíti
nézőit, hogy a március 1-jére meghir-
detett Pozsgai Zsolt: Liselotte és a
május, a március 9-re meghirdetett
Dosztojevszkij–Crane: Karamazovok
és a március 15-re meghirdetett Vörös-

marty Mihály: Csongor és Tünde elő-
adások egészségi okokból elmaradnak. 

Március 15-én a Csongor és Tünde
helyett A hülyéje című Georges Fey-
deau-bohózatot tűzik műsorra.

A megvásárolt jegyek március 31-ig
visszaválthatók a színházban működő

jegypénztárban (kedd–péntek 9–15 óra
között, tel. 0365-806-865) és a színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájá-
ban (kedd–péntek 12–17.30 óra között,
tel. 0372-951-251). Az online kiváltott
jegyek árát a Biletmaster cég vissza-
utalja a vásárlók számlájára.



a románoknak azért kellett elmenekülniük erről a terü-
letről, mert sokat szenvedtek etnikai hovatartozásuk
miatt”. 

Ugyanazon tévécsatorna egy másik műsorában Tra-
ian Băsescu volt államelnök tett sértő megjegyzéseket
az országban élő magyarokra. Mint mondta, „komple-
xusokkal teli nép a magyar, és ezért nem tűr meg maga
mellett másokat”, és ami Gyergyóditróban történt, az
az RMDSZ politikájának köszönhető. Kelemen Hunor
„megrögzött románellenes személy, utálja a románokat
és azok ünnepeit. Úgy bánnak a térségben élő románok-
kal is, mint a két srí-lankaival”.

Tombol a nacionalizmus a politikában és a sajtóban.
A magyarellenesség zászlóvivője éppen a volt államfő
pártja és annak Maros megyei képviselője. Épp a na-
pokban jelentette ki, hogy „az RMDSZ nyomására a
román nyelv egyre inkább elveszíti hivatalos jellegét”,
és hosszasan sorolta az úgymond bizonyítékokat, majd
felszólította Orban Ludovicot vagy „bármely másik kor-
mányt”, hogy tegyen az ellen, hogy „megszüntessék a
román nyelv hivatalos jellegét”.

Eközben az euró árfolyama történelmi csúcsot dön-
tött, nincs hivatalos kormánya az országnak, a politi-
kusokat kizárólag a választási kampány érdekli, a nép
pedig áll és kapkodja a fejét. A magyarok azt sem tud-
ják, honnan éri őket megint igazságtalan és alpári tá-
madás. Mert a magyar kártya még mindig nyerő.

Több mint kétezer tanulót érint
az oktatás szüneteltetése

Jelenleg országszerte 2167 tanulót érint az oktatás
teljes vagy részleges szüneteltetése az influenza
miatt – közölte hétfőn a tanügyminisztérium. Részle-
gesen vagy teljesen szünetel az oktatás Bukarestben
és további 10 megyében, köztük Maros megyében is.
Eközben negyvenötre nőtt az influenza halálos áldo-
zatainak száma az országban – közölte hétfőn az Or-
szágos Közegészségügyi Intézet keretében működő
Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Orszá-
gos Központ. A legutóbbi áldozat egy 55 éves, Kolozs
megyei férfi, aki az A típusú influenzavírussal fertő-
ződött meg. A férfi más betegségben is szenvedett,
és nem volt beoltva influenza ellen. (Agerpres)

Otthoni karantén
Otthoni karanténban lesznek két hétig azok a gyula-
fehérvári diákok és tanáraik, akik vasárnap este tér-
tek haza egy többnapos kirándulásról az olaszországi
Veneto tartományból, ahol több koronavírusos meg-
betegedést regisztráltak az elmúlt napokban. Arra a
kérdésre, hogy ellenőrizni fogják-e a karanténra vo-
natkozó előírások betartását, azt, hogy valóban a
családtagoktól elkülönülve ülnek-e az érintettek, a
Fehér megyei közegészségügyi igazgatóság ügyve-
zetőigazgató-helyettese, Daniela Dreghici azt
mondta, nincs elegendő személyzet erre, de bíznak
„a szülők érettségében”. Nicolae Albu Fehér megyei
prefektus szintén azt hangsúlyozta, hogy megelőzés-
ként hozták az otthoni karanténra vonatkozó intézke-
dést, a csoport egyik tagjának sincs semmiféle
tünete. (Agerpres)

Nőtt a forgalomba írt 
motorkerékpárok száma

Az Európai Unióban 8%-kal, Romániában 43,2%-kal
nőtt 2019-ben a forgalomba beírt motorkerékpárok
száma az egy évvel korábban regisztráltakhoz ké-
pest – írja a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesü-
letének hétfői közleményében. Romániát illetően a
motorkerékpár-piac tavaly 43,2%-kal növekedett
2018-hoz képest, ebből 19%-ot tesznek ki a forga-
lomba beírt robogók. A legnagyobb európai motorke-
rékpár-piac továbbra is Olaszország, itt tavaly
231.712 egységet írtak be forgalomba, ez 5,5%-os
növekedést jelent 2018-hoz képest. (Agerpres)

Magas marad az euró árfolyama
A történelmi csúcs környékén maradt hétfőn a lej–
euró-árfolyam: a Román Nemzeti Bank (BNR) refe-
rencia-árfolyama 4,8024 lej/euró. A kurzus pénteken
hágott történelmi csúcsra, akkor 4,8026 lejt ért egy
euró a hivatalos árfolyamon. A román fizetőeszköz az
elmúlt napokban indult lejtmenetnek a politikai insta-
bilitás, valamint a globális pénzpiacokon a koronaví-
rus miatt eluralkodott félelmek miatt. Az euró
árfolyamának megugrása magasabb díjszabásokkal
jár a távközlési szolgáltatások piacán, az importáruk
drágulásához vezet, így többek között a hús és a sajt-
félék árának emelkedésére kell készülni a szakem-
berek szerint. Az amerikai dollár árfolyama közben
enyhén csökkent, a pénteki 4,4462 lej után 4,4395-
ös szintet jelölt meg hétfőn a BNR. Az arany gram-
monkénti ára viszont 240,46 lejre nőtt, ami újabb
történelmi csúcsnak számít. (Mediafax)
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Alkotmánybíróság: alkotmányos konfliktust okozott
Orban újabb kormányalakítási megbízása

Alkotmányos konfliktusba került Klaus Iohannis ál-
lamfő a parlamenttel, amikor ismét a törvényhozás
által leváltott Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnök-
nek adott kormányalakítási megbízást – állapította
meg az alkotmánybíróság hétfőn, előírva az elnök
számára, hogy mást jelöljön a kormányfői posztra.

Az alkotmánybíróság szavazattöbbséggel elfogadott hatá-
rozatában leszögezte: a kormányalakítási megbízásnak csak
az lehet a célja, hogy a jelölt parlamenti többséget szerezzen
egy új kormány beiktatása érdekében.

Iohannis nem titkolta, hogy előre hozott választásokat akar
kiprovokálni, és annak tudatában jelölte Orbant, hogy a par-
lament nem járul hozzá beiktatásához. Az elnök akkor osz-
lathatja fel a parlamentet, ha két egymást követő
kormányalakítási kísérlet is meghiúsul 60 napon belül.

Az államfőt a parlament szociáldemokrata házelnökei pa-
naszolták be az alkotmánybíróságon. Szerintük Orban jelölése
sértette az alkotmány szellemét, hiszen semmibe veszi az ál-
tala vezetett kormány megbuktatásáról szóló parlamenti dön-
tést.

Marcel Ciolacu képviselőházi elnök, a PSD ideiglenes el-
nöke a „demokrácia győzelmének” minősítette az alkotmány-
bíróság döntését. Szerinte a testület egyértelművé tette, hogy
a tavaly novemberben kormányra került jobbközép Nemzeti
Liberális Párt (PNL) egy bohózat főszereplőjévé tette Iohan-
nist, amikor Ludovic Orban pártelnök számára kért kormány-

alakítási megbízást, majd azt is eldöntötte, hogy nem szavazza
meg a beiktatását.

A PSD ideiglenes elnöke szerint az alkotmánybírósági dön-
tés leszögezte: a kormányalakítási megbízás célja nem lehet
az, hogy a miniszterelnök-jelölt elbukja a bizalmi szavazást,
tehát az elnök nem provokálhat ki szándékosan előre hozott
választásokat, a parlamentet csak egy valós válság megoldása
érdekében szabad feloszlatni.

Ludovic Orban úgy értékelte: az alkotmánybíróság az
utóbbi időben rendszeresen részrehajló, a PSD-nek kedvező
politikai döntéseket hoz. Az ügyvivő miniszterelnök szerint
az alkotmánybírák nem tudhatják, hogy egy miniszterelnök-
jelöltnek szándékában állt-e parlamenti többséget alkotni vagy
azt, hogy a többség beiktatni akarja-e a jelöltet, vagy a kor-
mányalakítási kísérlet elbukásával közelebb vinni az országot
ahhoz, hogy új parlamentet válasszon.

Az alkotmány szövege gyakorlatilag szabad kezet ad az ál-
lamfőnek a tekintetben, kit bíz meg kormányalakítással. Az
egyedüli kikötés az, hogy előtte egyeztetnie kell a parlament-
ben abszolút többséggel rendelkező párttal, vagy ha ilyen
nincs, akkor a parlamenti frakciókkal.

A parlament hétfői napirendjén szerepelt a régi-új Orban-
kormányról szóló bizalmi szavazás. Mivel a baloldali ellenzék
és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség törvényhozói
nem mentek be az ülésterembe, a két ház együttes ülése hatá-
rozatképtelennek bizonyult. (MTI)

Koronavírus 
Hétre emelkedett a halottak száma 

az észak-olaszországi koronavírus-fertőzés miatt 
Immár heten veszítették életüket, ebből hatan az
északnyugat-olaszországi Lombardia tartományban
a koronavírus okozta fertőzés nyomán, mindannyian
idős, más betegségben is szenvedő emberek voltak
– jelentette az Ansa olasz hírügynökség hétfőn. 

Az utolsó beteg, egy 80 esztendős férfi a nap folyamán a
milánói Sacco kórházban halt meg. A vesztegzár alá helyezett
Lodi térségéből származott. Kevesebb mint egy nap alatt
majdnem kétszeresére emelkedett az olaszországi áldozatok
száma. A legtöbb áldozatot Lombardiából jelentették, egy idős
férfi Venetóban halt meg. A fertőzöttek száma meghaladja a
200-at, ebből több mint 170 személyt Lombardiában, több
mint 30-at Venetóban tartanak számon. További betegeket
Emilia Romagnában, Piemontban és a közép-olaszországi La-
zióban regisztráltak. Utóbbiban két kínai turistáról van szó,
akiket még február elején szállítottak kózrházba egy római
szállodából, állapotuk javulóban van.

A betegek felét kórházban ápolják, mintegy harmincat in-
tenzív osztályon.

A halottak és fertőzöttek száma folyamatosan változik: a
hivatalos adatokat az olasz katasztrófavédelem jelenti be min-
den délben és este, de a tartományok ezzel egy időben közlik
saját adataikat is, amelyek nincsenek mindig összhangban
egymással.

Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés „okozóját” ke-
resik: több, Olaszországba januárban és februárban vissza-
tért kínait ellenőriztek már, de egyik sem bizonyult
fertőzöttnek. Arra is választ keresnek, van-e kapcsolat a fer-

tőzés két északolasz gócpontja, vagyis Veneto és Lombardia
között.

Milánóban a metrójáratok majdnem üresen közlekednek,
Torinó központja is leginkább szellemvárosra emlékeztet. A
liguriai Genovában néhány pap a templomok helyett interne-
ten misézik. Más észak-olaszországi városokban leállították a
közös ebédet, vacsorát a szegénykonyhákon, ehelyett élelmi-
szercsomagokat osztanak. A Trenitalia olasz vasúttársaság be-
jelentette, hogy megtéríti a jegyárat annak, aki lemondja
Észak-Olaszországba szóló utazását.

Március 31-ig felfüggesztették a sztrájkokat és tüntetéseket.
A gócponttól távolabbi olaszországi városokban is üresek a
mozik, edzőtermek, visszaesett a látogatók száma a firenzei
Uffizi-képtárban is. Románia után Horvátország is bejelen-
tette, hogy ellenőrzi az észak-olaszországi térségből érkező
utasokat. A Mauritius-szigeteken nem engedték leszállni egy
repülőről az észak-olaszországi turistákat, a francia Lyonban
egy olasz turistabusz északolasz sofőrjét vitték kórházi ellen-
őrzésre.

Az olasz kormány egyeztetést tervez a szomszédos orszá-
gokkal. Giuseppe Conte miniszterelnök úgy vélte, a schengeni
mozgásszabadság korlátotása nem jelent megoldást. Az EU
230 millió euróval támogatja Olaszországot a helyzet kezelé-
sében.

A kormány a fertőzéstől érintett térségekben felfüggesztette
az adófizetési kötelezettséget.

A milánói tőzsde jelentős veszteséggel készült lezárni a
napot. (MTI)

A tömegbe hajtott egy autós egy németországi 
farsangi felvonuláson

Belehajtott egy autós a tömegbe
hétfőn egy farsangi felvonuláson
a németországi Volkmarsenben,
többen megsebesültek – közölte a
területileg illetékes észak-hesseni
rendőrkapitányság.

A közlemény szerint a gépkocsi veze-
tőjét a helyszínen elfogták.

A Hessen tartományi közszolgálati
médiatársaság (Hessischer
Rundfunk – HR) jelentése
szerint legkevesebb 13 ember
sebesült meg, köztük gyere-
kek.

Egy ezüstszínű kombi Mer-
cedes hajtott a kisvárosban
összegyűlt emberek közé, akik
a farsangi időszak legfonto-
sabb napjaként számon tartott
húshagyókedd előtti hétfő
(Rosenmontag) alkalmából
tartottak felvonulást.

Az autó nagyjából 30 mé-
tert tett meg az emberek kö-
zött, vezetője – egy 20 és 30
év közötti férfi – még gázt is

adott, amikor közéjük hajtott. A rendőr-
ség és a mentők nagy erőkkel vonultak a
helyszínre.

Az eset háttere ismeretlen – áll a HR
jelentésében.

A Frankfurter Rundschau című lap a
hírportálján szemtanúkra hivatkozva azt
írta, hogy az autós a felvonulást néző
emberek közé hajtott, méghozzá szándé-

kosan, a rendezvény miatti lezárásokat
megkerülve és teljes gázzal. Úgy tűnt,
mintha gyermekeket szemelt volna ki ál-
dozatnak.

Volkmarsen Németország nyugati ré-
szén fekszik, Kassel és Göttingen térsé-
gében. A kisvárosban nagyjából hétezren
laknak. A hétfői felvonulásra 1500 em-
bert vártak a szervezők. (MTI)

Forrás: En24 News



Egyetlen koronavírusos eset
sincs Romániában – szögezte
le hétfőn Alexandru Rafila, a
Román Mikrobiológiai Társa-
ság elnöke – közölte az
Agerpres. Az illetékes egész-
ségügyi hatóságokhoz közel
álló források szerint jelenleg
hat személy van karanténban
azok közül, akik a Diamond
Princess turistahajón tartóz-
kodtak.

A koronavírus terjedésének meg-
előzésére az egészségügyi minisz-
tériumban különbizottság alakult,
és hétfőn megbeszélésre ült össze.
A szaktárca ellenőrizni fogja, hogy
a szárazföldi, vízi és légi határ-
ellenőrzési pontoknál betartják-e a
nap 24 órájában a megelőzést célzó
óvintézkedéseket.

Minden határellenőrzési ponthoz
egészségügyi személyzetet rendel-
nek ki, és minden fertőzésgyanús
esetet azonnal jelenteni kell a köz-
egészségügyi igazgatóságnak, il-
letve a katasztrófavédelemnek. Az
egészségügyi minisztérium jogsza-
bály-kiegészítést dolgoz ki, hogy
adott legyen a különleges intézke-
désekhez szükséges törvényes keret
arra az esetre, hogyha felütné a fejét
a COVID-19 vírus Romániában.
Maros megyében is 
intézkedtek 

A koronavírus terjedésének meg-
akadályozása érdekében a Maros
Megyei Prefektúra a közintézmé-
nyekkel és az illetékes szervekkel
közösen egy sor előkészítő intézke-
dést szabott meg, amelyek a bizton-
ságot és a közegészségügyi
biztonság megőrzését hivatottak
szolgálni. 

Maros megye területén karan-
ténra alkalmas zárt helyiségeket je-
löltek ki, amelyek alkalmasak arra,
hogy 14 napos karanténba helyez-
zék azon tünetmentes személyeket
– ha lesznek ilyenek –, akik a világ

következő övezeteiből érkeznek: a
szárazföldi Kínából, az olaszországi
Lombardia és Veneto tartományból,
illetve a Lombardiában és Veneto
tartományban karantén alatt talál-
ható helységekből és a Piemonte ré-
gióhoz tartozó Cumiana helységből. 

Az Egészségügyi Minisztérium
által kidolgozott módszertan szerint
jelenleg a tünetmentes személyek-
nek, akik Lombardia és Veneto tar-
tomány más helységeiből érkeznek
az országba, 14 napig otthonukban
elszigetelten kell maradniuk, a Köz-
egészségügyi Igazgatóság pedig
megfigyelés alatt tartja őket.

Abban az esetben, ha bizonyos
személyeknél specifikus tünetek
jelentkeznek, akkor őket a fővá-
rosi fertőző betegségeket kezelő
Matei Balş országos intézetbe, il-
letve a kolozsvári Fertőző Beteg-
ségek Klinikájára szállítják.
Ezeken a klinikákon fogják a ko-
ronavírust diagnosztizálni és a
megfertőzötteket kezelni (emellett
a jászvásári, a temesvári és a kons-
tancai központok is ellátják a be-
tegeket). A megnevezett
megyékben felelős intézmények
rendelkeznek a betegek átvételé-
hez és szállításához szükséges fel-
szerelésekkel és a megfelelő
infrastruktúrával.
A megyében 18 tünetmentes
személy van otthoni 
megfigyelés alatt 

Maros megyében február 24-én
13 órakor 18 személy szerepelt
megfigyeltként a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság nyil-
vántartásában. A prefektúra és az il-
letékes intézmények folyamatosan
követik a helyzetet, és felkészültek
a szükséges intézkedésekre abban
az esetben, ha valakinél ez indo-
kolttá válna. 

Az egészség megőrzése és a fer-
tőzésveszély elkerülése érdekében
az Egészségügyi Világszervezet
ajánlásai a következők: szappannal
vagy alkoholos alapú oldatokkal
gyakran kell kezet mosni, köhögés-

kor és tüsszentéskor papírzsebken-
dővel el kell takarni a szájüreget és
az orrot, majd a zsebkendőt el kell
dobni, a kezet meg kell mosni, ke-
rülni kell azokat, akik köhögnek
vagy lázasak, ha valaki lázas,
köhög és nehezen lélegzik, jelent-
keznie kell az orvosnál, és be kell
jelentenie, hogy a közelmúltban
utazott-e vagy sem, kerülni kell a
nyers vagy gyengén hőkezelt állati
termékek fogyasztását, mint például
a nyers húst, főtelen tejet, óvatosan
kell kezelni a nyers állati szerveket,
hogy elkerüljék a főtt ételekkel tör-
ténő fertőzés kockázatát – áll a pre-
fektúra közleményében. 
Ellenőrzés a repülőtereken 

Jóllehet a marosvásárhelyi Tran-
silvania repülőtérre nem érkezik
Olaszországból járat, január 23-ától
bevezették az előírt intézkedéseket
– mondta Peti András, a repülőtér
igazgatója. 

Kolozsváron más a helyzet,
ugyanis a repülőtérre több olaszor-
szági járat érkezik. A koronavírus
terjedésének megelőzéséért óvin-
tézkedéseket hoztak. A reptér, a pre-
fektusi hivatal és a
közegészségügyi igazgatóság közös
intézkedése nyomán külön szűrőt
állítottak fel az Olaszországból ér-
kező utasok számára. Ezt az épület
régi termináljánál helyezték el,
hogy az Olaszországból jövők ne
érintkezzenek a többi utassal. 

Az Észak-Olaszországból érkező
járatok utasait speciális eljárásnak
vetik alá: a közegészségügyi igaz-
gatóság egy orvosa és a repülőtér
orvosi rendelőjének dolgozói ellen-
őrzik az utasok egészségi állapotát,
és amennyiben koronavírusra utaló
tüneteket észlelnek, az utast elkülö-
nítik, majd az egészségügyi hatóság
gondozásába kerül. 

A repülőtéren szigorítottak a hi-
giéniai eljárásokon, és gyakrabban
fertőtlenítenek. A reptér egészség-
ügyi alkalmazottai állandó jelleg-
gel az utasok rendelkezésére
állnak. 

Mezey Sarolta

Óvintézkedések az esetleges fertőzések 
elkerülése érdekében 

Romániában nincs koronavírusos eset 

Az időjárás-előrejelzés vörös
és narancssárga vészjelzései
beigazolódtak Erdély délkeleti
részében, a vörös jelzés hétfő
estig volt érvényben. A Közúti
Infrastruktúrát Kezelő Orszá-
gos Társaság, a katasztrófa-
védelem és a rendőrség
munkatársait több helyszínre
riasztották az úttestre dőlt
fák, reklámtáblák eltávolítása
miatt. Mindenekelőtt Brassó
és Hargita megyében, Bor-
szék és Hargitafürdő övezeté-
ben, valamint Predeal
környékén. Maros megyében
is folyamatosan riasztották a
vészhelyzeti felügyeletet a
szélvihar okozta károk elhárí-
tására. 

Február 24-én, hétfőn a déli órák-
ban a hegyvidéken, Brassó és Har-
gita megyében, valamint a Szeben
megyei DN7C Transzfogarasi úton
havazni kezdett, az eltelt 24 óra
alatt 50 hóeltakarító gépet vetettek
be, és hozzávetőleg 900 tonna sót
szórtak el az érintett szakaszokon –
tájékoztatott közleményében a

Brassói Regionális Út- és Hídügyi
Igazgatóság. 

Február 23–24. között viharos
széllökésekre figyelmeztetett a
Közúti Infrastruktúrát Kezelő Or-
szágos Társaság, és arra kérte a köz-
úti közlekedésben résztvevőket,
hogy vezessenek elővigyázatosan,
és vegyék figyelembe az országuta-
kon és autópályákon kihelyezett jel-
zőtáblákat. Az Országos Út- és
Hídügyi Igazgatóság közleményé-
ben a járművek megfelelő felsze-
reltségére, valamint az érintett
övezetekben a sebesség csökkenté-
sére figyelmeztette a járművezető-
ket. Az Országos Meteorológiai
Hivatal előrejelzése főként a maga-
sabban fekvő vidékeken élőket
vagy az ott áthaladókat szándéko-
zott tájékoztatni az óránként 180
km-t is elérő szélviharról és hava-
zásról, a csökkent látási viszonyok-
ról, az erős széllökések azonban
Maros megyét sem kerülték el. 

A szél többek között országutak
mentén döntött ki fákat, szakított le
reklámpannókat, lakóépületek tető-
zetét rongálta meg, tömbházakról
tépte le a külső szigetelést és vako-
latot, melléképületeket fedett ki.

Hétfőn 10.44 órakor Marosvásár-

helyen elsőként a Vajdahunyad ut-
cába riasztották a Maros Megyei
Vészhelyzeti Felügyelőség tűzoltóit,
ahol egy műhely 30 négyzetméteres
tetőzetét szakította fel a szél. Nem
sokkal később a Káposztásszentmik-
lós és Lőrincfalva közötti 151-es
megyei útra dőlt egy fa, az ákosfalvi
önkéntes tűzoltóalakulat hárította el
az akadályt, a beavatkozás idején a
forgalom egy sávon haladt. Maros-
vásárhelyen a Kövesdombon egy le-
dőlt reklámpannót távolítottak el a
tűzoltók, a Slatina utca egyik tömb-
házának vakolata szakadt le nagyobb
felületen a 2–3. emelet között, a
munkálatok idejére az utcát lezárták.
A Brassói utca egyik lakóépületének
3. és 4. emelete közötti vakolat is le-
omlott, és a járdára, valamint a par-
kolóba esett. A Făget utcában
tetőzeti elemeket tépázott meg a
szél, ott is a tűzoltók segítségét kér-
ték. Az 1989. Dec. 22. utcában tető-
lemez esett le, de a Megyei
Közpénzügyi Igazgatóság és a ke-
reskedelmi bank megrongált tetőle-
mezének a rögzítéséhez is riasztották
a tűzoltókat. A Somostetőn úttestre
dőlt fát kellett eltávolítania a készen-
léti csoportnak, Marosszentgyör-

gyön pedig villanyvezetékekre zu-
hant egy fa. A Béga és Dózsa
György utca kereszteződésénél rek-
lámpannót tépázott meg a viharos
erejű szél.

A járművezetőket továbbra is
óvatosságra intik: a sárga vagy
vörös vészjelzés-
sel jelölt öveze-
tekbe csak abban
az esetben indulja-
nak el, ha nem
tudják elhalasztani
útjukat, a téli idő-
járásnak megfelelő
felszereltség nél-
kül azonban sem-
miképp se
keljenek útra, a
megfelelő sebes-
séggel közlekedje-
nek, elindulás előtt
pedig tájékozódja-
nak a megteendő
útszakasz közleke-
dési viszonyairól.

Az országutak
állapotáról bővebb
felvilágosítást a
Közúti Infrastruk-
túrát Kezelő Or-
szágos Társaság
diszpécserszolgá-
latától lehet kérni
a 021/264.33.33;
021/9360 telefon-

számokon, de tájékozódni a
www.cnadnr.ro honlapon is lehet, a
Dispecerat menüpontból elérhető a
helyzetjelentés/Situaţia Drumurilor
Naţionale/, valamint a Facebook 
közösségi oldalon a https://www.
facebook.com/cnadnr/ profilon.

A viharos széllökések Maros megyét is érintették 
Kidőlt fák, reklámpannók, megtépázott tetőzetek
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Fotó: ISU

Szer Pálosy Piroska

Új helyszíneken az erdélyi 
dísznövény-kiállítás

Marosvásárhely és Székelyud-
varhely után idéntől a zabolai
Mikes-kastélyban is megrendezik
az erdélyi dísznövény-kiállítást. A
marosvásárhelyi rendezvény ápri-
lis 24-e és 26-a között, a zabolai
május 8-a és 10-e, míg a székely-
udvarhelyi május 14-e és 17-e kö-
zött lesz – tájékoztatta lapunkat
Krébecz József, az mezőtúri ASA
Divi Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. ügyvezetője, a három székely-
földi dísznövény-kiállítás és -vásár
magyarországi főszervezője. 

Mindhárom rendezvénynek –
amelyeken elsősorban dísznövény-
termesztők és -kereskedők, kert-
építők és hasonló, a kertkultúrához
tartozó más termékgyártók-forgal-
mazók vesznek részt – helyszínen-
ként sajátos kínálata, egyedisége
van. A marosvásárhelyi Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem többek között a kertkultúra va-
lamennyi szakterületének
oktatóműhelye, ahonnan magasan
képzett szakemberek százai kerül-
tek és kerülnek ki. Ezért ezen a
rendezvényen nagy hangsúlyt fek-
tetnek a szakmaiságra, amit nem-
csak szakmai előadásokkal
biztosítanak a szervezők, hanem a
rendezvény ideje alatt – előre meg-
hirdetett program szerint, mindhá-
rom napon – folyamatos szakmai
tanácsokkal is ellátják az érdeklő-
dőket az egyetem kertészmérnöki
tanszékének szaktanárai. 

Zabolán egy nagyszabású, a
múlt század hangulatát idéző, ro-

mantikus nemzetközi tavaszi fesz-
tivál, a Zabolai Spring Fest kereté-
ben rendezik meg az emiatt is
egyedi dísznövény-kiállítást és 
-vásárt. Az egész napos, exkluzív
kulturális programokat ígérő, csa-
ládos, majális jellegű időtöltésre is
kiválóan alkalmas rendezvény ki-
emelt helyszíne lesz a gyönyörű
angolpark egyik hangulatos belső
tavának partján a kiállítók által ki-
alakított Virágvölgy. A kiállításon
vásárolni is lehet majd a gazdag kí-
nálatból. 

Székelyudvarhely a hagyo-
mányteremtő első helyszín, ahol
tizenhárom évvel ezelőtt először
rendezték meg a Magyarországon
már nagy sikert elért dísznövény-
kiállítást és vásárt. A Küküllő
partján levő városi park csodála-
tos adottságú helyszínt biztosít a
rendezvénynek, amelyet immár
évek óta több mint tízezer láto-
gató keres fel. Az itteni rendezvé-
nyen kulturális színpadi
programok is szórakoztatják a je-
lenlévőket, az előző években
megtartott eseménytől eltérően
nem három, hanem négy napon
át, csütörtöktől vasárnapig várják
a látogatókat. 

A részletes program a későbbi-
ekben jelenik meg. A kiállítás 
iránt érdeklődők az
assa.divi@gmail.com e-mail-
címen érdeklődhetnek a részletek-
ről a szervezőktől, vagy a
www.assa.hu honlapon követhetik
a szervezési folyamatot. (vajda) 

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Díszpolgárokat avattak Mezőpanitban 

Akik többletfeladatra vállalkoztak
A község önkormányzata
három jeles személyiségnek
ítélte oda a díszpolgári címet:
Konrád Béla nyugalmazott ta-
nárnak, Bartha Márton vállal-
kozónak és Kelemen Atilla
állatorvosnak, volt parlamenti
képviselőnek. Az ünnepségre
a Mezőpaniti Református Egy-
házközség gyülekezeti termé-
ben szerdán este került sor, a
díszpolgári címeket Bodó Előd
Barna polgármester adta át. 

Kovács Tibor, a község lelkipász-
tora köszöntőjében kiemelte, hogy
a díszpolgári címre azokat érdeme-
sítik, akik maradandót alkottak, ér-
téket képviselnek, akik kedvezően
befolyásolták a községben élők
életét, akikre felnéznek az emberek,
akik többletfeladatra vállalkoztak. 

A község mind a 6000 lakója ne-
vében köszöntötte az ünneplőket
Bodó Előd Barna polgármester, aki
megtisztelőnek tartja, hogy mind a
három díjazottal gyermekként, fel-
nőttként – akárcsak a falu több
nemzedéke – kapcsolatban állt és
áll ma is, s e személyiségek pozití-
van befolyásolták a közösség érté-
keinek és szellemiségének
alakulását. 
Mint égő fáklya 

Konrád Béla nyugalmazott tanár
ötvenéves pedagógiai munkásságát,
az ifjú nemzedék nevelésében be-
töltött szerepét és kiválóságát Be-
reczki Ágnes nyugdíjas tanárnő
méltatta.

– Példamutató egyéniség, aki
egész életében fáradságot nem kí-
mélve a faluközösség felemelkedé-
séért munkálkodott. A
felvilágosodás jelmondta sugárzik
egyéniségéből: „Mint égő fáklya,
mely setétben lángol, S magát meg-
emésztve másoknak világol”. Meg-
győződése volt, hogy művelt elme
és tiszta lelkiismeret szükséges
ahhoz, hogy tanítványai helyt tud-
janak állni ebben a zűrzavaros vi-
lágban, amikor a karrierizmus, a
felkapaszkodás és képmutatás, az
erkölcsi és etikai értékvesztés, vala-
mint a pénzimádat lelkeket, kapcso-
latokat fertőz meg, életeket olt ki.
Ezen mentalitás ismeretében hiva-
tástudatának szentségével végezte
nevelői munkáját. Volt sáros falvak
tanítója, tanfelügyelő, kultúrigaz-
gató, adminisztrátor, drámapedagó-
gus és eközben jó barát. Előbb
tanítóképzőt, majd főiskolát végzett
természetrajz-mezőgazdaság sza-
kon. Állomáshelyei: a Temes me-
gyei Végvár, Hodos, az Arad
megyei Németszentpéter, a Kolozs
megyei Gyeke és Szászfenes,

Nagysármás, Marosvásárhely, Ma-
rosszentkirály és 1974-től Mezőpa-
nit, ahol 25 évig tanított. „Népet,
hazát, mosolygó gyermekeket ná-
ladnál jobban senki sem szeretett”
– írta egyik tanítványa. Kollégái
mondták: Könnyű Bélának, mert
mindenhez ért! Konok és becsületes
helytállása példamutató volt. Vál-
lalta állomáshelyein, hogy színda-
rabokat tanít, ezeket más
településeken is bemutatja, zeneka-
rokat szerel fel, népviseleti ruhákat
készíttet, kirándulásokat szervez,
drámapedagógiai tapasztalait má-
sokkal is megosztja. Vállalta, hogy
az állattartás fortélyait is megtanítja
tanítványainak. Kaszált, maltert ka-
vart, tornazsákokat varrt, a példa-
mutatás erejével mindent vállalt.
Összegyűjtötte és rendszerezte a fa-
luban fellelhető növényeket, és ki-
tömött állatok sokaságával
ismertette az állatvilág sokszínűsé-
gét. Ő állította össze a falumonog-
ráfiát, amelyre sok időt és energiát
szentelt. Tanítványait saját gyerme-
keiként szerette. Mindebben mel-
lette állt példamutató felesége, aki
igazi társa volt. A jó sáfárkodás ki-
zárta életükből a fukarkodást,
anyagi támogatást nyújtottak a Kal-
lós Alapítványnak, a dévai árvaház-
nak, a szentpéteri templom-
építőknek. Köszönjük a Jóistennek,
hogy közénk rendelte – hangzott a
laudációban. 

Sikó Olga tanárnő, aki a mező-
paniti iskola diákja volt, s ő maga is
a pedagógusi pályát választotta,
szintén elismerően és hálával mél-
tatta Konrád tanár úr életművét. 
A Therezia változatlanul első
helyen 

A díszpolgári cím Bartha Márton
számára erkölcsi elismerés, amely-
lyel a település tiszteletét fejezi ki.
– Munkájával, magatartásával ered-
ményesen segítette elő a község
anyagi és szellemi értékeinek gya-
rapodását és rangjának emelését,
hírnevet szerezve a falunak. A ki-
lencvenes évek elején, pár évi kül-
földi tartózkodás után, hazatérve
felismerte a szülőfalujában és a kör-
nyékbeli településeken rejlő poten-
ciált az állattenyésztésben és a
tejfeldolgozásban. A külföldön
szerzett szaktudást gyümölcsöz-
tetve, 1994-ben megalapította a
Therezia tejfeldolgozó üzemet, kez-
detben öt alkalmazottal. A családi
vállalkozás fokozatosan nőtte ki
magát, a kitartásnak, a pontos mun-
kának és a minőségi termékeknek
köszönhetően. A Therezia jelenleg
140 alkalmazottat foglalkoztat, több
mint 15 éve a középvállalkozások
között első helyen áll. 2018-ban
Bartha Márton Magyarország par-
lamentjében átvehette a Magyar

Termék Nagydíjat, valamint az
Érték és Minőség Nagydíjat. Nem-
csak jeles vállalkozó, hanem példa-
mutatóan támogatja a civil
szférából érkező kezdeményezése-
ket is, a kulturális, sport- és szociá-
lis rendezvényeket. Támogatja
egyházát és a Bonus Pastor Alapít-
ványt, volt kuratóriumi tagként hoz-
zájárul a segítségre szorulók
ellátásához. Hálásak lehetünk, hogy
Bartha Márton hírnevet szerzett
Mezőpanitnak – fogalmazott Gálfi
Sándor alpolgármester. 

Bartha Márton megköszönte a
díszpolgári címet, hangsúlyozva,
hogy párjának, Bartha Jolánnak is
része van benne, mert társként tö-
retlenül mellette állt. Örömmel tölti
el, hogy a fiatalok itthon vannak,
egyre több gyermek születik a falu-
ban, az öregekről van aki gondos-
kodjon, a község gyarapodik. –
Legyünk büszkék szülőföldünkre,
Mezőpanitra, tegyünk érte, szeres-
sük, s ezt a szeretetet adjuk tovább
gyermekeinknek – fogalmazott. 
„Nem a magyarságból,
hanem a magyarságért kell
élni!”

– Dr. Kelemen Atilla emberi,
szakmai, politikai adottságait és a
korántsem könnyű feladatokhoz
való hozzáállását volt lehetőségem
és alkalmam megismerni – kezdte a
díszpolgári laudációt Bartha Mihály
volt polgármester. – Annyira sokol-
dalú személyiség, hogy szakmai,
sportolói, politikai életpályáját
nehéz összefoglalni. 1971-ben,
közel fél évszázada állatorvosként

került Mezőpanitba. Intelligens,
művelt, igazi arisztokrata, büszke
lehet felmenőire, akikre nem hozott
szégyent. Szereti az irodalmat, a
könyvektől sohasem válik meg.
Sportolóként is kiváló, országos
bajnok volt, tagja a kosár- és úszó-
válogatottnak. Fogathajtóként két-
szer is országos bajnok, létrehozta
a fogathajtó szövetséget, nemzet-
közi fogathajtó bíró, a gróf Széche-
nyi István-díj birtokosa, ami a
legnagyobb magyar kitüntetés
ebben a sportágban. Létrehozta a
Kutyatartók Egyesületét, melynek
több mint két évtizedig elnöke volt.
Három kutyafaj elismertetése az ő
nevéhez fűződik, hazai és nemzet-
közi bíró, a szakma legelismertebb
képviselője. A Román Akadémia
mezőgazdasági és erdőgazdasági
tagozatának tagja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia külső tagja,
számtalan díjban részesült, címek
és tisztségek birtokosa. A tudomá-
nyok doktora, kutatói és tudomá-
nyos munkái jelentek meg,
novellákat, szakkönyveket közölt. 

1991-től, három év után tért haza
Amerikából, részt vállalt a romániai
magyarság érdekvédelmi szerveze-
tében. Előbb Maros megyében,
majd 1992-től az országos ügyve-
zető elnökségben a mezőgazdasági,
vidékfejlesztési ügyekért felelt.
Húsz éven át volt parlamenti képvi-
selő, 206 törvénytervezet szerzője
vagy társszerzője, a mezőgazdasági
bizottság elnöke, alelnöke volt.
Sokat segített az egyházaknak, az
erdélyi közbirtokosságoknak a tu-
lajdonuk visszaigénylésében. Poli-

tikai munkásságáért sok díjat és el-
ismerést kapott. Kelemen Atillának
Mezőpanit minden tekintetben na-
gyon sokat köszönhet. Az állat-
egészségügyben végzett, valamint
politikai munkájáért elismerésünket
élvezi. Szakmailag sokat tanultunk
tőle. Ha fél évszázaddal ezelőtt nem
jön Mezőpanitba, sokkal szegé-
nyebbek lennénk – fogalmazott
Bartha Mihály volt polgármester. 

– Meghat a díszpolgári cím, hi-
szen választott falum adományozza.
Mérföldkő az életemben. Mindkét
részről a nagyszüleim, származásuk
miatt, kényszerlakhelyesek voltak,
megtanultam, hogy nem a magyar-
ságból, hanem a magyarságért kell
élni. Ez volt életem vezérfonala.
Amikor már nagyon „rám nyom-
ták” az ajtót, elmentem Amerikába.
Édesapámnak megígértem, ha vál-
tozik valami, visszajövök. Vissza-
jöttem. Jó panitinak lenni, annak
ellenére, hogy nem volt könnyű az
ötven év – mondta Kelemen Atilla,
hiszen azt is meg kellett élnie, hogy
az az ember jelentette fel, aki nála
itta meg a pálinkáját. Majd élete
mozzanataira, hét évvel ezelőtti
szívműtétjének részleteire és első,
görgényi díszpolgári címének előz-
ményeire is kitért. 

Az est során Zoltáni Attila és
Antal Andrea Reményik Sándor
megzenésített verseit adták elő,
Bodó Bella Müller Péter gondola-
tait tolmácsolta a hallgatóságnak. 

Az ünnepség koccintással, gratu-
lációkkal, állófogadással, jó hangu-
latú kötetlen baráti beszélgetésekkel
zárult. 

Mezey Sarolta 

Fotó: Nagy Tibor

A napokban újabb játszóteret kezdtek építeni a
jeddi óvoda udvarán, a magyar kormány Kárpát-
medencei óvodafejlesztési programja támogatá-
sával, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége révén, a Játszótéri elemek beszerzése
és telepítése alprogramban. A községi iskola két
játszótér kialakítására pályázott, a másik Kebelé-
ben valósul meg. Jedden már az elmúlt évben fel-
újították az udvart, és épült is jól felszerelt
játszótér az óvoda kibővítését és felszerelését
célzó önkormányzati projekt révén, ettől függet-
lenül jól fog a bővítés, ugyanis a tervek szerint itt
már az ősztől napközit indítanának egy csoporttal,
ez két év alatt újabb két csoporttal bővülne, tehát
lesz aki benépesítse a jól felszerelt udvart.

Bányai István polgármestertől megtudtuk,
hogy az önkormányzat a község másik két tele-
pülésén, Kebeleszentiványon és Marosagárdon,

illetve a község négy településének más pontjain
további játszóhelyeket tervez kialakítani az idén.

Bár nincs sok hely, megvizsgálják, hol lehetne
parkot, zöldövezetet is kialakítani, és ezekben is
helyet kapnának játszóterek, ahol nem lehet par-
kot létesíteni, ott más helyszíneket fognak kije-
lölni: iskolaudvarok, közterületek egy kisebb
része vagy az újonnan kiépült új utcák végében
jöhetnek szóba olyan helyszínek, ahol egy-egy
csúszdát, hintát,  padot helyeznek el, hogy minél
több helyen játszási lehetőséget biztosítsanak a
kisgyerekeknek. Erre a célra a helyi költségvetés-
ben 50 ezer lejt különítettek el az idei évre, ebből
játszótéri elemeket vásárolnának. Ha terveket ké-
szítenek parkosításra és játszóterek építésére, az
5-10 ezer eurót is felemészthet, ehelyett jóval több
játszótéri elemet tudnak vásárolni az elektronikus
közbeszerzési rendszer révén, inkább kisebb ját-
szóhelyeket alakítanának ki a község minél több
pontján. A kivitelezést helyileg oldanák meg kö-
zösségi munkával, ehhez már van is egy kis lelkes
önkéntes csapatuk – mondta el az elöljáró. (GRL)

Játszóhelyeket létesítenek Jedden

Jedden újabb játszótér épül, következik Kebele, de önerőből több kisebb játszóhelyet ígér idénre az önkor-
mányzat Fotó: facebook.com/Bányai István.official



a telepen lévő amfiteátrum-projekt.
2016-ban pályáztunk, a régi mozi
mögötti rossz állapotban lévő villát
lebontjuk, és szabadtéri amfiteátru-
mot hozunk létre. A telepen szezon-
ban mindennap kulturális
rendezvények vannak, és kicsit ki-
nőttük a Petőfi-parkot. Ezért létesít-
jük a szabadtéri színpadot, teljes
telekrendezés lesz, játszótérrel, par-
kokkal, sétánnyal. Nyertes pályázat
szintjén van még a dolog, de remél-
jük, hamarosan nekifoghatunk az
építkezésnek is. 

Tervezzük az önkormányzat épü-
letének nagyobbítását és a vízháló-
zat bővítését is. A szakadáti részen,
a vasúton túl például nincsen ivó-
vízhálózat, ezt úgy néz ki, az idén
megoldjuk. Beruházások vannak, a
befektetők egész szépen kacsingat-
nak felénk: érkezik a Kaufland, a
város bejáratánál, a balavásári úton,
a MOL-kút mellett fog építkezni,
vele szemben lesz a Lidl, körforgal-
mat is ki kell ott alakítanunk. Úgy
néz ki, hogy a Hell is szeretne egy
hotelt építeni, a befektető már meg
is vásárolta a területeket a telepen,
azt ígérték, hogy Európa egyik leg-
modernebb hotele lesz, ötcsillagos.
Most készítik a terveket. Egy helyi
panziósunk, aki lakókocsis kem-

pinget működtet, százszobás hotelt
kíván építeni, tehát érződik, hogy a
fejlődés rohamosan elindult. A tu-
rizmus nagyon fellendült, a szezon
kibővült, három-négy éve már má-
jusban elkezdődik, és szeptember
végén is tart. A sípálya télen műkö-
dik, a hét végén volt a síverseny,
február 29-én pedig lesz a 
HóFeszt. 

Persze, gondjaink is vannak, de
számunkra nagyon fontos, hogy az
infrastruktúrát fejlesszük. Rohamo-
san fejlődik a város, a turizmus,

parkolókat, parkolóházat kell kiala-
kítanunk a telepen, erre az emberek
is kezdenek már odafigyelni, és vá-
rosrendezés szempontjából nekünk
is első elvárásunk új építkezés, új
hotel, panzió esetén a helyhez tar-
tozó parkolók kialakítása. Az em-
berek megértik, ez az új idők egyik
kihívása. Egyik legnagyobb elma-
radásunk az aszfaltozás. A telepet
felújítottuk, de a városrész elma-
radt, ezt a lakosok is jelezték. A
mellékutcák aszfaltozásának elma-
radását azért is érzik hiányosság-

nak, mert a környékbeli falvakban
már elkészültek ezzel. De ott tudtak
pályázni erre, mi mint város nem
tudtunk, nem volt rá kiírás. A tavaly
végül sikerült. Két utcát önerőből
aszfaltoztunk le, az említett tizenhá-
rom utcához hozzáfogunk. A két
utca aszfaltozását pedig a telepen
gyűjtött parkolási díjakból finanszí-
roztuk. A tizenhárom utca összhosz-
sza majdnem öt kilométer. 

Sok pályázati tervünk van, az
említettek mellett megemlíteném,
hogy megvásároltuk a mellettünk
lévő területeket. A régi iskolamű-
hely mellett központi parkot szeret-
nénk kialakítani, az épületben
háromszáz férőhelyes multifunkci-
onális teremmel, valamint folya-
matban van több projektünk:
Illyésmezőben mindjárt elkészül a

halottasház, ezenkívül a városban
két régi kazánházat alakítunk kö-
zösségi térré. Az egyik a Petőfi Sán-
dor negyedben, a másik az
Eminescu negyedben áll, és régóta
használaton kívül vannak. A Petőfi
negyedbeli kazánház átalakítása
már 80 százalékban elkészült, ez is
multifunkcionális terem lesz. Na-
gyon sok csoportunk van – kangoo,
zumba, néptánc, latino tánc –, ame-
lyek itt próbálhatnak, lesz egy kis
konyharész, hogy születésnapokat
is lehessen ünnepelni, gyerekzsúro-
kat tartani. A másikban pedig a
nyugdíjasoknak szeretnénk klubhe-
lyiséget kialakítani, ahol összegyűl-
hetnek, sakkozhatnak, kártyáz-
hatnak, beszélgethetnek. Nem nagy
befektetés, ám sokat számít egy-egy
ilyen közösségi tér megléte. 

Kiss Ferenc alpolgármester

Új, multifunkcionális közösségi térré alakul a régi kazánház

Szerkesztette: Kaáli Nagy Botond

Fejlődő Szováta
(Folytatás az 1. oldalról)

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________VENDÉGOLDAL _____________________________________________ 2020. február 25., kedd

A szovátai kulturális életről, események-
ről, egyesületekről, megvalósításokról és
gondokról ugyancsak Kiss Jánost kérdez-
tük. 

– Az önkormányzatnál úgymond én fog-
lalkozom a legtöbbet ezzel, a Bernády
Közművelődési Egylet egyik ügyintézője-
ként is. November 28–29-én volt a premi-
erje a helyi, körülbelül 6 éve alakult
Szarkafészek színtársulat legújabb előadá-
sának. Január 18-ig, szűk két hónap alatt
hat társulat tizennégy előadását láttuk ven-
dégül Szovátán! Fellépett a Szarkafészek,
a Maros Művészegyüttes, a Bekecs tánc-
együttes, a Hahota színtársulat, a Grupen-
Hecc kabarétársulat és a Székely Góbék.
Farsangi, vidám periódus volt, a Domokos
Kázmér Művelődési Házban került sor az
előadásokra. Most két operettgálával ké-
szülünk, érkezik a kolozsvári Operettis-
simo egy számunkra teljesen új műsorral,
élőzenei kísérettel, és március 29-én jön a
budapesti Operettszínház három szólistája. 

Vannak további művelődési eseménye-
ink is, nemrég tartott például Szabó Magda-
emlékestet Gajdó Delinke színművésznő.
Közönségünk van, nem panaszkodhatunk.
Mindegyik előadás egyéni kezdeményezés,
a fellépők jelentkeznek, hogy jönnének.
Egyetlen kivétel a Szarkafészek, amely
helybéli, a miénk, teljesen alulról építkező,
önfenntartó, civil, önkéntes munkából álló
amatőr színtársulat, vezetője a nagyon lel-
kes és tehetséges Kovács Katalin nyugal-
mazott magyar–francia szakos tanárnő.
Már dolgoznak a következő előadáson. A
művelődési házban próbálnak, ott vannak
az előadások is. 

Mindez a Bernády Közművelődési Egy-
let alá tartozik. Zajos az élet, hiszen az egy-
let égisze alatt működik az Intermezzo
kamarakórus, ezenkívül a hagyományőrző
népi játszóház és a Sirülők tánccsoport,
amelyik az iskola keretéből nőtte ki magát.
Utóbbi is nagyon sok rendezvényt szervez,
például a Bekecsalja néptáncfesztivált, 
táncházakat, bálos fellépéseket. Ezek az
egyesületek az egylet keretében működ-
nek, eddig még egyikük sem kért külön
jogi státuszt, az egylet tagszervezetei, az
adminisztrációt mi intézzük.

A múlt héten volt a Fenyő szállóban a
farsangi bálunk, amelyet Bernády György
emlékére szerveztünk. Nagy sikernek ör-
vendett, 180 fő vett részt rajta. 

Könyvbemutatókat is szervezünk, nem-
rég mutattuk be a Szováta képekben című,
monografikus jellegű kötetet, amely egy
25-30 évvel ezelőtti, nagyon tartalmas, for-
rásmunkának is kiváló könyv bővített, fris-
sített, pontosított újrakiadása. Szép,
színvonalas kiadvány lett. Bemutattuk to-
vábbá a Pál-Antal Sándor nyugalmazott
főlevéltáros 80. születésnapja alkalmából
megjelentetett kötetet is, szép esemény
volt, telt házas közönséggel. Két további
könyvbemutatóval is készülünk a közeljö-
vőben.

Gondjaink is vannak: ugyan pezsgő a
kulturális élet, de szűk a tér, kicsi a keret.
Nem az anyagiakkal van gond, hanem az
infrastruktúrával. A kultúrotthonnak van
egy nagy- és egy kisterme, most készül a
két közösségi terem a kazánházakból. Eze-
ken kívül munkatér nincsen. Előadóterem
van, használjuk az unitárius és a reformá-
tus egyházak imatermeit, a városháza dísz-
termét, de munkaterem, ahol a különböző
társulatok próbálhatnak, már kevés, tulaj-
donképpen csak a művelődési házban van
– színházi próbák, táncpróbák, heti négy-
öt alkalommal ritmikus foglalkozások, és
nehéz őket összehangolni. Ezeken kívül
három lelkiségi mozgalom tagjai járnak a
kultúrotthonba heti egyszeri alkalommal,
és van két nyugdíjascsoportunk is, ugyan-
ott. Reméljük, hogy a két terem, amelyeket
most készítünk elő, segít ezt a gondot csök-
kenteni – az egyiket az ifjúsági csoportok-
nak szánjuk, a másikat az idősebb
korosztálynak, a nyugdíjaskluboknak. 

Pezseg a kulturális élet, bővíteni kell 
a próbatermek számát 

Tárlatsorozat a Kusztos Endre-emlékházban

Szép, új épülettel bővült másfél évvel ez-
előtt Szováta – olyan házzal, amely időszakos
kiállításoknak ad otthont, miközben a város
egyik nagy művészének állít emléket. A Géra
utcai Kusztos Endre-emlékházban a festőmű-
vész hagyatékából szerveznek kiállításokat, a
hatalmas anyag számos időszakos tárlatot igé-
nyel. Ott jártunkkor éppen grafikáit csodál-
hatta meg a közönség, de ez az anyag csak kis
része annak, amelyet Kusztos Endre ránk ha-
gyott. A ház vezetője, a szovátai önkormány-
zat kulturális eseményekért felelős
munkatársa, Kiss János mesélt a részletekről. 

– Ez a harmadik számú anyag Endre bácsi
hagyatékából. Az életművének nagy részéről,
1300-1400-as tételszámról van szó, de ebben
benne vannak legkisebb krokik, vázlatok, olaj-
festmények és tanulmányi képek, munkák az
egyetemi évektől az utolsó esztendőkig. Éle-
tének utolsó éveiben tusrajzokkal is foglalko-
zott. Az önkormányzat a
hármasfalui ősi házban és a
szovátai lakásában lévő
munkáit vette át és leltá-
rozta fel. Ezen okból jött
létre a nevét viselő képző-
művészeti egyesület – tag-
jai többek között Bocskay
Vince, Kuti Dénes, Kuti
Botond, Sántha Csaba és az
azóta elhunyt Siklódi Zsolt
–, amely e hagyatéknak a
gondozását és megismerte-
tését tűzte ki célul. Az 
önkormányzattal együttmű-
ködve megépült ez a ház,
amely az önkormányzat ke-

zelésében van, én tar-
tom nyitva és végzem
innen a munkámat.
Építészetileg nem
szolgál több célt, ki-
mondottan kiállítótér-
nek épült,
előadásokra nem al-
kalmas, mert nagy,
visszhangos, sötét
terem, amely csak
mesterséges fénnyel
van megvilágítva,
oszlopok vannak
benne. 

Az egyesület tag-
sága az említett hagyatékból válogatásokat
szervez és állít össze harmincas tételekben,
évente egyet-kettőt. A kiválasztott munkákat
bekereteztetjük és kiállítjuk. Voltak megkere-
sések, ajánlatok, az anyagokból máshol is
szerveztünk tárlatokat, például Kolozsváron.
De ezek mellett fogunk szervezni egyéni tár-
latokat is, egy csoportos kiállításunk már volt.
Nem csak a hagyatékot mutatjuk be, más mű-
vészek munkáit is szívesen látjuk. Ő nagyon
közel vitte a képzőművészetet az emberekhez,
emiatt nagyon sokan fordultak a képzőművé-
szet felé. Mi folytatjuk ezt az örökséget, lehe-
tőséget nyújtunk a kiállításokra. A művészek
atyhai baráti társasága által készített anyagot
mutattuk be nemrég, de ez még teljesen a kez-
det, a tárlatok sorozatának még nagyon az ele-
jén tartunk. Hamarosan az idén 70 éves
Bocskay Vince kisplasztikákból álló, jubile-
umi kiállítását mutatjuk be.

Kiss János
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Télűzés Kibéden

Reneszánszát éli a farsangi lakodalmas
Patakvízbe ugró, gyermekbi-
ciklire pattanó, talicskában
kurjongató maszkurás legé-
nyek – fekete parókás meny-
asszony, fehérbe öltözött
vőlegény, falovasok, álarcos
ostorosok – töltötték meg
harsány jókedvvel szombaton
délelőtt a kibédi utcákat. Míg
Maros megye számos telepü-
lésén már csak a legidőseb-
bek emlékezete őrzi, a
Kis-Küküllő menti faluban re-
neszánszát éli a régi idők 
télűző hagyománya. 

A kibédiek – egyedüliként a tér-
ségben – az ifjúság lakodalmas já-
tékával búcsúztatják a hideg
évszakot. A népszokás forgatóköny-
vét az elmúlt években többször is
ismertettük – a legények alkotta
násznép szépekre és csúfakra osz-
lik, előbbiekhez tartozik a fehér
bojér, azaz a vőlegény és párja, a
piros bojér párjával, a huszár, az
úrfi, a kisasszony, a két vőfély és a
pénzszedők, utóbbiakhoz a kére-
gető, ételt, italt lopó koldusok –, így
ez alkalommal mint beavattotaknak
számolunk be olvasóinknak a kü-
lönleges eseményről.

Szombaton reggel ostorcsattogta-
tásra ébredt a falu. Az iskola udva-
rán gyülekező tömeghez a Maros
megyei Magyar Nyugdíjasok Klub-
jának csapata is csatlakozott, a
klubtagok lelkesen kísérték utcáról
utcára a lármás, vidám menetet. 
Rég nem voltak ilyen sokan

A lakodalmas játékot minden
évben a helyi ifjúság szervezi, a ki-

bédi származású Barabási Attila
Csaba, a Maros Művészegyüttes
igazgatója irányításával. Az intéz-
ményvezető ez alkalommal is kész-
ségesen számolt be a
hagyományőrző együttlét idei jel-
legzetességeiről.

– Az elmúlt években egyszer sem
vett részt ilyen sok fiatal a lakodal-
mas játékban, mint most. 36 kibédi
legény gondoskodik a farsangi han-
gulatról, olyanok is vannak köztük,
akik pár évig kimaradtak. Régen a
katonaság előtt álló fiatalok vehet-
tek részt benne, mióta a katonai
szolgálatot eltörölték, kitolódott a
korhatár, egyre több a huszonéves
legényember. Úgy tűnik, mind a
szervezők, mind az idősebb lakos-
ság részéről fellángolt az érdeklő-
dés ez iránt a népszokás iránt, így
bízunk benne, hogy a legtöbb por-
tára – különösen a lányos házakba
– beengedik a „násznépet” –
mondta Barabási Attila, majd azt is
megjegyezte, hogy az egész napos
mulatságnak rendszerint ellenzői is
vannak, de ők vagy nem tősgyöke-
res kibédiek, vagy, bár itteni szüle-
tésűek, fiatal korukban távol
maradtak a farsangi lakodalmastól,
így nem is értik ezt a világot. Igaz,
hogy a télűzők különféle csínytevé-
seket eszelnek ki vendéglátóik por-

táján, és ezzel kicsit feje tetejére
állítják a falut, de a böjti idő előtti
mulatozásnak erről is kell szólnia –
tette hozzá a Maros Művészegyüt-
tes igazgatója, majd azt is megje-
gyezte, reméli, a farsangolók ez
alkalommal sem lépik át a jóérzés
határát. 

– Több olyan legény is van a fa-
luban, aki nem mer udvarolni, nincs
barátnője, de a maszk alatt megbá-

torodik, és ilyenkor akár ölbe is
kapja a falubeli lányokat – tudtuk
még meg Barabási Attilától.
Sapkalopás és az eltűnt 
talicska 

Kovács Zoltán és a többi ostoros
rikoltozva vette támadásba az arra
járókat, engem is bekerítettek. Így
alkalmam volt pár szót váltani Zol-
tánnal, aki hol saját, hol elvékonyí-
tott farsangi hangján válaszolt.

– Sokadszorra veszek
részt a lakodalmas me-
netben. Legelőször, 14
évesen menyasszony
voltam, aztán 6–7 alka-
lommal pénzszedő. Az
ostoros szerepénél azon-
ban nincs jobb, az teljes
szabadságot ad – mondta
az álarcos fiatalember,
akit a legnagyobb far-
sangi tréfákról is meg-
kérdeztünk.

– Volt, hogy felültünk
egy buszra, elvettük az
egyik utas sapkáját, és
leugrottunk vele a jár-
műről. Mire visszaszáll-
tunk volna, a busz
elment. Később aztán si-
került visszajuttatni a
fejfedőt. Egy másik alka-
lommal a kenyérszállító
autóra dobtuk fel egy kisgyerek
sapkáját. Egyszer meg úgy eldug-
tunk egy talicskát, hogy a tulajdo-
nosa tavaszig kereste – sorolta
csínytevéseiket az ostoros.

A 13 éves Mátyus Alpár először
vett részt a farsangon, a székely

ruhás, parókás menyasszony szere-
pét játszotta. 

– Minden háznál táncolnom kell
egyet, nagyjából ennyi a feladatom.
Eléggé élvezem – mondta a kamasz
„ara”.
Más falvakban is 
felélesztenék a hagyományt

A lakodalmas menetet a házaknál
süteménnyel, üdítővel várták a fa-
lubeliek. A násznépnek némi pénz

is járt, amivel az esti bál költségei-
hez lehetett hozzájárulni. A mulat-
ságot idén kiemelt
programpontként a Maros Művész-
együttes hatvanas–hetvenes évek-
beli farsangi táncokat bemutató
Télűző – a téli ünnepkör szokásai

című műsora előzte meg. Az elő-
adáson a részvétel ingyenes volt, de
adakozni lehetett a héderfáji refor-
mátus templom leégett haranglábá-
nak visszaállítási munkálataira. 

Barabási Attila arról is beszámolt
lapunknak, hogy kezdeményezte
más Maros megyei települések far-
sangi szokásainak felelevenítését.
Erről a Hagyományok Háza illeté-
kesével és Barabás László néprajz-
kutatóval tárgyalt. A terv szerint

idén tanulmánykötet készülne a me-
gyénkbeli télűző népszokásokról,
ezt követően pedig megpróbálnák
visszavinni ezeket a szokásokat a
falvak életébe. Ehhez persze a helyi
közösségek támogatása elengedhe-
tetlen – tette hozzá az ötletgazda.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor



Február 18-án ünnepelte fennál-
lásának XXIX. évfordulóját a ma-
rosvásárhelyi Magányosok Klubja.
Kopacz Imola klinikai szakpszicho-
lógus álmodta meg huszonkilenc
évvel ezelőtt e klub létrehozását, és
azóta működik, ez pedig az önzet-
len és nagy hozzáértéssel végzett
munka eredménye. Minden kedden
délután sok egyedülálló személy ta-
lálkozik a klubban. Színvonalas
előadások, tanulságos kirándulások,
bál, születés- és névnapünneplés,
gulyásfőző versenyek, adventi
műsor a templomokban, valamint
az év folyamán jelentkező ünnepek
idején szervezett kulturális műsor
várja a klubtagokat, megsimogatva
a sok magányos ember lelkét, bol-
dog mosolyt varázsolva arcukra.
,,Éld a napot!/ Minden egyes kor-
nak van valami bája,/ – és az em-

bereknek is számtalan hibája, –/ ám
ha minden korod tiszta szívvel
éled,/ minden pillanatban újabb vá-
gyad éled./ Mire nem volt időd, azt
most váltsd valóra!/ Mától érted ke-
tyeg, múlik minden óra./ Vedd a
szépet észre, mi mellett elmentél,/
lassíts, – éld a napot – végre szabad
lettél!” (Aranyosi Ervin) 

Minden vendég meghívót kapott,
amire a következő idézet került:
,,Néha el kell némulni, hogy meg-
halljanak”(Stanislaw Jerzy Lec). Az
érkezők emléklapot is átvehettek a
klubtagokkal együtt. Az emlékla-
pon a következő idézet található:
,,A sikerben a legnehezebb dolog
az, hogy sikeresnek kell maradni”
(Irving Berlin).

Klubvezetőnk üdvözölte a meghí-
vott vendégeket és a klubtagokat,
majd felkérte Pál atya ferences szer-

zetest, hogy tartsa meg az áhítatot.
Bevezető mondata a következő volt:
Az ember magányosságában számít-
hat arra, hogy az Isten őt megerősíti,
és nem mond le róla. A klubvezetőnk
által létrehozott klub Isten sugalla-
tára történt, mondta Pál atya. Életünk
bármilyen megpróbáltatásában Isten
mindvégig velünk van. Megáldotta a
jelenlevőket, majd felszólított, hogy
imádkozzunk. Klubvezetőnk meg-
köszönte az áhítatot, és a zsúfolásig
telt teremben röviden bemutatta az
elmúlt évek eseményeit, megemlítve
nagytiszteletű Lestyán Ferenc plébá-
nos úr segítségét, aki az akkor meg-
alakult klubnak termet biztosított.
Példaértékű volt a tevékenységünk,
más szervezetek is igyekeztek prog-
ramjainkat lemásolni. Ezután fel-
kérte a jelenlevőket a hozzászólásra.
Elsőnek dr. Vass Levente parlamenti

képviselő méltatta a klub tevékeny-
ségét, majd felajánlotta, hogy az
Oroszlán vendéglő helyén lévő épü-
letben biztosítani fog egy termet szá-
munkra, és szervez egy kirándulást
Bukarestbe a parlament meglátoga-
tására. Jó lenne, ha minél több ilyen
közösség lenne a városban, és sok si-
kert kívánt. A következő felszólaló
György Tibor, a kövesdombi Szent
Miklós-templom katolikus plébá-
nosa volt, aki gyakran tart előadást
klubunkban. Felolvasta Michel
Quoist A pap vasárnap esti imája
című versét, amiből néhány sort idé-
zek: ,,Uram, ma este/ egyedül va-
gyok./ A templomban/ lassan elült a
zaj./ Mindenki hazatért:/ Én is haza-
jöttem./ Egyedül (…)// Nem vagy
egyedül,/ fiam.// Én veled vagyok,/
mert én te vagyok.// (…) Maradj
velem, fiam…”

Nagyon szívhez szóló volt e szö-
veg felolvasása, hálásan köszönjük.
A plébános Isten segítségét kérte,
hogy még sok-sok éven keresztül
működjön a klub, és vezetőjének ki-
tartást, türelmet kívánt. Ezután kö-
vetkezett Nagy László unitárius
lelkész, aki elmondta, hogy a 29 év
alatt sok-sok munka és odafigyelés
tartotta életben a klubot, és vezető-
jét az Isten arra teremtette, hogy
idős, magányos embereket vigasz-
taljon. Felszólalt Kecskés Lajos ny.
unitárius lelkész, aki szintén több
alkalommal tartott előadást klu-
bunkban. „Isten áldja meg munká-
jukat, és segítse ezt a kedves
közösséget. A szeretet soha el nem
fogy, és életünk folyamán bármi-
lyen megpróbáltatásban Isten mind-
végig velünk van” – mondta a
lelkész. A felszólalók hosszú sorát
Szilágyi Sándor nótaénekes, klu-
bunk tiszteletbeli tagja zárta. A na-
gyon értékes hozzászólások után
sokkal gazdagabb lettem. Istennek
mindig gondja volt, hogy olyan
egyéneket állítson az emberiség
élére, akik felemelik az elgyengülő-
ket. 

Az ünnepi alkalmat a klubtagok
kulturális műsora tette színesebbé,

versek és kórusművek hangzottak el.
A repertoárt klubvezetőnk állította
össze és ő tanította be Szilágyi Sán-
dor nótaénekessel. Verssel Gálfi
Margit, Varga Irén, Dendea Mária,
Czerán Erzsébet, Fejéregyházi
Tünde, Cseh Juliánna, Biró Irénke,
Jakab Ilona, Berei Árpád örvendez-
tette meg az ünneplőket. Klubveze-
tőnk virággal jutalmazta a
szereplőket. Az előadás sikerét kö-
szönhetjük Szilágyi Sándor Dankó
Pista-díjas nótaénekes harmonika- és
Vidám Gyula prímás kíséretének is.
Ezután következett az ünnepélyes
pillanat, amikor sor került az alapító
tagok felköszöntésére. Klubveze-
tőnk felolvasta a neveket: Némety
Ibolya, Székely Árpád és Gyepesi
Rozália ajándékot, virágot és díszok-
levelet vettek át, rajta a következő
idézettel: ,,Nem fontos, hogy miért
él az ember, de döntően fontos, hogy
miképpen él” (Bálint György). A
klub tevékenységének mozgatóru-
gója a kuratórium: Varga Irén elnök
és titkár, Czerán Erzsébet alelnök és
krónikás, tanácsosok: Herman
Ilonka, Popescu Olga, Cseh Juli-
ánna, akik szintén díszoklevelet és
virágot kaptak. A meghívottak népes
csoportját (György Tibor plébános,
Hajlák Attila plébános, Kopacz Mik-
lós, Szabó Annamária, Szabó Ödön,
Kecskés Csaba unitárius esperes,
Nagy László unitárius lelkész, Oláh
Dénes főesperes, Tóth Béla rádióri-
porter, Vita Ildikó, dr. Magyari Előd
tanácsos, Szilágyi Sándor nótaéne-
kes, dr. Vass Levente parlamenti
képviselő) is megtiszteltük díszokle-
véllel és virággal. Varga Irén, a ku-
ratórium elnöke saját versével és egy
virágcsokorral köszöntötte klubve-
zetőnket. Az ünneplőket szeretetven-
dégség várta, a hosszú asztal
roskadozott a szebbnél szebb tálak-
tól, amelyeket a klubtagok által ho-
zott sok finomsággal töltöttünk meg.

Köszönjük klubvezetőnknek a
kitűnő szervezést és a sok-sok be-
fektetett munkát, valamint a klubta-
gok hathatós segítségét. 

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

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Nemes Tihamér nemzetközi informatikai tanulmányi verseny
A magyarországi Neumann János

Számítógép-tudományi Társaság és
az Erdélyi Magyar Műszaki Tudo-
mányos Társaság (EMT) által közö-
sen szervezett Nemes Tihamér
informatikai tanulmányi verseny or-
szágos (erdélyi) döntőjét január 11-
én szerveztük meg
Marosvásárhelyen a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetemen.

A verseny reggelén dr. Kovács
Lehel-István, a verseny erdélyi re-
gionális bizottságának ügyvezető
elnöke az intézmény aulájában kö-
szöntötte az erdélyi nagyobb isko-
lák versenyzőit és kísérő tanáraikat,
ismertette a programot, és sok sikert
kívánt a versenyzőknek. 

Összesen 51 diák, Erdély kilenc
iskolájának legjobb informatikus
diákjai mérték össze tudásukat. A
verseny három korcsoportban zaj-
lott, az V–VIII. osztályból öt diák,
a IX–X. osztályból 19 diák, a XI–
XII. osztályból pedig 27 diák ver-
senyzett számítógépes
programozásból. 

V–VIII. osztály:
Öt tanuló indult az erdélyi dön-

tőn, ebből három diák a Kölcsey
Ferenc Főgimnázium (Szatmárné-
meti), kettő pedig a Báthory István
Elméleti Líceum (Kolozsvár) tanu-
lója.

Az eredmények a következőkép-

pen alakultak (pontszám szerint
csökkenő sorrendben): I. díj: Filep
Mátyás (Báthory István Elméleti
Líceum, VIII. osztály, felkészítő ta-
nára Vicsacsán-Haltek Zoltán); II.
díj: Rusé Tasnády Zoltán (Báthory
István Elméleti Líceum, VI. osztály,
felkészítő tanára Vicsacsán-Haltek
Zoltán); III. díj: Oláh Kristóf (Köl-
csey Ferenc Főgimnázium, VI. osz-
tály, felkészítő tanára Demeter
Csaba-Attila); dicséret Körtvé-
lyessy Benett (Kölcsey Ferenc Fő-
gimnázium, VI. osztály, felkészítő
tanára Demeter Csaba-Attila).

X–XI. osztály:
Tizenkilenc versenyző indult az

erdélyi döntőn, közülük kilenc a
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
(Szatmárnémeti), egy a Tamási
Áron Gimnázium (Székelyudvar-
hely), három a Márton Áron Főgim-
názium (Csíkszereda), kettő a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
(Marosvásárhely), egy a Báthory
István Elméleti Líceum (Kolozs-
vár), három  az Arany János Elmé-
leti Líceum (Nagyszalonta)
tanulója.

Az eredmények a következőkép-
pen alakultak: I. díj: Éles Júlia (Köl-
csey Ferenc Főgimnázium, X.
osztály, felkészítő tanára Demeter
Csaba-Attila); II. díj: Lázár Róbert-
Venczel (Márton Áron Főgimná-

zium, X. osztály, felkészítő tanára
Demeter István-Hunor); III. díj: Lu-
descher-Tyukodi Réka (Kölcsey Fe-
renc Főgimnázium, X. osztály,
felkészítő tanára Demeter Csaba-
Attila); dicséret: Halász Eszter és
Póti Ábel (Kölcsey Ferenc Főgim-
názium, X. osztály, felkészítő tanár
Demeter Csaba-Attila); Simon
Áron (Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum, X. osztály, felkészítő tanára
Balázs Katalin).

XI–XII. osztály:
A 27 versenyző közül nyolc a

Bolyai Farkas Elméleti Líceum
(Marosvásárhely), három a Tamási
Áron Gimnázium (Székelyudvar-
hely), három a Kölcsey Ferenc Fő-
gimnázium (Szatmárnémeti),
három a Báthory István Elméleti Lí-
ceum (Kolozsvár), három a Márton
Áron Főgimnázium (Csíkszereda),
négy a Nagykárolyi Elméleti Lí-
ceum (Nagykároly), egy az Arany
János Elméleti Líceum (Nagysza-
lonta), egy az Ady Endre Elméleti
Líceum (Nagyvárad) és egy az
Apáczai Csere János Elméleti Lí-
ceum (Kolozsvár) diákja. 

Az eredmények a következőkép-
pen alakultak: I. díj: Lieb Hanna-
Georgina (Kölcsey Ferenc
Főgimnázium, XII. osztály, felké-
szítő tanárai Demeter Csaba-Attila,
Pătcaş Csaba); II. díj: Szabó Balázs

(Márton Áron Főgimnázium, XI.
osztály, felkészítő tanára Csomós
Róbert); III. díj: Kiss Krisztián
(Kölcsey Ferenc Főgimnázium, XI.
osztály, felkészítő tanárai Demeter
Csaba-Attila, Bálint Zsuzsa); dicsé-
ret: Jakab Etele (Bolyai Farkas El-
méleti Líceum, XII. osztály,
felkészítő tanárai Jakab Irma-
Tünde, Ignát Judit-Anna); Kiss
Borbála (Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum, XII. osztály, felkészítő tanára
Ignát Judit-Anna); Dobai-Pataky
Attila (Tamási Áron Gimnázium,
XII. osztály, felkészítő tanárai
Godra Hajnal, Szélyes Emőke);
Mikó I. Ágnes-Anna (Bolyai Farkas
Elméleti Líceum, XI. osztály, felké-
szítő tanára Jakab Irma-Tünde). 

Gratulálunk minden versenyző-
nek és a felkészítő tanároknak,
akiknek ezúton is köszönjük a ver-
seny felügyeletében nyújtott segít-
séget. 

A továbbjutó diákoknak sok si-
kert kívánunk a budapesti döntőre
való felkészüléshez, amelyre az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatika Karán kerül sor már-
cius 7-én, szombaton. 

Ezúton is köszönjük a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Karának, hogy he-
lyet adott a verseny országos (erdé-
lyi) döntőjének, és az egyetem azon
munkatársainak, akik hozzájárultak
a verseny sikeres lebonyolításához.

Fülöp Beáta

Évfordulós ünnepség

Fotó: Fejéregyházi Tünde 
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Kétgólos előnyt pazarolt el a Sepsi OSK az Astra otthonában
A 9. helyen zárta az 1. ligás lab-

darúgó-bajnokság alapszakaszát a
Sepsi OSK, amely idénybeli 12.
döntetlenjét játszotta vasárnap dél-
után a felsőházi rájátszásra hajtó
gyurgyevói Astra otthonában.

A székelyföldi csapat már a mér-
kőzés elején bátran letámadta a ha-
zaiakat, hosszú indításokra
korlátozva az Astra támadójátékát,
tudósít az NSO. Ezek egyikéből
ugyan Valentin Gheorghe egyedül
törhetett kapura, de Niczuly Roland
lábbal védte az erőtlen lövést. A
gyurgyevói védelem egyre gyako-
ribb hibáit kétszer is kihasználta a
Sepsi OSK: előbb Peter Gál-And-
rezly passzolta a kapuba a David
Lazăr kapus által eléje paskolt lab-
dát, majd Anass Achahbar indította
Nicolae Carnatot, aki 11 méterről
lőtt a léc alá.   

A Sepsi OSK a szünet után is az
ellenfél térfelén járatta a labdát, de
nagyobb helyzetek nélkül, ám a so-
káig tanácstalan, egyre kétségbee-
settebb Astra a második félidő
közepén kijött a szorításból, és más-
fél perc alatt egyenlített. A csere-
ként beállt Kehinde Fatai előbb egy
közeli, lesipuskás góllal szépített,

majd a középkezdés utáni támadás-
ból büntetőt harcolt ki, amelyet
Denis Alibec gólra váltott. Az önbi-
zalmát vesztett Sepsi OSK innen
kezdve az egy pontot védte, és
mivel a döntetlen az Astrának is
megfelelt, a végjátékban már csak

az idő múlására játszottak a csapa-
tok.

A felsőházi rájátszásba az Astra
mellett a Dinamót legyőző Med-
gyes jutott be utolsóként, a Viitorul
viszont négy év után kiszorult a
„top6”-ból.

A bajnokság állása
1. CFR                 26        15          7            4           51-16          52
2. Craiova            26        14          4            8           41-28          46
3. FCSB               26        13          5            8           37-29          44
4. Medgyes          26        12          7            7           34-30          43
5. Astra                26        13          6            7           38-29          42
6. Botoşani           25        11           9            5           34-29          42
—————————————————————————
7. Viitorul            26        11           7            8           44-29          40
8. Dinamo            26        10          4            12         37-41          34
9. Sepsi OSK       26        7            12          7           30-26          33
10. Târgoviște      26        6            7            13         29-47          25
11. Nagyszeben   26        5            10          11         26-44          25
12. Jászvásár        25        5            7            13         25-38          22
13. Clinceni         26        4            10          12         30-47          22
14. Voluntari        26        5            5            16         22-45          20

Eredményjelző
Labdarúgó Casa Liga 1, 26. forduló (vasárnapi mérkőzések): Gyur-

gyevói Astra – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-2, Medgyesi Gaz Metan
– Bukaresti Dinamo 1-0, Konstancai Viitorul – Academica Clinceni 0-
0, CSU Craiova – Kolozsvári CFR 0-2.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 26. forduló: Gyurgyevói Astra – Sepsi OSK 2-2

(0-2)
Gólszerzők: Fatai (66.), Alibec (68. – büntetőből, illetve Gál-Andrezly

(28.), Carnat (41.)
Gyurgyevó, Astra-stadion, vezette: Ovidiu Haţegan.
Sárga lap: Alibec (74.), Alex. Ioniţă (88.), illetve Barisic (67.), Achah-

bar (71.)
Astra: Lazăr – Radunovic, Graovac, Tamaş, David Bruno – Stahl (14.

Alex. Ioniţă), Simion, Crepulja (46. Fatai),  Gheorghe (58. Răduț) –
Begue, Alibec.

Sepsi OSK: Niczuly – Ştefan, Csiszér (46. Ștefănescu), Bouhenna,
Barisic – Velev, Dimitrov, Achahbar, Carnat (46. Celea), Gál-Andrezly
(81. Díaz) – Safranko.

Bajnokok Ligája: A Bayern München 
Londonban, a Barcelona Nápolyban szerepel

Két mérkőzéssel folytatódnak ma a labda-
rúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős küz-
delmei, és a párharcok első találkozóin a
Bayern München a londoni Chelsea, míg az
FC Barcelona a Napoli vendége lesz.

A bajor és a katalán sztárcsapat közösen
tartja a rekordot a BL-negyeddöntős szerep-
lésekre vonatkozóan, mert eddig mindkét
együttes 17 alkalommal jutott a legjobb
nyolc közé a legrangosabb európai kupaso-
rozatban. A Bayernnek egy hajszálnyival
mégis jobb a teljesítménye ebben a tekintet-
ben, mivel 23 BL-indulásból érte el ezt a mu-
tatót, a Barcelonának viszont 24
BL-részvételre volt ehhez szüksége.

A papírforma szerint, ha szorosan is, de a
német és a katalán csapatnak is tovább kel-
lene jutnia a következő körbe, a kiváló for-
mában futballozó Bayernnek az
oda-visszavágós párharcban le kellene gyűr-
nie a Chelsea fiatal együttesét, míg a Barcá-
nak az olasz bajnokságban is botladozó
nápolyiak elvben nem bizonyulhatnak túl
nagy falatnak.

Frank Lampardnak, a londoni Kékek ve-
zetőedzőjének számolnia kell néhány sérült-
tel, akik közül talán a legnagyobb érvágás a
francia világbajnok N’Golo Kanté hiánya. A
szakértők által a világ egyik legjobb véde-
kező középpályásának tartott 28 éves futbal-
lista múlt hétfőn szenvedett izomsérülést és
három hetet kell kihagynia. A Chelsea vi-
szont nélküle is győzelemmel készült fel a
Bayern elleni csatára, a
Premier League-ben
szombaton 2-1-re verte
a vendég Tottenhamet.

Szintén sikerrel vette
a „főpróbát“ a Bayern,
amelynek viszont meg
kellett izzadnia a sike-
rért a Bundesliga leg-
utóbbi fordulójában a
sereghajtó Paderborn
ellen. A péntek este
saját közönségük előtt
kiharcolt 3-2-es győze-
lemből a lengyel válo-
gatott Robert
Lewandowski két góllal
vette ki a részét, máso-
dik, három pontot érő
találatát a 88. percben

szerezte. Várhatóan a Chelsea-nek is az lesz
a legkomolyabb feladata, hogy megállítsa a
31 éves csatárt, aki a Bundesligában 23 for-
duló alatt 25 gólt szerzett, a BL-ben pedig 10
találattal szintén vezeti a góllövőlistát a 
Salzburgból Dortmundba szerződött norvég
Erling Haalanddal holtversenyben.

A Bayern München számára kedvelt hely-
szín London, 2000 óta kilenc BL-meccsből
ötöt megnyert, közte 2013-ban a Borussia
Dortmund ellen játszott döntőt. Legutóbb a
mostani kiírás csoportkörében aratott sikert
a bajor csapat, tavaly októberben a Totten-
ham otthonában diadalmaskodott 7-2-re.

Nápolyban a december 11-én vezetőedző-
nek kinevezett Gennaro Gattusóra talán az
eddigi legnagyobb kihívás vár, a hullámzó
teljesítményt nyújtó tanítványait kellene győ-
zelemre vezetnie a hatszoros aranylabdás Li-
onel Messi fémjelezte Barcelonával szemben.
A katalán sztárcsapat szombat este a La Li-
gában 5-0-ra ütötte ki a vendég Eibart, Messi
pedig négy góllal vette ki a részét a sikerből.
Győzelemmel hangolt a keddi BL-ütközetre
a Napoli is, amely a Brescia otthonában nyert
2-1-re a Serie A 25. fordulójának péntek esti
nyitómérkőzésén.

A sérültek inkább a vendégoldalon nehe-
zítik a vezetőedző dolgát, a január 13-án ki-
nevezett Enrique Setién változatlanul nem
számíthat az uruguayi Luis Suárez és a fran-
cia Ousmane Dembele játékára, de hiányozni
fog a keretből Jordi Alba és Sergi Roberto is.

Nem tudták megtartani a fölényt

A Bodzavásári Fortius ellen kezdte a te-
remlabdarúgó 2. liga alsóházának a mérkő-
zéseit a Marosvásárhelyi CSM. A tét a
másodosztály 7-10. helyein való osztozko-
dás, azaz még egy sörmeccsen is több forog
kockán, hiszen itt a vesztesnek nem kell fi-
zetnie az aznap esti rundot. 

A marosvásárhelyi csapat az edzője nél-
kül kezdte a meccset, Kacsó Endre ugyanis
csak az utolsó két percre érkezett a terembe,
valamint a legtapasztaltabb játékosa, Szabó
Zsolt is hiányzott, utóbbi Magyarországon
próbál klubot keresni magának. 

Egy nagyon fiatal marosvásárhelyi csapat
több kiöregedett nagypályás labdarúgóval
érkező vendégeket fogadott, és ebből esetleg
az a tévképzet következhetett volna, hogy a
CSM teremfocistái erőnléti fölényben lesz-
nek, lefutják a pályáról a sokkal takaréko-
sabban játszó bodzavásáriakat. A
gyakorlatban azonban semmi ilyenről nem
volt szó, rendszeres edzés híján a fiatal he-
lyiek még korábban kifulladtak, mint az el-
lenfél.

A meccset Kiss Szilárd látványos gólja
nyitotta, majd miután a Fortius egyenlített,
Nagy Norbert szerzett újabb találatot. Egy
fél perccel később azonban már 2-2 volt, és
ez volt a félidő eredménye is. Az első játék-
részt kiegyensúlyozottság jellemezte, a
CSM technikásabban, a Fortius direktebb
módon játszott.

Újrakezdés után gyorsan két gólt szerzett
Marosvásárhely. Előbb Nagy Norbert, majd
Cucuiet volt eredményes. Ezt követően
azonban váratlanul – amikor az ellenfélnek
kellett volna elfáradnia – beszorult a CSM.

Adorján néhány bravúros védése végül nem
tudta megakadályozni, hogy egyenlítsenek
a vendégek, a negyedik bodzavásári gólt
Kiss nagy hibája előzte meg. Aztán az egált
sem tudták megtartani, az utolsó előtti perc-
ben vezetést szerzett a Fortius. Egy utolsó
kétségbeesett kísérlettel lehozta a kapust a
hazai kispad, de kapott egy gólt az üres ka-
puba is, ezzel alakult ki a 4-6-os végered-
mény. A sört azonban hazafelé útjukon a
bodzavásári játékosok saját maguknak fizet-
ték...

A marosvásárhelyi csapat következő mér-
kőzése március 7-én lesz, a Korondi Junior
otthonában lép pályára.

Bálint Zsombor

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga alsóházi ráját-

szása 1. fordulójában: Korondi Junior –
Gyergyószentmiklósi Inter 6-1, Marosvá-
sárhelyi CSM – Bodzavásári Fortius 4-6.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, alsóház, 1. for-

duló: Marosvásárhelyi CSM – Bodzavá-
sári Fortius 4-6 (2-2)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 20
néző. Vezette: Ovidiu Bărluțiu (Kolozs-
vár), Cristian Brașovean (Kolozsvár). El-
lenőr: Marius Năstasă (Karácsonkő).

A CSM gólszerzői: Kiss (2.), Nagy
Norbert (13., 21.), Cucuiet (34.).

Sárga lap: Nicola (6.), Adorján (33.),
Kiss (40.).

CSM: Adorján – Kiss, Nagy N., Cucu-
iet, Șuteu (Nagy T., Imreh, Nicola, Ör-
dögh, Papp, Bologa).

A ma esti mérkőzések televíziós közvetítési rendje
Labdarúgó Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért rendezett párharcok, 1. mérkő-

zések:
* Napoli – Barcelona: M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus
* Chelsea – Bayern München: DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport
Mindkét mérkőzés 22 órakor kezdődik.

Fotó: Telekom Sport

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Barca Blaugranes



MAROS MEGYEI TANÁCS

      Ellenőrzések a Románia
          iskoláiért program keretében 
A Románia iskoláiért program (tej és kifli program) lebonyolításáért felelős megyei
bizottság nevében tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy januárban a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság 30 tanintézetnél, 9 óvodában és 21 iskolában végzett
ellenőrzést. 
A vizsgálat nyomán a szászrégeni Augustin Maior Gimnázium Mirona egységénél nem
tárolták megfelelő körülmények között a tej- és péktermékeket, ezért a hatóság
1000 lejjel büntette meg a tanintézetet. A mezőfelei Dr. Lind Elméleti Líceumban a
tejtermékek tárolására használt hűtőszekrényekben nem volt szabályozható a hő-
mérséklet, ezért 800 lejjel megbírságolták az iskolát.
A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság múlt hónap-
ban két gyártóegységet és egy raktárhelyiséget ellenőrzött, ahol a program kereté-
ben kiosztott termékeket gyártották, illetve raktározták. Nem találtak
rendellenességet egyik vizsgált egységnél sem.

MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI 
IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT

HIRDETÉS
Az utólag módosított és kiegészített 350/2006. sz.
ifjúsági törvény 28. cikkelyének előírásai szerint a
Maros Megyei Tanács a 17/2020. sz. határozatával
létrehozta az ifjúsági tevékenységek finanszírozási
alapját, 100.000 lej értékben. A 17/2020. sz. ha-
tározat Maros megye 2020. évi általános költség-
vetésének a jóváhagyására és különböző
költségvetési intézkedéseknek a meghatározására
vonatkozik. 

Ugyanakkor a 17/2020. sz. határozattal, amely a
Maros megye költségvetéséből a civil szervezetek
számára meghirdetett 2020-as évi vissza nem térí-
tendő finanszírozások programjára vonatkozik, a
megyei önkormányzat az ifjúság programokat is
belefoglalta azon tevékenységek közé, amelyek
esetében vissza nem térítendő támogatásra lehet
pályázni. 

Tekintettel a 350/2006. sz. törvénybeli 10. cikkely
és 28. cikkely (2) bekezdésének előírásaira, a
Maros Megyei Tanács 2020. február 27-én 9.00 órá-
tól tanácskozásra hívja az ifjúsági szervezetek és
alapítványok képviselőit a megyei tanács szék-
helyére, a kis gyűlésterembe (Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 1. szám), hogy meghatározzák az ifjúsági
alapból finanszírozható tevékenységeket a 2015–
2020-as periódus ifjúsági politikájára vonatkozó
24/2015. sz. kormányhatározat által megszabott
főbb beavatkozási területeknek, célkitűzéseknek
és tevékenységi irányoknak megfelelően. 

A szervezeteket arra kérjük, hogy jelezzék részvé-
teli szándékukat legkésőbb 2020. február 26-án
14.00 óráig a szoverfi.gabriella@cjmures.ro e-mail-
címen, a képviselőjük megnevezésével.

Kiegészítő információkkal és részletekkel a kapcso-
lattartó Szövérfi Gabriella (telefon: 0265-263211,
1213-as mellék) szolgál.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán-Tibor Paul Cosma
MEGYEMENEDZSER JEGYZŐ
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Gyékényfonóképzés
A 30 órás gyékényfonóképzést mindenkinek ajánljuk, aki meg szeretné ismerni a gyékény felhasz-

nálásának alapvető technikáit, aki szeretne feltöltődni, alkotni, aki természetes anyagokból készítené
el saját használati tárgyait. 

A gyékény napjainkban is remekül hasznosítható, készülhet belőle pl. edényalátét, szakajtó, kosár.
Oktatóink egyéni figyelmet is fordítanak minden résztvevőre, így hallgatóink egy olyan technikát

sajátíthatnak el, amelyet a későbbiekben önállóan is gyakorolhatnak.
Ajánlott alsó korhatár 16 év.
Oktatók:
Szilágyi Ilona, a Tacsi Gyékényfonó Egyesület alapító elnöke, Pásztor Katalin gyékényfonó.
Időpontok:
2020. február 29., 9-17:30, március 1., 9-16:30, március 21., 9-16, március 22., 9-16 óra között.
Helyszín: Spectrum Színház (Rózsák tere 13. szám)
A két hétvégés képzés ára összesen 100 lej. Az ár tartalmazza az anyag- és eszközhasználatot is.
Jelentkezni 50 lejes előleg befizetésével lehet, a helyek függvényében.

Jelentkezni és további részletek felől 
érdeklődni a 0745-820-944-es telefonszámon.

Nyilvános versenytárgyalás 
helyiség bérbeadására

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Tech-
nológiai  Egyetem (MOGYTTE)  – Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 38., Maros
megye – zárt borítékos versenytárgyalást szervez, amelyen bérbe ad felületeket  a ma-
rosvásárhelyi Köztársaság utca 38. szám, a Nicolae Iorga utca 1. szám, a Jeddi út 69.
szám, illetve a  Nicolae Grigorescu utca  17 B szám alatti épületben kereskedelmi tevé-
kenységre – melegital-automaták működtetésére.

A versenytárgyalás március 6-án 11 órakor lesz a MOGYTTE adminisztratív igazga-
tóságának épületében, Marosvásárhelyen, a Gh. Marinescu utca 38. szám alatt. 

A részvételi feltételek az egyetem honlapján találhatók meg: https://www.umfst.ro/uni-
versitate/directia-administrativa/serviciul-social/licitatii-spatii-inchiriate.html  

Bővebb felvilágosítás a 0265/215-551-es telefonon, 132-es mellék. 

Országos kampány az utasok tájékoztatásáért
február 24–29. között

A Romániai Szállítók Országos Szövetségének 
sajtóközleménye

A Romániai Szállítók Országos Szövetsége (FORT) február 24–29. között valamennyi tagként mű-
ködő fiók- és társulási egysége révén országos kampányt tart az utasok tájékoztatása érdekében, hogy
tisztázza a megyei közszállítás helyzetét. A kampány a következő különlegesen fontos aspektusokra
vonatkozik: 

• Az iskolások szállítása a lakhelyen kívüli településre.
Mi a folyamatos félretájékoztatási kampánynak a valódi tétje, amelyet a román kormány képviselői

folytatnak? 
• A szállítási díjszabás, összehasonlítva a szomszédos országokban gyakorolt díjszabásokkal, továbbá

az árak összetevőinek elemzése, melynek alapjául a működtetési költségek valós költségei szolgálnak.
Miként támogatják az állami hatóságok a dömpinget?
• Hogyan befolyásolja a helyi és a központi politikai harc a megyei utasszállítást?
Hogyan vált a megyei személyszállítás választási kampány tárgyává, s hogyan tájékoztatják félre

az utasokat?
• Milyen, a közszállításhoz kötődő hazug ígéretektől és szennyes politikai játékoktól kell óvakodnia

a lakosságnak?
• Mit tehetnek a szállítók a haszonélvező helyi közösségek támogatásával a jelenlegi kontextusban,

hogy javítsák a szállítási szolgáltatások minőségét?
A tájékoztatási kampány közvetlenül történik, az utasok FORT fejléces szórólapokat kapnak kézhez

a bérletek átvételekor, illetve a közszállítási járműre való felszálláskor. 
Augustin Hagiu, 
a FORT elnöke

Tel.: 0729-218-111

A Rotary Club Téka és a 
Gedeon Richter Románia
10.000 lej díjazású pályázatot
hirdet Mit tehetek én a bolygón-
kért itt és most? címmel. 

A pályázat célja: olyan ökológiai
projektek támogatása, amelyek az
egyszerű ember cselekvési szintjén
képesek javítani a közvetlen kör-
nyezet élhetőségén, csökkentik a
környezet szennyezését, és belát-
ható időn belül (max. 1 év) megva-
lósíthatók.

Lehetséges pályázók köre: Maros
megyei iskolai vagy egyetemi kö-
zösségek, csoportok; civil szerveze-
tek; egyének (amennyiben
valamilyen ökológiai innovációról
van szó).

Lehetséges fejezetek: a szén-dio-
xid-kibocsátás csökkentése, a hul-
ladék csökkentése (főleg a
műanyagoké), élőhelyek védelme,
vízvédelem (főként ivóvíz), zöld te-
rületek gyarapítása vagy létreho-
zása, háztartási és vásárlási
szokások (élelmiszer-előállításhoz,
csomagolóanyagokhoz kötődő ter-
vek), közlekedés, egyebek.

Kétlépcsős pályázat: az első sza-
kaszban rövid leírást, szinopszist
várunk a pályázóktól (2-3 oldal ter-
jedelemben), amiből kiderül a pro-

jekt lényege, a környezetre és a tár-
sadalomra gyakorolt hatása és a
megvalósíthatósága, ill. fenntartha-
tósága. Határidő: március 1.

Az első szakaszban kedvezően
elbírált projektek továbbjutnak a
második szakaszba, ahol részletes
leírást – esetleg személyes bemuta-
tást – várunk, esetenként tervrajzzal
vagy ábrákkal, a megvalósítható-
sági/fenntarthatósági fejezetnél
hangsúlyozva, hogy kik, hogyan és
milyen határidőn belül valósítják
meg. Határidő: március 31.

A pályázatokat egy öttagú zsűri
bírálja el, melyben környezetvé-
delmi szakemberek, ill. a Rotary
Club Téka és a Gedeon Richter Ro-
mánia Rt. képviselői vesznek részt.

A 10.000 lej díjat a leghatásosabb
projektnek ítéljük oda – különleges
esetben megosztva –, amely összeg-
ből a pályázónak a kivitelezést vagy
a gyakorlatba ültetést is meg kell
valósítania.

A pályázatokat az  
info@rotaryteka.ro 

e-mail-címre kell beküldeni. 
További információk Nagy István
klubelnöknél a 0722-304-042-es

telefonszámon. 
A szervezők

A Rotary Club Téka 
és a Gedeon Richter Románia Rt.

pályázati kiírása ökológiai projektre



ADÁSVÉTEL

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741-
576-235. (6562-I) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(6777-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-900-616.
(6778-I)

ARAGÁZKÁLYHA eladó. Tel. 0741-
636-641. (6780-I)

ELADÓ 7,20 ár telek főúton, Maros-
vásárhelyen, a Dózsa György utcá-
ban (üzleti tevékenységre). Tel.
0737-797-975. (6789-I)

LAKÁS

GARZONT, kétszobás vagy három-
szobás, lehetőleg köztes emeleti la-
kást vásárolnánk azonnali fizetéssel
a Kornisa, November 7. negyed
körül. Tel. 0744-700-857. (6781-I)

ELADÓ 2 szobás, IV/IV. emeleti
tömbházlakás a Tudorban, a Super
környékén. Ára: 56.500 euró, alkud-
ható. Tel. 0740-093-951. (6784-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(6789-I)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás, azonnal beköltözhető. Tel.
0737-797-975. (6789-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (6577-I)

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalunk előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. (6326-I)

KERESEK asszonyt előnyös feltéte-
lekkel idős, beteg, fennjáró nő gon-
dozására. Tel. 0740-861-159.
(6728-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, cserép-
forgatást, csatornajavítást, festést,
vakolást. Tel. 0745-229-245. (6730-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,

cserépforgatást, festést, szigetelést.

Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859-

149, István. (6519)

KERTÉSZMÉRNÖKIN tanuló egye-

temista kertet bérelne. Tel. 0758-511-

837. (6765-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502. (6776-

I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk február
25-én GYÁRFÁS MIKLÓSNÉRA
született OPREA KATALIN halálá-
nak 5. évfordulóján. Jóságos,
szerető és vidám lényének áldott,
szép emlékét szívünkben örökre
megőrizzük. Zita és családja.
(6772)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK adózás céljából. Tel. 0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

PVC-ABLAKOK, VASAJTÓK, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK JAVÍTÁSÁT és SZERELÉ-
SÉT vállalom. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neu-
rológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64515-I)

A PLASMATERM RT. USA-RO FÉMIPARI VÁLLALAT előnyös feltételek mellett alkalmaz TER-
MELÉSI VEZETŐT (mérnök), SZERSZÁMLAKATOST, SZERELŐLAKATOST, ESZTERGÁLYOST
és MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mail-címen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint
személyesen Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Tel. 0365/809-841. (21923)

A THEREZIA TEJGYÁR KÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64514-I)

A NORAND KFT. előnyös feltételekkel alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDEL-
KEZŐ MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64537-I)

Alkalmazunk SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOL-
GOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Prut u. 10. szám alatt. (64538-
I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő
csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség ! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál ma-
gasabb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as tele-
fonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE csapata új munkatársat keres ÜGYFÉLSZOLGÁLATI állásba. Fő munkakör: kapcsolat-
tartás az online vásárlókkal, problémamegoldás, vásárlási tanácsadás, árajánlat készítése, termékeinkkel
és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések megválaszolása. Kiegészítő tevékenységek: rendelések feldol-
gozása, termékek feltöltése a weboldalra. Elvárások: román és magyar nyelv felsőfokú ismerete, kiváló
kommunikációs és problémamegoldó készség, felhasználói szintű számítógépes és online ismeretek, ru-
galmasság, türelem, precizitás. Előnyt jelent: ügyfélszolgálati tapasztalat, marketingismeretek, angol nyelv
ismerete, jó hardverismeret, otthonosság az IT világában. Amit kínálunk: versenyképes bérezés, dinamikus
csapat, modern munkakörnyezet, szakmai fejlődés lehetősége. Várjuk az önéletrajzokat
a jobs@multiplan.ro e-mail-címre. Kérjük az e-mailben feltüntetni, hogy az ügyfélszolgálati állásra jelent-
keznek. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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, mert 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;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő
Borlovagrend közös szervezésében  március 4 – 7. között

tartják meg a 24. nemzetközi borversenyt Balavásáron, 
a Romantik vendéglőben. 

Egy minta 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll. 
A címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és
származási helyét. Egy minta benevezési díja 20 lej.
A program a következő: 
– március 4.: 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a
Romantik vendéglőben;    
– március 5.: a borok besorolása 10–16 óra között
– március 6.: a borok elbírálása 10–17 óra között
– március 7., 10 órától: díjazás, díszebéd.
Az ebéd ára 80 lej/fő – helyben lehet kifizetni, a recepción. 

Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 
0745-358-548-as telefonszámokon. 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok  tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Mély fájdalommal emlékezünk február
25-ére, amikor a kegyetlen halál hat
éve elragadta tőlünk a drága jó felesé-
get és édesanyát, a berekeresztúri
születésű 
CSIBI EMÍLIÁT 
szül. Csergő. 
Akik ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel!
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Bánatos szerettei. (6764-I) 

A temető csendje ad neked nyugal-
mat,
Emléked szívünkben örökké megma-
rad.
Szívünkben a helyed nem pótolja
semmi,
Őrizzük emléked, nem fogunk elfe-
ledni.
Életed oly váratlanul és gyorsan ért
véget,
Itthagytál minket, kik úgy szerettünk
téged.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük, hogy hiába várunk.
Adhat az élet márványból palotát,
Csak egyet nem adhat kétszer,
Drága jó férjet és édesapát.
Mély fájdalommal emlékezünk február 25-én 
id. FODOR ATTILÁRA halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos családja. (6542-I)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére márciusra! Ehhez szük-
séges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják 
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra 
között. Várjuk Önöket!
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