
Hétfőn délelőtt – a vírusjárvány miatt rövidebb időtartammal
– megemlékeztek az 1989. december 21-i eseményekről a
marosvásárhelyi Győzelem téri emlékműnél, ahol az isten-
tiszteletet követően megkoszorúzták az elesettek kereszt-
jeit. 

A helyőrség tiszteletadása után megemlékező istentisztelet követ-
kezett, amelyet az ortodox, a görögkeleti, a református és az unitárius
egyház képviselői celebráltak. Lőrincz István református lelkipásztor töb-
bek között elmondta, hogy azok a fiatalok, akik december 21-én a gyil-
kos golyók által a legnagyobb áldozatot hozták meg a szabadságért, ezt
a szabadságot nekünk hagyták hátra. Vigyáznunk kell rá, hogy jól éljünk,

Sorsfordító nap
Sorsfordító nap volt 1989. december 22-e. Hiszen a december 16-

i temesvári eseményeket követően, amikor a helyi lakosok élő lánccal
próbálták megakadályozni Tőkés László református lelkész kilakol-
tatását, és amikor a katonaság a tömegbe lőtt, a megmozdulások át-
terjedtek egész Romániára, és elsöpörték a diktátor Nicolae
Ceauşescu uralmát. 

A kondukátor december 21-re nagygyűlést hívott össze Bukarest
központjába, hogy dicsérje a sokoldalúan fejlett román szocialista
társadalom sikereit, és béremelést ígérjen. Beszédét füttyszó zavarta
meg, a tömeg antikommunista és Ceauşescu-ellenes jelszavakat ki-
abált, Temesvárt és a szabadságot éltette. December 21-én hat ma-
rosvásárhelyi fiatal is halálos lövést kapott…

A fordulópont december 22-én következett be. A hatalmat a Ion
Iliescu vezette Nemzeti Megmentési Front Tanácsa vette át, amely
bejelentette: megszűntek a párt és a kormány régi struktúrái, új, de-
mokratikus Romániát építenek fel. Ceauşescu és felesége 22-én dél-
ben menekült el helikopterrel, de Târgovişte közelében elfogták őket.
December 25-én este a televízió bejelentette: az előző nap felállított
rendkívüli katonai bíróság Nicolae és Elena Ceauşescut bűnösnek
találta népirtásban, az államhatalom aláásásában, közvagyon rom-
bolásában, a népgazdaság lezüllesztésében, és azonnal kivégezték
őket. 

Mózes Edith

Vajda György

(Folytatás a 3. oldalon)
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Középületeket 
újítanak fel 
Székelyhodos 
községben
Több középület felújtása folyik a
Felső-Nyárád menti kisközségben.
Míg helyenként jó ütemben haladnak,
máshol a forgótőke hiánya vagy az
alacsony ár okozott fennakadást.
Többszöri sikertelen közbeszerzési el-
járás után Jobbágytelkén is elkezdő-
dött a rég óhajtott új művelődési
otthon építése.
____________4.
Új vezető a város
szociális igazgató-
ságának élén
Az igazgatónő, aki a szociális szolgál-
tatókat tömörítő Dizabnet országos
szövetség elnöke is, lapunknak el-
mondta, egyik elsődleges célja az,
hogy a fogyatékkal élő személyek és
gondozóik időben megkapják a nekik
járó havi összegeket a helyi költségve-
tésből, és a szociális szolgálatásokat
nyújtó civil szervezetek is idejében
hozzáférjenek az őket megillető támo-
gatásokhoz. Marosvásárhelyen
ugyanis az elmúlt években a jogosul-
tak gyakran több hónapos késéssel
kapták meg ezeket az összegeket. 
____________5.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 2. oldalon)

Az 1989-es eseményekre emlékeztek Marosvásárhelyen

Ne éljünk vissza a szabadságunkkal!



Karácsony a világ körül – ünnepi
kórushangverseny 

A 31. Musica Sacra egyházzenei fesztivál december 22-
én, kedden (ma) karácsonyi kórushangversennyel zárul.
Az est élő közvetítése 19 órakor kezdődik a Kultúrpalota
nagyterméből. A Román Televízió Marosvásárhelyi Stú-
diója közreműködésével szervezett esten fellép a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara,
közreműködik Antonia Someşan (zongora) és Szabó
Levente (tenor szóló), meghívottak: Fazakas Attila
(nagybőgő) és Gombocz Avar (ütőhangszerek). Műso-
ron: karácsonyi énekek a népek zenéjéből. A nagyér-
demű Händel-, Bach-, Popovici-, Brediceanu-, Farkas
F.-, Gustav Biener-, Arthur Harris-, Sabin Pautza-,
Adolphe Adam-, Irving Berlin-, V. C. Johnson-, Kirby
Shaw-, Mariah Carey-, Walter Afanasieff-, Lloyd Larson-

művekből hallhat részleteket. A kórushangverseny a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Facebook-oldalán
és YouTube-csatornáján, illetve a Marosvásárhelyi TVR
Facebook-oldalán követhető.

Matyi és barátai 
– bábos videósorozat 

Bábos ismeretterjesztő videósorozatot indított a maros-
vásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház óvodások-
nak és kisiskolásoknak. Minden pénteken 18 órától
ingyenesen elérhetővé válik egy-egy újabb rész a szín-
ház Facebook-oldalán. A forgatókönyvet írta és ren-
dezte: Barabás Olga. Főszerepben: Bonczidai Dezső,
Matyi hangja: Cseke Anna. Közreműködnek az Ariel
színház bábszínészei. Videótechnikai tanácsadás /
vágás / videó utómunka: Sebesi Sándor. Filmezés /
zene / hang utómunka: Fehér Csaba. Hangfelvétel:
Koppány István. Világítás: Tóth László. Ügyelő: Dull
János. Technikai munkatárs: Máthé Sándor. 

A Sylevy Salubriserv Kft. szemételszállítási 
programja az ünnepekre 

ASylevySalubriservKft.felelMarosvásárhelyenaháztartásihulladékelszállításáért.
Azünnepekalattakövetkezőprogramszerintdolgoznak:
–december24-énadecember25-imunkatervszerintgyűjtikösszeaszemetetatu-

lajdonositársulásoktól;
–december26-ánadecember25-ibeosztásszerintgyűjtikösszeazutcárahelyezett

szemetet(lakóházaktól);
–december31-éna2021.január1-jeimunkarendszerintgyűjtikösszeahulladékot

atulajdonositársulásoktól;
–január2-ánajanuár1-jeibeosztásszerintgyűjtikösszeazutcárakitettszemetet.
December25-énés2021.január1-jénacégmunkatársainemdolgoznak.

ASylevySalubriservKft.kellemesünnepeketkíván!

IDŐJÁRÁS
Eső, havas eső várható
Hőmérséklet:
max.40C
min.-10C

Ma ZÉNÓ, 
holnap VIKTÓRIA napja. 
VIKTÓRIA: a latin győzelem
szó megszemélyesítése. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. december 21.

1 EUR 4,8663
1 USD 4,0068

100 HUF 1,3476
1 g ARANY 241,0708

Megyei járványhelyzet 
December 21-éig Maros megyében 14.416 koronavírus-fer-
tőzöttet azonosítottak, az egy nappal korábbi adatokhoz ké-
pest 45-tel nőtt a fertőzöttek száma. Az új esetek mellett
kilenc személynél a megismételt teszt lett pozitív. Hétfőn
303 személyt kezeltek koronavírussal a megye kórházai-
ban. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai
szerint tegnapig 12.356 személy gyógyult meg, 1247 tünet-
mentes fertőzöttet 10 napon belül, 541 beteget kérésre en-
gedtek haza a kórházból. A fertőzés gyanújával jelenleg 35
személy van beutalva. Tegnapig 503-an hunytak el ebben
a betegségben a megye kórházaiban. 

Felfüggesztették a London – 
Vásárhely közti repülőjáratot

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) december 21-
én, hétfőn 14 napra felfüggesztette az összes Nagy-Britan-
niába és Észak-Írországba induló, illetve onnan érkező
repülőjáratot. A CNSU ugyanakkor december 21-étől fel-
tette ezt a két országot arra a listára, ahonnan az érkezők-
nek 14 napos karanténba kell vonulniuk. A döntést azzal
indokolják, hogy Angliában a SARS-CoV-2 vírus egy új tör-
zse jelent meg. A felfüggesztés minden Románia területét
érintő repülőjáratra, így a december 11-én újraindult Lon-
don–Vásárhely közötti járatra is érvényes – tudtuk meg Peti
Andrástól, a vidrátszegi Transilvania repülőtér igazgatójától.
Peti András azt javasolja a Londonba készülő utasoknak,
akik a szünetelés idejére szóló repülőjeggyel rendelkeznek,
hogy mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot az illetékes lé-
gitársasággal. 

Enyhén nőtt a munkanélküliségi ráta 
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség adatai sze-
rint novemberben 2,59%-os volt a munkanélküliségi ráta,
míg egy hónappal korábban ez az arány 2,55%-os volt.
Múlt hónap végén 6102 állástalan személyt – közöttük 2949
nőt – tartottak nyilván a megyei ügynökségnél. A nyilván-
tartottak több mint fele – 3957 személy – nem volt jogosult
munkanélküli-segélyre. Az állástalanok jelentős hányada –
4159 személy – vidéken él. Életkor szerint a 25 évnél fiata-
labbakat (1116) és a 30–39 év közötti korosztályt (1199) érinti
leginkább a munkanélküliség. Végzettség szempontjából az
elemi iskolát végzettek köréből származik a legtöbb állás nél-
küli – 39,61% –, a líceumi tanulmányokkal rendelkezők a
munkanélküliek 19,26%-át, az általános iskolát végzettek a
18,58%-át, a szakiskolai végzettségűek a 14,77%-át, a fel-
sőfokú végzettségűek a 6,29%-át, a posztliceális végzettsé-
gűek az 1,49%-át teszik ki. 

Távolban egy fehér torony 
Megjelent Székely Ferenc kilencedik interjúkötete, a Távol-
ban egy fehér torony című, amely kortárs, kerek évfordulós
erdélyi vagy határon túli személyiségekkel való beszélge-
téseket tartalmaz. Bandi Árpádot, Erdei Jánost, Haáz Sán-
dort, Jakab Sámuelt, Kákonyi Csillát, Márkus Bélát, Nászta
Katalint, Székedi Ferencet, Tomcsányi Máriát és Tóth Bélát
szólaltatta meg a szerző. A kötetet a magyarországi Üveg-
hegy Kiadó adta ki. Tekintettel arra, hogy a vírus miatt meg-
szűntek a kötetbemutató rendezvények, a szerző vállalja,
hogy postán juttatja el azoknak, akik igénylik. Egy kötet ára
30 lej, plusz postaköltség. Kapható még a tavaly kiadott
Aranypénz című könyv is. Bővebben a következő e-mail-
címen lehet érdeklődni: szekelyferi@gmail.com. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

22.,kedd
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 39 perckor. 
Az év 357. napja, 
hátravan 9 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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RENDEZVÉNYEK

Ne éljünk vissza a szabadságunkkal!

és ne visszaéljünk e lehetőséggel – fogalmazott a tisztele-
tes, aki Jézus Krisztus áldozathozatalára is utalt. Kecskés
Csaba unitárius esperes is annak adott hangot imájában,
hogy az emlékezés mellett fontos, hogy szeretetben és bé-
kességben éljünk egymás mellett, és akkor nem volt hiá-
bavaló az áldozat. A forradalmárok nevében Hamar Alpár
Benjámin szólt röviden az egybegyűltekhez románul és
magyarul. Emondta, hogy Marosvásárhelyen hatan haltak
meg, 21-en megsebesültek és 76 személyt tartóztattak le a
milicisták. A forradalom elkezdődött, de a mai napig sem
fejeződött be – mondta. A volt szekusok és utódaik átvették

a politikai-gazdasági hatalmat, amelyet őriznek, ők irá-
nyítják Romániát. Egyetlen „hiteles” forradalmár sem ke-
rült be a parlamentbe, ezzel szemben – a legutóbbi
választások nyomán – azok teszik le az esküt, akik „be-
lénk lőttek”. 31 évvel az események után senkit sem von-
tak felelősségre a történtekért – fogalmazott többek között
Hamar Alpár. 

A felszólalást követően a jelen lévő hivatalosságok meg-
koszorúzták az emlékművet. Tisztelegtek az elhunytak előtt
a prefektúra, a megyei tanács, a helyőrség és a forradalmár-
egyesületek képviselői, majd a hozzátartozók is elhelyezték
a megemlékezés virágait a szobor talapzatához. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Leállt a Franciaországba tartó járműforgalom a dél-
kelet-angliai Dover kikötőjében hétfőn, mert a fran-
cia oldalon nem fogadják a teherforgalmat a
Nagy-Britanniában feltűnt új koronavírus-változat
gyors terjedése miatt.

A doveri kikötői hatóság hétfő hajnali közleménye szerint
a kompterminálokból „további értesítésig” sem a személy-,
sem a teherjárművek nem tudják elhagyni Nagy-Britanniát.

Ez olyan járművekre vonatkozik, amelyekkel emberek –
gépkocsivezetők, utazószemélyzet, utasok – is átkelnének
Franciaországba. Az utazószemélyzet és utasok nélküli teher-
szerelvények átkelését a francia hatóságok továbbra is enge-
délyezik.

Az átkelő teherforgalomban gyakori, hogy csak a pótkocsi-
kat viszik fel a kompokra, és ezeket a szerelvényeket a szem-
közti parton várják helyi szállítmányozó cégek
nyergesvontatói.

A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia
oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz érvény-
ben.

A Franciaországból Nagy-Britannia felé tartó forgalmat az
intézkedés nem érinti.

Dover és a szemközti Calais a világ két legforgalmasabb
nemzetközi tengeri kompkikötője; a karácsonyi áruszállítási
csúcsidőszakban naponta átlagosan tízezer kamion kel át a két
dokk között.

A brit Élelmiszer- és Üdítőital-szövetség (FDF) vezérigaz-
gatója, Ian Wright hétfői nyilatkozatában közölte: a Dover és
Calais közötti átkelő teherforgalom felfüggesztése komoly
fennakadást okozhat karácsony előtt a friss élelmiszerek nagy-
britanniai kínálatában, illetve a brit élelmiszerek és italáruk
exportjában.

Wright szerint fennáll annak a kockázata, hogy a kontinens-
ről nagy-britanniai célállomásra tartó kamionok sofőrjei sem
lesznek hajlandók átkelni, ha attól kell tartaniuk, hogy nem
tudnak visszautazni.

Az FDF vezetője felszólította a brit kormányt, hogy sürgő-
sen vegye rá Franciaországot a korlátozás feloldására.

A Brit Kiskereskedelmi Szövetség (BRC) ugyanerre szólí-
totta fel a brit kormányt. A szervezet ugyanakkor közölte,
hogy a korlátozás nem okoz azonnali áruhiányt Nagy-Britan-
niában, mivel a kiskereskedelem karácsony közeledtével már
feltöltötte raktárait.

Az új koronavírus-variáns angliai terjedése miatt több eu-

rópai ország – Franciaország, Belgium, Hollandia, Németor-
szág, Ausztria, Írország, Olaszország, Horvátország, Bulgária,
Románia, a balti országok –, valamint Törökország, Izrael,
Kuvait, Kanada és Salvador a Nagy-Britanniából érkező köz-
vetlen légi járatok hosszabb-rövidebb idejű felfüggesztését is
bejelentette. Nem fogad kompokat Nagy-Britanniából Hollan-
dia sem.

A Eurotunnel, a La Manche csatorna alatt húzódó vasúti
alagút üzemeltetője vasárnap éjjeltől lezárta a délkelet-angliai
Folkestone-ban működő terminálját a Calais-ba tartó forgalom
elől, jóllehet a francia oldalról továbbra is át lehet kelni vas-
úton Nagy-Britanniába.

Boris Johnson brit miniszterelnök szombat esti sajtótájé-
koztatóján jelentette be, hogy az elsősorban Londonban és
Délkelet-Angliában terjedő új koronavírus-variáns fertőzőké-
pessége az eddigi vizsgálatok szerint akár 70 százalékkal is
meghaladhatja a korábban azonosított változatokét.

Szakértők azt is hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy semmi
nem utal olyan módosulásokra, amelyek az új koronavírus-
mutációt a korábbi változatoknál súlyosabb megbetegedések
előidézésére tennék alkalmassá, és nincs jele annak sem, hogy
az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatéko-
nyak az új variánssal szemben. (MTI)

Leállt a forgalom Dover kikötőjében

Izraelben szerdától minden külföldről érkezőt leg-
alább tíz napra karanténhotelben helyeznek el – je-
lentette a közszolgálati rádió hétfőn.

A koronavírus-járvány ügyeivel foglalkozó kabinet hétfőn
csak az Izraelbe belépők fogadásának új, egyelőre a következő
tíz napra érvényes szabályozásával foglalkozott, a vírus újon-
nan megjelent, az eddiginél fertőzőbb variánsa miatt félretet-
ték a kereskedelmi és oktatási szigorítások eredetileg tervbe
vett kérdéseit.

A kabinet döntése szerint szerdától csak egészen kivételes
esetekben oldják fel a külföldiek Izraelbe lépésének tilalmát,
és szerda délután 2 órától minden belépőt legalább tíz napra
kötelezően karanténnak kijelölt szállodákban helyeznek el.

Ha a tíznapos időszak elején és végén is negatív lesz a ko-
ronavírustesztjük, akkor hazamehetnek, aki viszont nem vál-
lalja a tesztelést, annak 14 napot kell eltöltenie a szálloda
szobafogságában. Az új szabályozás életbe lépéséig, a követ-
kező két napban a hazatérők még otthonaikban kezdhetik meg
a kötelező karantént, de mindenkit meglátogatnak a tesztelők,

és aki pozitívnak bizonyul, annak át kell költöznie a karantén-
hotelbe.

Az Egyesült Királyságból, Dániából vagy Dél-Afrikából ér-
kezőket már vasárnap óta egyenesen a hadsereg polgári vé-
delmi egységeinek irányítása alatt álló karantén-szálláshelyre
vitték a tel-avivi Ben Gurion repülőtérről.

„Sok országban terjed a mutáció. A cél a légi közlekedés
minél gyorsabb lezárása, és ehhez azt is javasoljuk, hogy kül-
földi állampolgárok ne lépjenek be az országba” – mondta
Benjámin Netanjahu miniszterelnök a kabinet ülésén.

Vasárnap az Izraelben elvégzett 70.989 tesztből 2846 bizo-
nyult pozitívnak, ami 4,1 százalékos arányt jelent. Március óta
376.857-en fertőződtek meg koronavírussal Izraelben. Jelen-
leg 25.159 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi mi-
nisztérium honlapja.

A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid–19 betegségben február
óta 3109-en haltak meg Izraelben. Jelenleg 831 beteget ápol-
nak a kórházakban országszerte, közülük 470-en súlyos álla-
potban vannak, 112 embert tartanak lélegeztetőgépen. (MTI)

A forradalom halálos áldozatainak számát ezernél
többre becsülik. Aztán megalakult a Vatra Românească,
bekövetkezett Marosvásárhely fekete márciusa. Az
1990. májusi választásokon a politikai párttá alakult
Nemzeti Megmentési Front győzött, államfőnek Iliescut
választották meg. 

Azóta több mint három évtized telt el, de máig sem
derült ki, kik voltak a „terroristák”, kik lövettek a tö-
megbe Bukarestben, Szebenben, Marosvásárhelyen és
másutt.

Az akkori események az emberek nagy részének már
csak az emlékeiben élnek. Akkor azt hitte mindenki,
hogy végre megvalósul a román–magyar megbékélés.
A fekete március azonban minden illúziót szétrombolt.

Igaz, voltak demokratikus választások, és lehetővé
vált, hogy a romániai magyaroknak erős képviselete le-
gyen az önkormányzatokban és a törvényhozásban, sőt
a kormányzati szerepvállalás is elérhetővé vált. 

Sorsfordító nap volt ’89. december 22. Ceauşescu
szelleme azonban ma is kísért. A december 6-i válasz-
tásokon egy olyan szélsőséges nacionalista párt került
be a parlamentbe, amelynek fő célja a magyarok érdek-
védelmi szervezetének ellehetetlenítése, és amely által
számos köztörvényes bűnöző is parlamenti mandátum-
hoz juthatott.

Hosszú időnek kell még eltelnie, amíg Romániában
valós demokrácia lesz.

2489 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 2489 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte 7116 tesztet
végeztek el – közölte hétfőn a Stratégiai Kommuni-
kációs Csoport (GCS). A GCS szerint olyan szemé-
lyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív
teszteredményük. Az új esetekkel 593.783-ra nőtt a
fertőzöttek száma. 501.896 pácienst gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig 4.607.030 koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül
7116-ot az elmúlt 24 órában végeztek el, 5310-et az
esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján,
1806-ot pedig kérésre. Ugyanakkor jelentették 69
olyan tesztnek az eredményét is, amelyet december
20-a előtt dolgoztak fel. (Agerpres)

Plazmabank is épül
Egy plazmabanknak is helyet adó új kórházat építe-
nek a fővárosban, azon a telken, amelyet a rendőr-
akadémiától áthelyeztek a Prof. Dr. Dimitrie Gerota
Sürgősségi Kórház tulajdonába – jelentette be hétfőn
Marcel Vela belügyminiszter. Átadták a rendőrakadé-
mia egyik telkét a kórháznak, és ezzel megtették az
első lépést az új kórház felépítése felé. Jövő hónap-
ban elkezdik az eljárást a megvalósíthatósági tanul-
mány elkészítésére. Ebben az új kórházban
transzfúziós központ is fog működni, amelynek plaz-
mabankja is lesz – jelentette ki Vela a Prof. Dr. Dimit-
rie Gerota Sürgősségi Kórház plazmagyűjtő mobil
állomásának átadásán. Hozzátette, a belügyminisz-
tériumhoz tartozó kórház plazmagyűjtő állomásán
vért adhatnak mindazok a belügyi alkalmazottak, akik
átestek a koronavírus-fertőzésen, és teljesítik az
ehhez szükséges kritériumokat. A plazmát a súlyos
állapotban levő COVID–19-páciensek kezelésére
használják. (Agerpres)

Átverést sejt a PSD
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerint az új kormány
egy „hatalmas átveréssel” kezdi mandátumát,
amennyiben befagyasztja a minimálbért. A PSD 
Facebook-oldalán tette közzé ezzel kapcsolatos ál-
láspontját. „A szakszervezetek tájékoztatása szerint
az új kormány be akarja fagyasztani a minimálbért.
Mit várhatsz, amikor a vesztesek koalíciója a gazda-
ság sírásóját javasolja kormányfőnek? Éppen azt, aki
2014-ben úgy vélekedett, hogy a minimálbér egy tár-
sadalomellenes, a gazdaság számára romboló ha-
tású intézkedés. Ha ilyen irányú döntést hoz, az új
kormány egy nagy átveréssel fogja kezdeni mandá-
tumát” – olvasható a PSD bejegyzésében. Hozzáte-
szi: a legbecsapottabbaknak az USR-PLUS választói
fogják érezni magukat, akiknek adómentes minimál-
bért ígértek. A PSD szerint ez az intézkedés kataszt-
rofális következményekkel járna, mert csökkenne a
fogyasztás, ezáltal pedig kisebbek lennének a fizeté-
sek, vagy éppen munkahelyek szűnnének meg.
(Agerpres)
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Izraelben szerdától karanténkötelezettség 
lép érvénybe

A december 6-i választásokat megnyerő, de koalí-
ciós partnerek híján ellenzékbe kényszerülő Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) bojkottfenyegetése
közepette kezdődött meg hétfőn a parlament mind-
két házának alakuló ülése.

A képviselőházban és a szenátusban is a korelnökök veze-
tésével a mandátumigazoló bizottság megválasztásával kez-
dődött az ülés, de az új parlament hivatalos megalakulásához
mindkét házban arra van szükség, hogy a megválasztott tör-
vényhozók legalább kétharmada – a mandátumigazolást kö-
vetően – letegye a hivatali esküt.

A média szerint a PSD azzal elégedetlen, ahogyan a kor-
mányzásra készülő, a parlamentben 56 százalékos többségre
számító  – a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg
Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság, Egység és
Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS és a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével meg-
alakítandó – jobbközép koalíció el akarja osztani a házbizott-
sági tisztségeket és a szakbizottságok vezetését.

Mivel az újonnan választott parlamentben minden harmadik
törvényhozó szociáldemokrata, nélkülük gyakorlatilag nem
lehet megalakítani a parlamentet. A PSD ezt kihasználva pró-
bálja rákényszeríteni a koalíciót, hogy több fontos – a törvény-

tervezetek kidolgozásában és miniszterjelöltek véleményezé-
sében illetékes – szakbizottság vezetését átengedje.

Amennyiben a PSD mégsem akadályozza meg a parlament
hivatalos megalakulását, a házelnökök, házbizottságok és
szakbizottságok megválasztásával folytatódik a törvényhozás
tevékenysége: ezek nélkül nem lehet beiktatni az új kormányt.

A PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ vezetői hétfő este ké-
szültek aláírni a parlamenti többség kialakításáról és a közös
kormányzásról szóló megállapodást. A jobbközép koalíció
Florin Cîţu jelenlegi liberális pénzügyminiszter számára kér
kormányalakítási megbízást az államfőtől.

Klaus Iohannis államfő már jelezte, hogy kész aláírni a ko-
alíció által javasolt politikus miniszterelnök-jelölti kinevezé-
sét, ha a pártok meg tudnak állapodni az illető személyéről. A
koalíciós pártok arra számítanak, hogy erre kedden kerülhet
sor az elnöki hivatalban szervezendő újabb kormányalakítási
konzultációt követően.

Közben a PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ vezető testü-
letei is jóvá kell hagyják a koalíciós megállapodást, és dönte-
niük kell a miniszterjelöltek személyéről.

Florin Cîţu most alakuló kormányában a két kisebbik párt-
nak egy-egy miniszterelnök-helyettese lehet, a PNL 9, az
USR-PLUS 6, az RMDSZ pedig 3 minisztert jelöl. (MTI)

A szociáldemokraták bojkottfenyegetése közepette
tartja alakuló ülését a parlament



Több középület felújtása fo-
lyik a Felső-Nyárád menti kis-
községben. Míg helyenként jó
ütemben haladnak, máshol a
forgótőke hiánya vagy az ala-
csony ár okozott fennakadást.
Többszöri sikertelen közbe-
szerzési eljárás után Job-
bágytelkén is elkezdődött a
rég óhajtott új művelődési
otthon építése. A helyi tanács
mindenben támogatást nyúj-
tott, többletösszegek kifizeté-
sét is vállalta, csakhogy a
beruházások ne akadjanak el.

Iszlóban a helyi fejlesztések or-
szágos programja (PNDL) támoga-
tásával újul meg és bővül az iskola
épülete. A tetőszerkezetet újjáépítet-
ték, megtörtént az épület külső szi-
getelése, az udvart bekerítették.
Jelenleg a belső munkálatok foly-
nak, új központifűtés-rendszert és
villanyhálózatot szerelnek. Az
óvoda és iskola el lesz választva

egymástól, külön bejáratokat és
külön illemhelyeket alakítottak ki
az épület két oldalán – vezetett
körbe az építőtelepen Barabási Ottó
polgármester.

A munkálatot tavaly kezdte el a
kivitelező, jó ütemben halad, idén
egész évben dolgozott, két hónapja
pedig egyszerre több munkacsoport
is. Fennakadás nem volt, sőt még
többletmunkát is vállalt a cég. Két
kifizetési kérelmet is benyújtottak
Bukarestben, az önkormányzat
pedig átutalja a pénzt a vállalkozó-
nak, amint az megérkezik a kor-
mánytól. Az épület felújítását 2021.
augusztus 1-ig kell befejezni, és ezt
be is tudja tartani a cég.
Újjáépül a jobbágytelki kultúrotthon

Hosszas tervezgetés után sikere-
sen pályázott az önkormányzat eu-
rópai pénzekre, hogy felújíthassák
a jobbágytelki kultúrotthont, mivel
új építésére nem volt pénzalap. A
közbeszerzési eljárás befejeztével
tavaly azt ígérte a nyertes cég, hogy
az időjárás függvényében elkezdi a

munkát, de tavaly decemberben be-
jelentette, hogy felbontja a munka-
szerződést, mert az elmúlt években
annyit változtak az árak, hogy a
megszabott költségvetés semmi-
képp nem elég a munkálatra. Sze-
rinte még 300 ezer lejjel kellett
volna megpótolni az erre kapott
összeget. Idén februárban az önkor-
mányzat az idei árakkal újraszámol-
tatta a költségvetést, és kiderült,
hogy valójában 535 ezer lej többlet
szükséges, ezt pedig a helyi költség-
vetésből kell biztosítaniuk. Miután
a helyi tanács ezt elfogadta, a gyu-
lafehérvári központi fejlesztési
ügynökségen is jóváhagyták, majd
következett egy újabb hosszadal-
mas közbeszerzési eljárás, amit egy
maroskeresztúri cég nyert meg. A
szerződés aláírására azonban nem
került sor, a cég vezetője úgy vélte,
nem biztos, hogy megéri ennyi pén-
zért dolgozni. Így végül a közbe-
szerzésen második szászrégeni
céggel kötöttek szerződést, és remé-
lik, hogy el is végzi a munkát.
A munka elkezdődött, lebontották

a kultúrotthon színpadát és nézőte-
rét, megöntötték az új alapot. 
Hogy mégse menjen minden zökke-
nőmentesen, ismét gondok akadtak:
mivel csak felújításra kaptak pénzt,
az épületet nem lehet teljesen le-
bontani, ezért a színpad mögötti
részt meghagyták, ám a bontáskor
kiderült, hogy a falai gyengék, 
megtörténhet, hogy ebből is kell
még bontani. Továbbá a megyei út
és az épület alapja között nem meg-
felelő a szintkülönbség, az új alapot
legalább 30 centiméterrel maga-
sabbra kell önteni a tervezetthez ké-
pest, hogy a későbbiekben ne
legyen emiatt gond – részletezte a
gondokat és örömöket a községve-
zető.
Iszlóban áll a munka 

Az iszlói kultúrotthon felújítása
ugyancsak európai támogatással
kezdődött el, de ez sem megy zök-
kenőmentesen. Az engedélyek be-
szerzése után a kivitelező felépítette
az új kazánházat és illemhelyet, ám

a tető bontásakor azzal szembesül-
tek, hogy a gerendák tönkrementek.
Az egész tetőszerkezetet le kellett
bontani, újra kellett terveztetni, és a
falakra betonkoszorút kellett önteni.
A módosítást Gyulafehérváron jóvá
is hagyták, a többletmunka 72 ezer
lejbe kerül, ami nem volt benne a
projekt költségvetésében, a helyi ta-
nács tartalékából kell kifizetni.

Sajnos, a betonkoszorú megön-
tése után a kivitelező abbahagyta a
munkát, mivel kintlévőségei nem
folytak be, ezért nem tudta a mun-
kálatot megelőlegezni. Felszólítot-
ták, hogy a tél beállta előtt legalább
a tetőszerkezetet építse fel és fedje
be, mert ha nem tartja be a vállalt
határidőket, szerződést bonthatnak
vele. Ezt azonban nem szeretnék,
remélik, hogy mégis folytatja a cég
a munkát, erre ígéretet is kaptak.

Valószínűleg itt sem, Jobbágytel-
kén sem tudják betartani a kivitele-
zési határidőt, és meg kell
hosszabbítani a szerződéseket.

Gligor Róbert László
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Iszlóban jól haladnak az iskolaépület felújításával

Az iszlói kultúrotthon épületénél szünetel a munka, de az ígéret szerint hamarosan folytatják
Fotó: Gligor Róbert László

Középületeket újítanak fel Székelyhodos községben
Mindent megtesznek a beruházások érdekében

A tanügyiek mintegy fele nem kér 
a Covid–19-védőoltásból 

A tanügyi alkalmazottak több mint fele
(56,3%) nem szeretné beoltatni magát az
új koronavírus ellen – derül ki a Spiru
Haret Tanügyi Szakszervezetek Szövet-
sége által december 16-a és 21-e között
készített felmérésből.

A szakszervezeti szövetség felidézi, hogy a ro-
mániai hatóságok januárban elkezdenék a lakos-
ság beoltását: első lépésben az egészségügyben
dolgozók kapnák meg a vakcinát, és a második lé-
pésben már a tanügyi alkalmazottakra is sor kerül
az oltási stratégia szerint. 

„A felmérésben több mint 13.000 tanügyi alkal-
mazott vett részt; a megkérdezettek 56,3%-a állí-

totta azt, hogy nem akarja beoltatni magát; 43,2%-
a pedig azt mondta, szeretnék, ha még az oltási
kampány elkezdése előtt újraindítanák a klasszi-
kus tanítást az iskolákban” – tájékoztat közlemé-
nyében a Spiru Haret. 

A szakszervezet szerint 13.356, tanügyben dol-
gozó személy válaszolt a kérdésekre, 92,6%-uk
pedagógus. 

A válaszadók többsége (38,3%) 40 és 49 év kö-
zötti, 23,3%-uk 50 és 59 év közötti, 21,8%-uk 30
és 39 év közötti. Ugyanakkor a válaszolók 49%-a
15.000 lakost meghaladó municípiumban vagy
Bukarestben tanít, 21,7%-nak városokban, 29,3%-
nak pedig községekben és falvakban van a mun-

kahelye – részletezi a közlemény. 
Rámutatnak ugyanakkor, hogy a vá-

laszadók 73,1%-a szeretné, ha újranyit-
nák az óvodákat, 75,7%-a azt, ha az
elemi osztályosok visszatérnének az is-
kolapadba, 70,6%-uk ugyanezt az általá-
nos iskolások esetében, 69,4%-uk
válaszolta azt, hogy a líceumi osztá-
lyokba és szakiskolába járó diákoknak is
vissza kellene már térniük az iskolába. 

Ami az oktatási intézmények újranyi-
tásának idejét illeti, a válaszadók 43,2%-
a szeretne a lehető leghamarabb
visszatérni a klasszikus tanítási módhoz,
41,4% pedig azon a véleményen van,
hogy csak az országos oltási kampány le-
jártával kellene ismét megnyitni az isko-
lák kapuit – áll még a közleményben.
(Agerpres)

Többtucatnyi ügyvéd tiltakozott 
egy kollégájuk elítélése miatt

Forrás: Medicover

Többtucatnyi ügyvéd tiltakozott
hétfőn a bukaresti ítélőtáblán
amiatt, hogy egy kollégájukat öt
év letöltendő börtönbüntetésre
ítélték egy korrupciós perben, mi-
közben szerintük csak ügyfele vé-
delmét látta el a törvényes
előírásoknak megfelelően.

Robert Mihăiţă Roşut csütörtökön
ítélték el abban a korrupciós perben,
amelyben érintett volt többek között két
izraeli üzletember, egy volt miniszterel-
nöki tanácsadó és Pál herceg, az 1881 és
1947 között uralkodó királyi család
egyik el nem ismert sarja.

Roşu a herceg ügyvédje volt, és egye-
bek mellett bűnszövetkezet létrehozása,
befolyással való üzérkedés, valamint
pénzmosásban és hivatali visszaélésben
való bűnrészesség miatt találta vétkesnek
jogerős ítéletében a legfelsőbb bíróság.
Ugyanakkor első fokon a brassói ítélő-
tábla felmentette a vádak alól.

Hétfőn a bukaresti ítélőtáblának ott-
hont adó Igazságügyi Palotában többtucat-
nyi ügyvéd tiltakozott a jogerős ítélet ellen.
Szerintük indokolatlanul nagy különbség
van az első- és a másodfokú ítélet között,
ami szerintük azt mutatja, hogy a legfel-
sőbb bíróság „példát akart statuálni”.

Az ügyvéd a Tuca Zbârcea és társai
neves ügyvédi iroda tagja.

A Román Ügyvédi Kamara is állást
foglalt. Szerintük elfogadhatatlan, hogy
a tanácsadói és jogi képviseleti munka
esetében büntetőjogi felelősséget álla-
pítson meg a bíróság az ügyvédek ese-
tében.  A testület jelezte, feljelentést
tesz a Legfelsőbb Bírói Tanácsnál
(CSM), hogy vizsgálják ki Roşu eseté-
ben a bizonyítékok kezelését. Ugyan-
akkor Bogdan Mateescu, a CSM
elnöke szerint egy bírói ítélet a jogálla-
miság alappillére, és nincs helye tilta-
kozásnak jogerős bírósági ítéletek
ellen.

Pál herceg II. Károly egykori király
unokájaként követelte vissza Bukarest
határában a kommunizmus idején el-
kobzott băneasai királyi farmot (nö-
vénytani kutatóállomást) és a snagovi
erdő egy részét. A bíróság szerint a her-
ceg jogtalanul kapta vissza a javakat, és
ezzel 145 millió euró kárt okozott az ál-
lamnak. A herceg Remus Truică volt
miniszterelnöki tanácsadót bérelte fel,
hogy megvesztegetéssel elérje a vissza-
szolgáltatást, Truică az ügyletbe bevont
két izraeli üzletembert is. (MTI)



Első alkalommal hirdetett no-
vemberben székelyföldi nép-
dalminősítő versenyt a
székelyudvarhelyi Legato
egyesület; az eredmény min-
den várakozást felülmúlt:
mind a jelentkezők száma,
mind földrajzi eloszlásuk
jóval túllépett a várt kerete-
ken, ezért már a záráskor
egyértelművé vált, hogy ezt
folytatni kell. Maros megyé-
ből csupán három település
diákjai neveztek be, de az
eredmények igencsak örven-
detesek.

Öt éve szervez tehetséggondozó
programokat a Legato egyesület, az
egyik az idén először meghirdetett
„Nem úgy van most, mint volt
régen…” című székelyföldi minő-
sítő népdalvetélkedő. A versenyre
november 10-20. között lehetett je-
lentkezni, az általános és középis-
kolás diákok egyénileg vagy
csoportosan készíthettek és küldhet-
tek be – a korcsoportoktól függően
2-5 perces – videófelvételeket a
szervezőknek. Mivel online formá-
ban hirdették meg, a székelyföl-
dinek tervezett vetélkedő egyből
Kárpát-medenceivé bővült, nem-
csak Székelyföldről, hanem Erdély
számos régiójából, de a Vajdaságból
és Magyarországról is sokan nevez-
tek be. A szervezőket is meglepte a
nagy érdeklődés, hiszen összesen
124 egyéni és 20 csoportos jelent-
kezést kellett iktatniuk. Érdekes ta-
pasztalat, hogy a benevezők
túlnyomó többsége lány volt, mind-
össze 12 fiú vett részt rajta.
Meglepően pozitívak 
a következtetések

A népdalversenyre november
25-ig lehetett jelentkezni egy nép-
dalcsokrot tartalmazó videófelvé-
tellel. Kritérium volt, hogy a
népdaloknak egyetlen tájegységből

kellett származniuk, az előadónak
pedig ajánlott volt az illető tájegy-
ség népviseletében a kamera elé
állnia. A klasszikus népdalverse-
nyekhez viszonyítva minden bi-
zonnyal sokak előnyére vált, hogy
az énekeseknek nem kellett közön-
ség elé állniuk, hanem otthono-
sabb körülmények között
készülhettek a felvételek, így va-
lószínűleg a lámpaláz is kisebb
volt, és a résztvevők valójában
nem is versenyeztek egymással,
hiszen minden produkció arany,
ezüst és bronz minősítést kapott, a
legjobbak pedig kiemelt arany mi-
nősítést. 

A rangos zsűrit Bárdosi Ildikó,
Magyarországon élő dicsőszent-
mártoni népdalénekes, népiének-
tanár, Kászoniné Fejős Gabriella
népzenetanár és Molnár Szabolcs
népzenész alkotta. Az eredeti el-
képzelés szerint a kiértékelőre no-
vember 30-án került volna sor, de a
beérkezett felvételek mennyisége
miatt a zsűrinek igencsak sok dolga
akadt, így a kisebbeknek december
5-én tartottak online eredményhir-
detést, a nagyobbaknak pedig múlt
szombaton. Ugyancsak most került
sor a csoportos előadások eredmé-
nyeinek ismertetésére, az értékelés
során pedig nemcsak az eredmé-
nyeket közölték, hanem számos ér-
tékes szakmai tanácsot, útmutatást
is kaptak a résztvevők és a felké-
szítő pedagógusok.

Mivel az előadások zöme igen
magas színvonalú volt, már az ered-
ményhirdetéskor eldöntötték, hogy
ezt a népdalminősítő rendezvényt
folytatni kell, így jövőben is meg-
rendezik, ugyancsak online, hiszen
ennek számos előnye van, többek
között az, hogy a felvételek később
is tanulmányozhatók. A szervezők
örömmel állapították meg, hogy
volt néhány olyan produkció is,
amely a Fölszállott a páva televíziós
tehetségkutató versenyen is meg-
állná a helyét.

Jól szerepeltek a Maros megyeiek
Megyénket csupán három telepü-

lés diákjai képviselték, de mindenki
dicséretesen szerepelt.

A nyárádszeredai Deák Farkas
általános iskola két csoporttal neve-
zett be. Marton Irén tanítónő három
első osztályos kislányt készített fel:
Győrfi Jolán Boglárka, Kolozsvári
Kincső és Kacsó Izabella Edina
egyénileg versenyeztek, mindhár-
man ezüst fokozatot szereztek nyá-
rádmenti népdalaikkal. Győrfi Jolán
tavaly megyei második lett a Kék-
nefelejcs vetélkedőn, idén ugyan-
csak második a Csak tiszta
forrásból megyei szakaszán, tehát
van sikerélménye, de a másik két
kislány is nagyon szeret énekelni.
Sok népdalt tanultak már, így csak
elő kellett venni ezeket a tarsolyból,
és begyakorolni. Mindhárman
örömmel fogadták ezt a lehetőséget,
és az eredmények magukért beszél-
nek: első osztályos tanulóként ilyen
megmértettetésen részt venni, és
eredményeket elérni siker és nagy
élmény – véli a tanítónő, aki azért
nevezte be kisdiákjait, hogy tanul-
janak, építkezzenek a tapasztalatok-
ból. 

Trufán Ildikó Rozália tanítónő
hat negyedik osztályos diákot ké-
szített fel, és nem is akárhogyan:
Csiszér Viola kiemelt arany, Török
Krisztina arany, Kolozsvári 
Boróka és Nagy Kitti Nikolett
ezüst, Albert Dorka Dorottya és
Kacsó Iringó Kamilla bronz minő-
sítést kapott. Hárman többször is
részt vettek már különböző népdal-
vetélkedők megyei és országos
szakaszán. Mivel már ötödik éve
tanulnak együtt, számos rendezvé-
nyen részt vettek, rengeteg alka-
lom adódott az énektanulásra és
-előadásra – mondta el lapunknak
a pedagógus, aki a három tapasz-
talt „csalogánya” mellett másokat
is biztatott a benevezésre, hiszen
az osztályban van még néhány te-
hetséges diák.

A nyárádremetei Dr. Nyulas Fe-
renc általános iskola harmadik osz-
tályosai közül három kislány
jelentkezett: a Gyöngyszemek
énekegyüttesben Péter Edina Re-
náta, Lokodi Eszter, Szántó Katalin
ezüst, egyéni vetélkedőn Péter
Edina Renáta arany fokozatot szer-
zett. Fodor Flóra tanítónő tizenöt
éve foglalkozik komolyabban nép-
daloktatással az alsó tagozaton,
ezekkel a gyerekekkel a harmadik
éve. A versenyre jobbágytelki nép-
dalokkal jelentkeztek, előzőleg Bar-
tók Béla százéves nyárádmenti
gyűjtését tanulmányozták, ebből
választottak dalcsokrot, de meghall-
gattak jobbágytelki adatközlőket is.
Diákjaival nem a díjakért vagy a
verseny kedvéért nevezett be a taní-
tónő, hanem a hagyományőrzés

okán, és hogy minél több népdalt
elsajátítsanak. Ugyanis ha ver-
senyre készülnek, a gyerekek ko-
molyabban és többet tanulnak,
figyelnek, törekednek a szakszerű
és szép előadásra – részletezte a ta-
nítónő.

Megyénkből három szovátai
diák is benevezett a versenyre: a he-
tedik osztályos Kacsó Barbara, a
Sóvirág néven csoportban jelent-
kező tizedikes Kiss Boglárka és a
kilencedikes Lukács Boglárka mind
arany fokozatot könyvelhettek el.
Mindhármany a Tőkés Loránd hár-
masfalusi tiszteletes által vezetett
szovátai Sirülők néptánccsoport
tagjai, és ezúttal is bizonyították,
hogy szakszerű néptánc- és népdal-
oktatás, illetve -tanulás folyik az
együttesnél.

Szinte két évtizede dolgozik a szociá-
lis szférában Andreia Moraru, akit nem-
rég ideiglenesen kineveztek a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal szociális igazgatóságának élére. Az
igazgatónő, aki a szociális szolgálta-
tókat tömörítő Dizabnet országos szö-
vetség elnöke is, lapunknak
elmondta, egyik elsődleges célja az,
hogy a fogyatékkal élő személyek és
gondozóik időben megkapják a nekik
járó havi összegeket a helyi költség-
vetésből, és a szociális szolgálatáso-
kat nyújtó civil szervezetek is
idejében hozzáférjenek az őket meg-
illető támogatásokhoz. Marosvásár-
helyen ugyanis az elmúlt években a
jogosultak gyakran több hónapos ké-
séssel kapták meg ezeket az összege-
ket. 

Andreia Moraru 18 éve dolgozik a szociá-
lis szférában, több mint tíz évet töltött az
egyik legismertebb marosvásárhelyi nemkor-
mányzati szervezetnél, az Alpha Transilvană
Alapítványnál különböző funkciókban, igaz-
gatóként, igazgatóhelyettesként, projektme-
nedzserként, programvezetőként, valamint
fejlesztési igazgatóként. Emellett lobbitevé-
kenységet is folytatott, 2009-től képviselte az
alapítványt a fogyatékkal élő személyeknek
támaszt nyújtó szolgáltatók európai egyesü-
letében. Egy ideig az egyesület alelnöki tiszt-
ségét is betöltötte. Jelenleg a szociális
szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket tömö-
rítő Dizabnet országos szövetség elnöke,

amely több mint száz tagot számlál, és amely
a fogyatékkal élő személyek jogainak védel-
mében munkálkodik, a törvénykezés terén
próbálnak változásokat eszközölni, valamint
elősegíteni a kommunikációt az állami szféra
és a szociális téren dolgozó civil szervezetek
között. 

A prioritások, legfontosabb célkitűzések
kapcsán Andreia Moraru lapunknak el-
mondta, amikor átvette a szociális igazgató-
ság vezetését, az év utolsó harmadára nem
volt pénz előirányozva a sérültek személyi
gondozóinak járó bérekre, sem pedig a fogya-

tékkal élők juttatásaira. Emiatt először is sür-
gősen költségvetés-kiegészítésre volt szük-
ség, olyan körülmények között, hogy a
választások után némi időbe telt, amíg beik-
tatták az új polgármestert, illetve elkezdhette
munkáját az új tanács. Emiatt tovább késett a
fogyatékkal élők és személyi gondozóik jut-
tatásainak kifizetése. Az igazgató rámutatott,
az elmúlt években számtalanszor előfordult,
hogy ezek az emberek késve kapták meg a
nekik járó havi összegeket, ezért az elkövet-
kező időszakban az egyik első számú priori-
tás az lesz számára, hogy kiszámíthatóvá
tegyék a kifizetéseket, hogy az amúgy is
nehéz helyzetben lévő célcsoport mindig idő-
ben hozzáférjen az őt megillető összegekhez.
Ezért le fognak szögezni egy időpontot, ami-
kor az érintettek minden hónapban megkap-
ják a pénzt, és amennyiben esetleg késések
lesznek a kifizetések terén, időben közlik
majd velük, hogy mi az oka, és miként fogják
megoldani a problémát. – Azt szeretném,
hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba,
és minden hónap ugyanazon napján ki tudjuk
fizetni a fogyatékkal élő személyeknek és
ezek gondozóinak járó összegeket – hangsú-
lyozta az igazgató. 

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy első-
rendű fontosságúnak tartja-e a hatékonyabb
együttműködést a szociális szolgáltatásokat
nyújtó civil szervezetekkel, ugyanis az utóbbi
évek tapasztalata az volt, hogy a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatallal szerződésben
álló, szociális szolgáltatásokat nyújtó civil
szervezetek gyakran több hónapos késéssel
kapták meg a nekik járó pénzt, ami nehézsé-
geket okozott számukra, ugyanis ez idő alatt
is ellátták a feladatukat, hiszen nem hagyhat-

ták magukra az elátottakat, időseket, betege-
ket, fogyatékkal élőket. Andreia Moraru el-
mondta, már találkoztak a Marosvásárhelyen
tevékenykedő, akkreditált szociális szolgál-
tatók képviselőivel, akik a 34-es törvény ér-
telmében támogatásban részesülnek a helyi
költségvetésből. Miközben tavaly hat-hét hó-
napos késések voltak a civil szervezeteknek
járó támogatások kifizetése terén, amikor
nemrég átvette a szociális igazgatóság veze-
tését, a helyzet messze nem volt ennyire kri-
tikus. Ezen a téren is arra törekednek, hogy
a szociális szolgáltatók időben megkapják a
nekik járó összegeket, hiszen a szerződésben
világosan le van szögezve, hogy a kifizeté-
sek minden hónap 25-ig meg kell történje-
nek. 

Az igazgató hozzátette, egy stratégiai fej-
lesztési folyamatot szeretne előkészíteni a
marosvásárhelyi szociális ellátás terén, jövő
évben szeretnének felmérést készíteni arról,
hogy városszinten milyen szükségletek van-
nak szociális téren, elsőbbségi sorrendet fel-
állítani, és megvizsgálni, hogy ezeket miként
lehet hatékonyan kielégíteni. A felmérést ala-
pul véve dolgozzák majd ki a stratégiai fej-
lesztési tervet a 2021–2027 időszakra. Ezt a
tervet megpróbálják majd összhangba hozni
a finanszírozási lehetőségekkel, amelyek az
állami költségvetésből vagy uniós forrásból
rendelkezésre állnak, hiszen arra kell töre-
kedni, hogy minél több külső forrást hívjanak
le, és ne a helyi költségvetést terheljék. 

Mint mondta, rendszeresen találkozni
szeretne a fogyatékkal élő személyekkel és
ezek gondozóival, hogy elmondhassák, me-
lyek azok a problémák, nehézségek, ame-
lyekkel a mindennapokban szembesülnek,
és miben segíthetik őket. Ugyanezt tervezi
a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szer-
vezetekkel is, szeretnének segíteni nekik
akár abban is, hogy éljenek a támogatási le-
hetőségekkel.

Menyhárt Borbála

Andreia Moraru
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Felszámolná a késéseket a kifizetésnél

Gligor Róbert László

Székelyföldi helyett Kárpát-medencei lett a vetélkedő
Szép eredményeket értek el a Maros megyeiek

Jól szerepeltek a megyénkbeliek, köztük a nyárádremetei lányok Forrás: facebook.com
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Pirotechnikai eszközök bir-
toklásával gyanúsították azt
a 18 éves fiatalt, akiről kide-
rült, marihuánás cigaretta
előállításával és forgalmazá-
sával is foglalkozhatott. 

Nyolc kg veszélyes kategóriába
sorolt, csak tűzszerészeknek enge-
délyezett pirotechnikai eszközt
foglaltak le a hét végén. Ugyanak-
kor „füves” cigaretta előállításához
szükséges eszközöket és növénye-
ket is találtak a Maros megyei
rendőrség munkatársai.

December 19-én, szombaton a
rendőrök házkutatást tartottak ille-
gális pirotechnikai anyagok birtok-
lása okán. A lőszerek és veszélyes
vegyi anyagok osztálya a szászré-
geni bíróság melletti ügyészség
munkatársainak irányításával egy
18 éves fiatal lakásán tartottak ház-
kutatást pirotechnikai eszközök
jogtalan birtoklásának gyanújával.
A vizsgálatok során kiderült, hogy
a gyanúsított olyan tiltott pirotech-
nikai eszközöket próbált értékesí-
teni, amelyeket csak tűzszerészek
használhatnak. A házkutatás nyo-
mán 9438 darab veszélyes kategó-
riába tartozó pirotechnikai eszközt

foglaltak le, összesen nyolc kilo-
grammot.

A helyszínen ugyanakkor
vadkender termesztéséhez hasz-
nálatos berendezéseket, nyolc
növényt, két dohányaprítót, hét
kg dohányt, 3.400 filteres ciga-
rettapapírt, illetve pirotechnikai
eszközök és dohány forgalmazá-
sára szolgáló megrendelő-
lapokat, valamint digitális táro-

lóegységeket is lefoglaltak. 
Az ügyben folytatják a nyomo-
zást a bűncselekmény felgöngyö-
lítése érdekében. Az akcióban a
megyei rendőrség fegyverek és
robbanószerek, illetve veszélyes
vegyi anyagok osztálya, a szász-
régeni rendőrök, a különleges be-
vetések osztálya és a bűnügyi
rendőrség is közreműködött. 
(Pálosy Piroska)

Illusztráció

A Ştiinţescu-Richter kémiai
alap második kiadásához
2021. január 5-ig várják a
projektek regisztrációját. Ok-
tóber 28-án indították el a ké-
miai alapot, melynek partnere
a Richter Gedeon Románia
cég. 

A Marosszéki Közösségi Alapít-
vány felhívja mindazok figyelmét,
akiket éredekel a kémia, hogy je-
lentkezzenek a projektre, amelynek
célja a hallgatók aktív részvétele
gyakorlatok és kísérletek útján. A
pályázati útmutató letölthető a
https://mures.stiintescu.ro/detalii-
inscriere-stiintescu.../ honlapról.

A Ştiinţescu Mureş a legnagyobb
finanszírozási alap a természettudo-
mányok, technológia, mérnöki tu-
dományok, matematika területén
Maros megyében, és egy országos
mozgalom része a műszaki oktatás
újbóli fellendítésére, amely arra
ösztönzi a szenvedélyes pedagógu-
sokat, hogy megmutassák a diákok-
nak – kísérletekkel, gyakorlati
tevékenységekkel és játékosan – a

tudományos diszciplínák azon olda-
lát, amelyet a tankönyvekben nehéz
megjeleníteni. A Ştiinţescu alap kül-
detése, hogy segítse a diákokat a tu-
domány végső értelmének
felfedezésében. Ennek érdekében
mentoroknak – tanároknak, tanu-
lóknak, hallgatóknak, minden terü-
let szakembereinek – finanszírozási
forrásokat, útmutatást, támogatást
kínál. 

A Ştiinţescu-Richter kémiai alap
első kiadásában három projektet fi-
nanszíroztak a kémia területén.
Ehhez a kiadáshoz 16.000 lejes alap
áll rendelkezésre. Ebből az alapból
4.000 és 8.000 lej közötti projekte-
ket finanszíroznak, amelyek az
alább felsorolt összes pályázó-
kategóriának hozzáférhetők. Jelent-
kezhetnek a vegyészet iránt érdek-
lődők (mérnökök, szabadúszók)
csapatban, nemkormányzati szerve-
zetnek, középiskolás diákok csapa-
tai, tanárok és tanítók (egyénileg
vagy csoportosan), vegyes csapatok
(a fenti kategóriák bármelyike).
(pálosy)

Ştiinţescu-Richter kémiai alap 
pedagógusoknak, hallgatóknak

Tudománynépszerűsítés 
támogatása

Pirotechnikai eszközöket foglaltak le
„Füves” dohányt is találtak

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség versenyvizsgát szervez hat
állás betöltésére az állatvédelmi őrség szolgálatához. Online fel-
iratkozni december 28-áig lehet.

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség keretében működő állatvédelmi osz-
tály külsős személyzet számára hirdet versenyvizsgát az állások betöltésére.
Két rendőrtiszti állásba állatorvosi képesítéssel rendelkezőket várnak, ugyan-
akkor egy rendőrtiszti és három rendőrbiztosi állást kell betölteni. Feliratkozni
december 28-áig lehet a resurseumane@ms.politiaromana.ro honlapon. A je-
lentkezési dossziét december 28-án 16 óráig hiánytalanul be kell nyújtani, az
utólag beküldött dokumentumokat nem fogadják el. Bővebb felvilágosítással
a jelentkezéssel, a szükséges okiratokkal és a versenyvizsgával kapcsolatosan
a rendőrség https://ms.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs
honlapján szolgálnak. (Pálosy P.)

Rendőrségi erősítés az állatokért
Az állatvédelmi őrséghez 

alkalmaznak

2021. április 30-31-én Maros-
vásárhelyen, a Deus Provide-
bit Tanulmányi Házban a II.
Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Teológiai Líceum és a Ke-
resztelő Szent János-plébánia
szervezésében kerül sor a
XIII. erdélyi főegyházme-
gyei kreativitásvetélkedőre. 
Tizenkét versenykategóriá-
ban (rajz, fotó, naptár, plakát,
dombormű/körplasztika, iro-
dalom, szavalat, bábjáték/
dramatizálás, rövidfilm, voká-
lis és hangszeres zene, tánc
és sport) biztosítanak lehető-
séget minden iskoláskorú
gyereknek és fiatalnak krea-
tív képességeik versenyszerű
bemutatására.

Szent József évében a hagyomá-
nyokhoz híven próbálják megszer-
vezni a vetélkedőt, ugyanakkor
tekintettel a járványhelyzetre, le-
hetséges, hogy a vetélkedőre on-
line formában kerül sor. Minden
versenykategória célja a Szent Jó-
zsef személyéhez kapcsolódó kre-
atív alkotások megjelenítése. A
részleteket, a felmerülő kérdésekre

adott válaszokkal együtt, a ver-
senyre regisztrált diákokkal és fel-
készítő tanáraikkal közlik majd 
a szervezők. Kétfordulós regiszt-
rációval lehet jelentkezni a 
kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-
címen. A kétfordulós bejelentkezést
a korábbi vetélkedők költségvetési
tapasztalatai teszik szükségessé.
2021. február 15-ig tart az előre-
gisztráció, március 15-én zárul a re-
gisztráció megerősítése, ameddig a
jelentkezők értesítést kapnak, hogy
az általuk választott aktív verseny-
kategóriára pontosan milyen idő-
pontban és helyszínen, esetleg
milyen online platformon kerül sor.

A versenykategóriák közül a rajz,
fotó, naptár, plakát, dombor-
mű/körplasztika passzív kategóriák-
ban a részvételt helyettesítheti az al-
kotás elküldése (a munkák
beküldésének határideje március
15.). Az alkotásokat csak a verseny
díjazása után lehet visszaigényelni,
külön kérésre (ezért fel kell tüntetni
rajtuk, hogy az alkotó vissza-
igényli-e). Az irodalom, szavalat,
bábjáték/dramatizálás, rövidfilm,
zene, tánc, sport aktív versenykate-

góriák. Egy-egy versenyző több ka-
tegóriában is indulhat, a következő
szabály alkalmazásával: aktív ver-
senykategóriák közül csak egy ka-
tegóriában lehet regisztrálni, a
passzív kategóriák esetében nincs
megkötés.

A vetélkedő tervezett programja:
2021. március 15.: a passzív ka-

tegóriákban készült alkotások pos-
tai megérkezése, személyes
eljuttatása a szervezőkhöz/online
verseny esetében a passzív kategó-
riákban a digitális másolatok beér-
kezésének határideje.

2021. április 25.: online verseny-
szervezés esetében az aktív kategó-
riák közül a dramatizálás/bábjáték,
zene, tánc előadások és a rövidfil-
mek elektronikus beküldésének a
határideje. A különböző kategóriák
vetélkedőinek pontos beosztását az
előregisztráció után közlik a jelent-
kezőkkel. A rajz, fotó, plakát, nap-
tár, dombormű/körplasztika kate-
góriákban érkezett munkákból a
szervezők időszaki kiállítást szer-
veznének, ennek részleteit az érin-
tettekkel a regisztráció lezárása után
egyeztetik. (szer)

13. kreativitásvetélkedő Marosvásárhelyen
Szent József tiszteletére
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Feszty Árpád alkotása

Fotó: Antalfi Imola
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Szoboszlai: Úgy éreztem, 
hogy ők tényleg akarnak

Szoboszlai Dominik, aki a Red
Bull Salzburg után a Lipcsei RB csa-
patában folytatja labdarúgó-pályafu-
tását, döntésének hátteréről elárulta:
több érv is a német csapat mellett
szólt, ráadásul onnan érezte a legin-
kább, hogy számítanak rá.  

„Sok minden van most bennem,
mivel elég nagy lépést tettem a karri-
eremben –  mondta az M4 Sportnak
adott exkluzív interjúban a csütörtö-
kön véglegessé vált klubváltásról. –
Azt gondolom, hogy a legjobb dön-
tést hoztuk meg hárman, édesapám-
mal és menedzseremmel együtt.”

Hozzátette: a fejlődése szempont-
jából fontos volt, hogy nem olyan csa-
patot választottak, ahol nagyon kevés
esélye lett volna játszani, az is lénye-
ges volt, hogy a lipcsei együttes –
amelyben ott van Gulácsi Péter és
Willi Orbán is – hasonló rendszerben
játszik, mint a Salzburg, és mégis egy
fokkal magasabb szintet képvisel,
jobb csapat.

„Úgy éreztem, hogy ők tényleg
akarnak – fogalmazta meg a legdön-
tőbb érvet a húszéves támadó közép-
pályás, aki a következő fél évre
célként azt fogalmazta meg, hogy
minél több játékperce legyen. – Volt
nagyon sok csapatról szó, de nem volt
bennem az az érzés, hogy úgy gon-
dolják, igen, őt mindenféleképpen
akarjuk” – mondta, majd úgy foly-
tatta, hogy a lipcseiek az ő és a salz-
burgiak kéréseire is gondolkodás
nélkül igent mondtak.

Szoboszlai múlt csütörtökön –
amikor 2025 nyaráig szóló szerződést
írt alá – találkozott Julian Nagels-

mann vezetőedzővel, de egye-
lőre még nem sokat beszéltek
egymással, mert a csapatnak
edzése volt, neki pedig orvosi
vizsgálatra kellett mennie. A
tréner mondta neki, várja már,
hogy december 28-án kiér-
kezzen, és ő is jelezte, minél
hamarabb ott akar lenni.

Szóba került, hogy a ma-
gyar válogatott szövetségi ka-
pitánya, Marco Rossi szerint
az olasz első osztály is jó le-
hetett volna következő lép-
csőfoknak, de amikor a
jövőjéről beszéltek, azt is hoz-
zátette, hogy ami neki szim-
patikus, azt válassza.

Az első lipcsei fél évre rá-
térve úgy vélekedett, hogy nem vár rá
egyszerű feladat. „Ez egy összeszo-
kott csapat, odamegyek én, és akkor
nem az lesz, hogy egyből bedobnak a
mély vízbe. Vagy lehet, az lesz, akkor
viszont meg kell állnom a helyem.
Minél több játékpercet szeretnék, és
ha lehet, a Bundesligát megnyerni” –
tette hozzá.

Igennel felelt arra a kérdésre, hogy
a BL-szereplés után számára a követ-
kező lépcsőfok a BL megnyerése-e,
és – mint mondta – a Lipcsét alkal-
masnak találja erre, már csak azért is,
mert legutóbb elődöntős volt. „Sze-
rintem minden egyes játékosnak az az
álma, hogy megnyerje a BL-t, és úgy
gondolom, hogy nem kell nagyobb
motiváció senkinek, mint hogy a Li-
verpool ellen játszhat” – utalt a nyol-
caddöntős párosításra.

A kommenteket érintve úgy fogal-
mazott, csak néha olvasgatja azokat,
de ez az ő élete, az ő döntése. „Sze-
rintem már az is elég nagy dolog,
amit eddig elértem, és még csak 
húszéves vagyok. És számomra in-
nentől csak felfele van. Kitűztem ma-
gamnak célokat, én ezeket el
szeretném érni, és el is fogom” –
hangsúlyozta.

A klubváltásnak az őt érintő pénz-
ügyi vonatkozásáról annyit jegyzett
meg, hogy a két Bundesligát nem
lehet összehasonlítani „a fizetésekkel
meg a prémiumokkal kapcsolatban”,
de hangsúlyozta, hogy nem a pénz
miatt szerződött Lipcsébe, hanem a
fejlődését tartotta szem előtt.

A teljes interjú az m4sport.hu olda-
lon található.

A Ferencvárost szeretné meghívni 
stadionavatójára a Bukaresti Rapid

A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést
játszani a jövő év augusztusára tervezett stadiona-
vatóján a Bukaresti Rapid labdarúgócsapata.

A tervről a másodosztályban játszó nagy múltú
fővárosi klub marketingigazgatója beszélt a Metro-
pola televízióban, és nyilatkozatát több romániai
sportportál is idézte. Lucian Ionescu elmondta,
sporttörténeti okokból hívná a Ferencvárost Buka-
restbe. Mint kifejtette, 1940-ben ennek a két csa-
patnak kellett volna játszania a Közép-Európa-kupa
döntőjét, de a második világháború miatt a meccsre
nem került sor. A marketingigazgató azt is megje-
gyezte, ez egyelőre az ő kezdeményezése, a klub
még nem hozott döntést az FTC meghívásáról.

Az 1923-ban alapított, és az egyik legnagyobb
rajongótáborral rendelkező bukaresti klub a
2014/2015-ös idény végén kiesett az 1. ligából, és
csődbe jutott. Az ötödosztályból indulva kapaszko-
dott fel a másodvonalba, ahol jelenleg a harmadik
a tabellán, és az élvonalba jutásért küzd.

A klub újjáépülő stadionját az idén nyárra terve-
zett Európa-bajnokságra kellett volna felépíteni,
hogy edzőpályául szolgáljon a Bukarestben játszó
csapatoknak. Az Eb-t a koronavírus-járvány miatt
jövő nyárra halasztották. Az építkezés jelenlegi ál-
lása szerint a 14 ezer néző befogadására alkalmas
új Rapid-stadion 2021 nyarára készülhet el.

Az Újpest legyőzte és megelőzte a Honvédot
Az Újpest hazai pályán 2-1-re le-

győzte a Budapest Honvédot a lab-
darúgó OTP Bank Liga 16.
fordulójában. A hét nyeretlen meccs
után újra győztes lila-fehérek ezzel
a kilencedik helyre léptek előre,
míg a Honvéd ismét visszacsúszott
a kieső, 11. pozícióba.

A mérkőzés első félórája kevés
izgalmat tartogatott. Az Újpest
igyekezett birtokolni a labdát, már
a Honvéd térfelén letámadta riváli-
sát, de támadójátéka veszélytelen
volt, míg a vendégek egy-két alka-
lomtól eltekintve nem jutottak el az
újpesti 16-osig.

Harminc perc után a lila-fehérek
egyre többször tudtak labdát sze-
rezni a rivális térfelén, és ezekből
néhányszor nagyon közel kerültek
a gólszerzéshez, de nem tudtak be-
találni.

A fordulás után a Honvéd igye-
kezett többet birtokolni a labdát, az
Újpest játéka pedig visszaesett, a já-
tékrész közepén ennek ellenére
mégis a hazaiak jutottak vezetés-
hez. A Honvéd nem zuhant össze,
szinte azonnal egyenlített, tíz perc-
cel később azonban az Újpest Pero-
sevic nagyszerű villanásával ismét
előnybe került, és – többek között
Banai kapus parádés védésének kö-
szönhetően – megőrizte kapuját az
újabb góltól.

A bajnokság állása
1. Ferencváros       14        12        2            0           31-7            38
2. Fehérvár FC       15        8          5            2           35-17          29
3. MTK                  16        7          4            5           24-21          25
4. Puskás AFC       16        7          2            7           20-24          23
5. Kisvárda            15        6          5            4           17-18          23
6. Paks                   16        6          3            7           29-30          21
7. ZTE                   15        6          2            7           26-25          20
8. Mezőkövesd      16        6          2            8           16-22          20
9. Újpest                15        4          4            7           17-30          16
10. Budafok           14        4          3            7           16-24          15
11. Honvéd            15        3          5            7           22-22          14
12. Diósgyőr          15        3          1            11         18-31          10

Dobogóra lépett az MTK
Elmozdult a kiesőhelyről az Újpest FC a labdarúgó OTP Bank Li-

gában, miután a 16. forduló vasárnapi játéknapján legyőzte közvetlen
riválisát, a Budapest Honvéd együttesét.

A címvédő és listavezető Ferencváros otthon gyűjtötte be a három
pontot a Budafokkal szemben. Ugyancsak hazai pályán nyert a második
helyezett MOL Fehérvár, amely a pénteki nyitányon verte magabizto-
san az idei utolsó kört negyedikként kezdő Kisvárdát.

Utóbbi csapat mellett az élcsoport további együttesei közül kikapott
a Puskás Akadémia és a Paks is, amelyet a harmadik helyre fellépő
MTK Budapest győzött le.

A Diósgyőr maradt a tabella alján, mivel házigazdaként kikapott a
Zalaegerszegtől.

Az idei naptári évben még két mérkőzésre kerül sor az élvonalban:
a koronavírus-járvány miatt elhalasztott Újpest FC – Zalaegerszeg és
Budafoki MTE – Budapest Honvéd találkozót is szerdán pótolják.

NB I, 16. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia 1-0,
Újpest FC – Budapest Honvéd 2-1, MTK Budapest – Paksi FC 3-1, Di-
ósgyőri VTK – Zalaegerszeg 1-3, Ferencváros – Budafoki MTE 2-1,
MOL Fehérvár FC – Kisvárda Master Good FC 3-0.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 16. forduló: Újpest FC – Budapest Hon-

véd 2-1 (0-0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, zárt kapus, vezette: Antal.
Gólszerző: Beridze (64.), Perosevic (77.), illetve Balogh (67.).
Sárga lap: Antonov (14.), Beridze (33.), Kutrumpisz (42.), Onovo

(73.), Pauljevic (80.), Perosevic (81.), illetve Baráth (43.), Mezghrani
(57.), Balogh (81.).

Újpest: Banai – Pauljevic, Kastrati, Kutrumpisz, Antonov – Csong-
vai (86. Ristevski), Onovo – Simon (73. Perosevic), Szakály (73. Mit-
rovic), Beridze (83. Bacsa) – Tallo.

Honvéd: Tujvel – Batik, Baráth (90. Kocsis), Lovric – Mezghrani
(79. Traore), Szendrei, Hidi, Zsótér, Tamás – Gazdag, Balogh.

Az újpesti Simon Krisztián és a kispesti Gazdag Dániel a Szusza Ferenc Stadionban 2020.
december 20-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szoboszlai Dominik a lipcsei csapat öltözőjében.
Fotó: dierotenbullen.com

December 14-én készült felvétel az újjáépülő sportlétesítményről.
Fotó: Országos Befektetési Társaság

A minap életének 81. évében elhunyt az Elektro-
maros vállalat volt technikusa és az azonos nevű
klub jégkorongcsapatának valamikori edzője.

A marosvásárhelyi Kormos Gusztáv neve egybe-
forrt a jégkoronggal a megyeszékhelyen: az Incze
testvérek (Gabi, Paci és Tuka) játékát figyelve nőtt
fel, futballozott és jégkorongozott, majd idővel töb-

bek közt Ion Qiriac és dr. Biró Tóni ellenfele is volt
a jégpályákon. 

Az Elektromaros gyárban technikusként dolgo-
zott, majd 1977-ben a klub keretében megalapította
a jégkorongszakosztályt, aztán a csapatnál 12 éven
át edzősködött. Az alakulat a vezetése alatt1981-
ben lett B osztályos, majd azon évben a 2. helyet
érte el a csoportban, hogy 1985-ben az A osztály
harmadik értékcsoportjában a harmadik helyen vé-
gezzen. 

Azokban az években az Elektromaros jégko-
rongcsapatában Kormos kezei között formálódott
többek közt Szakács Ferenc, Kedves, Teodoriu,
Karda, Füstös, Farkas, Gál, Finta, Augustin, Már-
ton, Molnár, András stb., mind egykori tehetséges
helyi jégkorongozók. A gyártól minden támogatást
megkapott az együttes, emellett a jó csapatszellem-
nek is köszönhetően érték el abban az időszakban
a remek eredményeket. 

A helyi jégkorong újjászületésével kapcsolatosan
két éve Kormos Gusztáv ezt nyilatkozta e sorok író-
jának: ,,Fontos mindent szívvel-lélekkel csinálni,
ez pedig régóta hiányzik Marosvásárhelyen a sport-
életben is.”

Kormos Gusztáv hosszú évekig vezette családi
vállalkozását, az ékszerboltot. 

Kormos Gusztávra (Cormosu Augustin) 
emlékezve

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 15. forduló: Nagyszebeni

Hermannstadt – Jászvásári CSM Politehnica 0-1,
FC Botoșani – FC Voluntari 1-1, Academica
Clinceni – Bukaresti Dinamo 1-1.

Az élcsoport: 1. FCSB 33 pont, 2. CSU Cra-
iova 31, 3. Kolozsvári CFR 30, 4. Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 26.

Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila
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XIV. Gyöngykoszorúk Gyöngye 

Néptánctalálkozó és 
Szabó György Pál-díj-átadó

Múlt hét végén átadták a „Maros megye vízellátó és szenny-
vízelvezető infrastruktúrájának bővítése és rehabilitálása”
elnevezésű, a kohéziós alapból társfinanszírozott projekt
egyik munkálatát, aminek célja a Mezőszabad és Nagysár-
más közötti fővezeték felújítása, a szivattyúállomások és
ivóvíztartályok bővítése és korszerűsítése volt. 

A beruházási munkálatok során, melyek értéke 42,5 millió lej volt,
felújítottak 47,12 km fővezetéket, három szivattyúállomást (Mezősza-
bad, Mezőfele és Mezőpagocsa), négy ivóvíztartályt (Mezőszabad, Me-
zőfele, Mezőpagocsa és Nagysármás), egy klórozóberendezést
Mezőfelében és létrehoztak egy új klórozóberendezést Mezőpagocsán.

E beruházásoknak köszönhetően a mezőcsávási, mezősámsondi,
rücsi, mezőpagocsai, uzdiszentpéteri és nagysármási lakosság jobb mi-
nőségű vizet fogyaszthat.

Átadták a mezőségi fővezetéket

Az ünnepek alatt különleges híradókkal készül az
Erdélyi Magyar Televízió. Karácsony hetében hét-
főtől szerdáig a megszokott időben, este 7 órától élő-
ben lesz követhető a híradó, karácsony előestéjén és
első napján azonban szünetel a műsor. Karácsony
másod- és harmadnapján éves hírösszefoglalókkal

jelentkezik az Erdély TV, amelyben a 2020-as év 
legizgalmasabb történéseit foglalják össze. Decem-
ber 28-30. között rendes híradóval jelentkezik a csa-
torna, az év utolsó napján azonban mosolyfakasztó
híradással zárják és búcsúztatják az évet. Követhető
az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

Ünnepi híradások az Erdély TV-ben

Kormánypénz 
a megyeszékhelynek 

Marosvásárhely számára 2.645.000 lejt – a működési költségek fe-
dezésére igényelt összegnél mintegy hatszor kevesebbet – hagytak jóvá
a legutóbbi kormányülésen a 2020-as költségvetés tartalékalapjából. A
helyi közszállításra 820.000 lejt (az igényelt 5.236.505 lej helyett), köz-
tisztasági szolgáltatásokra 700.000 lejt (4.930.207 lej helyett), fertőtle-
nítésre és rágcsálóirtásra 425.000 lejt (2.721.987 lej helyett) kapott a
megyeszékhely. Pénz érkezett továbbá a Városi Sportklub egyes műkö-
dési költségeinek fedezésére, őrző-védő szolgáltatásra, közvilágítási
karbantartási munkálatokra, oktatási egységek bérére, valamint köz-
üzemi költségekre: telekommunikációs, villamosenergia-, ivó-, szenny-
víz- és energetikai szolgáltatásokra. 

A már hagyománnyá vált
Gyöngykoszorúk Gyöngye Nép-
tánctalálkozót idén 14. alkalommal
szervezték meg Marosvásárhe-
lyen, viszont a megszokottól eltérő
módon. 19 néptáncegyüttes küldte
el képviselőit, akiknek a táncát le-
filmezték a színpadon. A film meg-
valósulását többnapos forgatás
előzte meg. Az EMKE 2019-ben
egy új díjat alapított, mellyel azokat
a közösségeket jutalmazza, ame-
lyek településükön elindították és
működtetik a Gyöngykoszorú-moz-
galmat. A Szabó György Pál-díjat,
amely Bandi Kati textilművész által
készített egyedi plakett, a Gyöngy-
koszorúk Gyöngye Néptánctalálko-
zón adta át 2019-ben az EMKE

elnöke, Barabási Attila Csaba.
2020-ban Szabó György Pál-díjban
részesült a mezőpaniti Monográfia
Alapítvány közössége, melynek la-
udációját dr. Ábrám Zoltántól hall-
hattuk, a díjat átvette Deák János és
Deák Júlia; a dicsőszentmártoni
Kökényes néptáncegyüttes közös-
sége, melyet Incze Csaba tanácsos
laudált, a díjat átvette Fodor József;
illetve a marosvásárhelyi Maros-
szék Kulturális Egyesület, melyet
Fazakas Ildikó laudált, a díjat át-
vette Füzesi Albert.

Az esemény, igazodva a jár-
ványhelyzet okozta körülmények-
hez, virtuális térben zajlott, online
bemutatóját december 19-én 19
órától lehetett megtekinteni.



ADÁSVÉTEL

ELADÓK: üvegkorsók, Dacia-gumi,
vízmelegítőgájzer-alkatrészek, PVC-
hordók. Tel. 0365/448-371. (10119)

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-
935, 0265/320-382. (10087-I)

ELADÓ 100 kg-os disznó. Tel. 0754-
895-544, 0365/410-075. (10120-I)

ELADÓK 10-18 kg közötti fehér hús-
pulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016-os és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(65236-I)

AJÁNDÉKOZOK két kiscicát. Tel. 0770-
546-075. (10135)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (65081-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

KERESEM fiatalkori ismerősömet,
Norbit – szőke hajú tanár –, akivel
1994-ben Szovátán együtt szilvesz-
tereztünk. Tel. 0740-846-127. (-I)

SZÉPÜLJÖN otthon az ünnepekre!
Családi fodrász igénybe vehető.
Programálás: 0740-451-092. (10122)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 22-én a kisgörgényi szüle-
tésű SZABÓ SÁNDORRA
halálának 16. évfordulóján. Nyu-
godjon békében! Szerettei.
(10114-I)

Emlékezünk december 22-én 
MESZESI BÉLÁRA halálának 29.
évfordulóján. Szívünkben élsz,
mert csak az hal meg igazán, akit
elfelejtenek. Nyugodjál békében,
drága édesapám! Azóta is szo-
morú minden karácsonyunk.
Nagy fiad, Béla és Zsuzsa, uno-
káid: Béla és Nándor. (10133)

Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk.
Nehéz az életet leélni nélküled,
feledni téged soha nem lehet.
Fájó szívvel emlékeztünk decem-
ber 21-én a drága jó édes-
anyámra, testvérre, sógornőre és
nagynénire, SIMON JOLÁNRA
halálának 4. évfordulóján. Emlé-
két örökre szívükbe zárták sze-
rettei. Nyugodj békében, drága
anyukám! (-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy
BOAR BERTA 

a koronkai téglagyár 
volt dolgozója 

életének 86. évében, türelemmel
viselt szenvedés után, december
17-én csendesen megpihent. Bú-
csúztatója december 22-én 12
órakor lesz a Pax ravatalozójá-
ban (Al. Papiu Ilarian u. 10. sz.),
majd ezt követően a kebelei sír-
kertben helyezzük örök nyuga-
lomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (10115-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
sógor, após, apatárs, szomszéd
és barát, 

id. LAKATOS TIBOR 
életének 84. évében csendesen
megpihent. Temetése december
22-én, kedden 14 órakor lesz a
katolikus temetőben, református
szertartás szerint. 
Pihenése legyen áldott, nyu-
galma legyen csendes! Emléke
örökké szívünkben él.
„Íme, Isten a segítőm nékem.

Az Úr az én lelkemnek támoga-
tója.”

(Zsolt. 54:6)
A gyászoló család. (10116-I)

Szomorú szívvel, Isten akaratát
elfogadva tudatjuk, hogy a szere-
tett édesanya, rokon, jó barát és
szomszéd, 

SZENTGYÖRGYI LILI 
életének 82. évében megpihent.
Drága halottunk temetése 2020.
december 23-án, szerdán 13 óra-
kor lesz a marosszentgyörgyi re-
formátus temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Búcsúzik tőle két fia és csa-
ládjuk. 

A gyászoló család. (10144-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk tőled,
MÁTÉ FERENC. Hirtelen jött
halálod híre mélységesen
érintette mindnyájunk lelkét,
elveszítettünk egy nagyon jó
barátot és munkatársat. Bú-
csúznak az Imatex modell-
asztalos-műhelye volt munka-
társai és a Modimpex cég, ahol
szinte 25 évet dolgoztál.
Vigasztalást a család számára!
Szekeres A., Kedei L., Kocsis L.
és még nagyon sok jó barát.
Nyugodjál békében! (10123-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk
az unokaöcsémtől, a nyárád-
szeredai BIRÓ LÁSZLÓTÓL.
Vigasztalódást kívánunk és
együttérzésünket fejezzük ki a
család minden tagjának.
Öcsémnek békés nyugodalmat!
Nagybátyja Marosvásárhelyről,
Biró Pál és családja. (10117-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
TATÁR JENŐTŐL, és őszinte
részvétünket nyilvánítjuk a
gyászoló családnak. A
Cukorbetegek Egyesülete.
(10118)

A nyárádszeredai líceum 1976-
os végzettjeinek sorából újabb
hiányzót írhatunk. 
Mint osztálytársunk férje,
fogadott osztálytársunk, BÍRÓ
LACIKA elvesztése tölt el
mindannyiunkat nagy szomorú-
sággal. Hangulatos, társaság-
kedvelő jelenléte mindig hiá-
nyozni fog. A családjának
vigasztalódást kívánunk.
Nyugodjon békében! 

2020.december22.,kedd________________________________________ KÖZÉLET–HIRDETÉS____________________________________________ NÉPÚJSÁG11

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy válasz-
tékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, te-
metkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Fájó szívvel emlékezünk drága édes-
anyánkra, SZABÓ IBOLYÁRA szül.
Gábos, aki egy éve, pótolhatatlan űrt
hagyva maga után, a mennybe távozott.
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Férje, gyermekei, unokái, menyei mind-
örökké emlékeznek rá. (10041-I)

Enyhe lesz az idő 
karácsonykor

Az ilyenkor megszokottnál enyhébb lesz az idő karácsonykor, és
szinte országszerte számítani lehet csapadékra, 26-án és 27-én havas eső
és helyenként hó formájában is – nyilatkozta az Országos Meteorológiai
Szolgálat  szolgálatos meteorológusa. A szakember szerint december
25-én, 26-án és 27-én a központi, déli és keleti országrészben kiterjedt
területeken várható csapadék, nyugaton és északnyugaton kisebb meny-
nyiségre lehet számítani. Kezdetben eső, aztán havas eső és havazás is
előfordulhat, nemcsak a hegyekben, hanem az alacsonyabban fekvő te-
rületeken is. 

A hőmérsékleti értékek magasabbak lesznek, mint ilyenkor általában:
karácsony első napján az ország északi részén 6, délen akár 15 fok is
lehet, aztán karácsony másod- és harmadnapján valamelyest lehűl a le-
vegő, 1 és 6 Celsius-fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet. Az
év utolsó napjaiban ismét fokozatosan enyhülni fog az idő, és csapadék
is egyre kevesebb helyen fordul majd elő. (Agerpres)

Online láthatják a Recirquel
ünnepi produkcióját az ér-
deklődők; a felújított és új
jelenetekkel bővített Kristály
című újcirkuszmese a Müpa
Home közvetítésében de-
cember 27-én tekinthető
meg – közölte a Müpa hétfőn
az MTI-vel.

Az előadás a klasszikus téli
mesék világába kalauzolja a néző-
ket. Az előadás a Müpa Home on-
line közvetítésében december
27-én 18 órától ingyenesen megte-
kinthető – olvasható a közlemény-
ben.

Mint írják, a Vági Bence művé-
szeti vezető által megálmodott
Kristály című produkció története
a cirkusz és a tánc eszközeivel
idézi meg a klasszikus mesék vi-
lágát. A 2018-ban bemutatott,
most felújított és új jelenetekkel
bővült, immerzív színházi elő-
adásban a közönség közelről cso-
dálhatja meg a fejük felett
elsuhanó artisták mutatványait,
sőt maguk a nézők is a cirkuszi tér
részévé válnak. Az előadást sok-
féle cirkuszi zsánerszám és táncos
elem is kiegészíti, a Recirquel ar-
tistái vendégművészekkel, köztük
Magyarország legnevesebb hip-
hoptáncosaival lépnek a jeges po-
rondra.

Az összegzés emlékeztet, hogy
a Hókirálynő szerepében Horányi
Juli énekesnő hangja csendül fel,
udvari Manót a társulat korábbi
előadásaiból is ismert Egyed Bri-
gitta színésznő alakítja. Horváth
Zita és Zsíros Gábor artista-táncos
párosa gurtniduószámban lesz lát-
ható, míg Várnagy Kristóf és Illés
Renátó karikán, Wittmann Csilla
és Farkas László handvoltizs
számmal, Veress Zsanett és Bagdi
Gergely handstand zsánerrel, Ser-
gii Materynskyi pedig zsonglőr-
számmal szórakoztatja a
közönséget.

A produkcióban eredeti zene-
művek és karácsonyi klasszikusok
adaptációi csendülnek fel, a zenei
szólamokat Terjék Gábor és Mes-
ter Dávid szerezték, a jelmezeket
Kasza Emese tervezte, a díszletek
Klimó Péter tervei alapján készül-
tek. Az előadás társrendezője Illés
Renátó, társkoreográfusa pedig
Zsíros Gábor volt.

A mindenki számára ingyenesen
megtekinthető előadás a bemutató
másnapján felkerül a Müpa Médi-
atárba, ahol január 3-áig regisztrá-
ció nélkül szintén térítésmentesen
megnézhető. Az előadás online
streamje a www.mupa.hu webol-
dalon érhető el – áll az összegzés-
ben. (MTI)

Online látható a Recirquel 
ünnepi produkciója

Forrás: Recirquel
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Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére állt, a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégezte az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Köszönjük, hogy bizalmukkal megtiszteltek, áldott ünnepet,
2021-re is egészséget, boldogságot kívánunk!  

TÉGY RÓLA, HOGY AZ ÜNNEPEN AZ EGÉSZSÉG NE A JÓKÍVÁNSÁGBAN MERÜLJÖN KI!


