
Lesz karácsonyi
vásár, 
gyermekváros
Rendkívüli ülésen hagyta jóvá pénte-
ken a városi közgyűlés a marosvásár-
helyi Avram Iancu líceum
korszerűsítésére, illetve hőszigetelé-
sére vonatkozó műszaki-gazdasági
mutatókat, valamint két civil szervezet-
tel való együttműködési szerződés
aláírását a karácsonyi ünnepségek
megszervezésére. 
____________2.
Újra a szórvány-
magyarok között
Feladat teljesítve – mondhatnánk, mi-
után szombaton szerencsésen haza-
tértünk Beszterce-Naszód megyei
utunkról. Csakhogy ez nem feladat
volt, hanem tudatosan és önként vál-
lalt jótékonysági akció.
____________4.
Ünnep
Bizony az. S ha egy kórus ünnepel,
vele ünnepel az egyetemes kórusmu-
zsika is, meg a dalosok mindannyian.
A marosvásárhelyi filharmónia kórusa
65 esztendős fennállásának dedikált
hangversenyműsorában pedig kezet
nyújtott egymásnak a reformáció, min-
denszentek és 1956, a pandémia és a
gospel a hallás és az áthallás varázs-
latában.
____________5.

150 évvel ezelőtt, 1871. november 20-án gördült be az első
gőzmozdony a marosvásárhelyi állomásra, s ezzel az egyik
leágazással bekapcsolták a Maros-parti várost a Székely kör-
vasútba. A Gyulafehérvár–Marosvásárhely útvonalat a Wa-
ring Testvérek és Társai építették, az Osztrák–Magyar
Monarchia megrendelésére. Szombaton délelőtt erre emlé-
keztek a Román Vasúttársaság (CFR) és a polgármesteri hi-

vatal által szervezett hangulatos rendezvényen, ahol, miután
leleplezték az indóház falára helyezett emléktáblát, gőzmoz-
donyokat, korabeli pályakocsikat is felvonultattak a nagy lét-
számú jelenlevő, gyerekek és felnőttek örömére. 

Csütörtöki remény
Csütörtökön végre lesz kormánya Romániának. Feltéve, ha nem

mondanak újra csütörtököt az egyezkedések. Hiszen tapasztaljuk, hogy
az országban minden politikai tárgyalás az utolsó pillanatban borul
fel.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és
az RMDSZ vezérkara vasárnap tárgyalt még egy – állítólag utolsó –
kört, amely során arra a döntésre jutottak, hogy közös kormányfője-
löltet javasolnak az államfőnek, és úgymond vetésforgós kormányzást
kívánnak. Valóban ideje lenne több mint két hónapnyi osztozkodás után
dűlőre jutni, és ha már mindenki megkapta a maga koncát, munkához
látni a választópolgárok érdekében (is). 

A PNL-nek állítólag 8, a PSD-nek 10 minisztere lesz, az RMDSZ
pedig – miután a szociáldemokraták hozzájárulásával „megzsarolta”
volt és leendő koalíciós partnereit – megtarthatja az eddigi tárcák ve-
zetését: a sport-, a környezetvédelmi, valamint a fejlesztési miniszté-
riumot. 

Az osztozkodás korántsem ment simán, a hírek szerint hangosan ve-
szekedtek a miniszteri posztokért a képviselők. Az ügy pikantériája,
hogy Florin Cîţu, aki már mindenki, talán már önmaga számára is kí-
nossá vált, részt sem vett a szombati koalíciós tárgyaláson, paparazzik
egy kávézó teraszán kapták lencsevégre, miközben kollégái a koncon
osztozkodtak. 

Mózes Edith

Vajda György

(Folytatás a 3. oldalon)
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150 éve kapcsolódott be Marosvásárhely a Székely körvasútba

Emléktáblát lepleztek le



Viszlek magammal 
– az Ariel színházban

November 24-én, szerdán 13 órától, 26-án, pénteken
14 órától a Viszlek magammal című, 14 éves kortól
ajánlott interaktív diákelőadás látható a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. A helyek száma a
járványügyi helyzet miatt korlátozott, ezért előzetes te-
lefonos foglalás szükséges a rablopandur@yahoo.com
e-mail-címen vagy a 0747-942-181-es telefonszámon.
A nézők a védettség bizonyításával vehetnek részt az
előadáson.

Kamarazeneest a sötétben 
November 23-án, kedden (ma) 19 órakor Unseen –
Koncert a sötétben címmel kamarazeneestet tartanak a

Kultúrpalota nagytermében. Makcim Fernandez Samo-
daiev orosz művész gordonkán, Monica Florescu zon-
gorán játszik, moderátor Ruxandra Miuţi. Műsoron:
Bach-, Scarlatti-, Vivaldi-, Pärt-, Maria Theresia von Pa-
radis-művek. A koncert különlegessége, hogy a zenei
élményt a nagyérdemű leoltott villany mellett, a sötét te-
remben élheti át. Egy jegy ára 20 lej.

Szimfonikus dzsesszhangverseny
November 25-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus
dzsesszhangversenynek ad otthont a Kultúrpalota
nagyterme. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szim-
fonikus zenekarát Remus Grama vezényli, fellép az
Ineffable együttes: Regián Réka Kata – ének, fuvola,
Lukács Márton-Örs –billentyűk, hangszerelés, Szere-
ceán Tihamér – basszusgitár, basszusszintetizátor, Sze-
receán Osszián – dobok. Műsoron az Ineffable együttes
művei.

Korszerűsíteni fogják az Avram Iancu líceumot
Lesz karácsonyi vásár, gyermekváros

IDŐJÁRÁS
Esős idő

Hőmérséklet:
max. 7 0C
min. 10C

Ma KELEMEN
és KLEMENTINA, 
holnap EMMA napja.
EMMA: a német Ermából ala-
kult, amely valójában több Erm-
és Irm- kezdetű név becézése
volt. Jelentése: vagy egy germán
néptörzshöz tartozást jelöl, vagy
Irmin germán istenség, a világfa
nevét őrzi.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. november 22.

1 EUR 4,9491
1 USD 4,3863

100 HUF 1,3421
1 g ARANY 259,3070

35 új fertőzött
A járvány kezdetétől november 22-éig Maros megyében
38.694 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap 35-tel
nőtt a megyében az új esetek száma, 16 korábbi fertőzött-
nél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 318
koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 19-
en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig 37.112-
en gyógyultak meg, és 1514-en vesztették életüket a
megyében a Covid–19 miatt.

Felavatják dr. Pongrácz Antal 
mellszobrát

A Dr. Pongrácz Antal Egyesület szervezésében november
26-án, pénteken délután 4 órakor felavatják néhai dr. Pong-
rácz Antal elismert fogorvos, egyetemi oktató, ifjúsági világ-
bajnok, többszörös párbajtőr olimpikon mellszobrát a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem róla
elnevezett sportcsarnokában. A szobor Gyarmathy János
és Makkai István szobrászművészek alkotása.

Nemzetközi Fotóművészeti Szalon
A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub szervezésében, a
FIAP, a GPU és az AAFR védnökségével november 26-án,
pénteken 18 órakor megnyílik a X. Nemzetközi Fotóművé-
szeti Szalon és a XXVIII. Országos Biennálé a vár Szűcsök
bástyájában. A tárlatot megnyitja Soós Zoltán, Marosvásár-
hely polgármestere.

Rezidensvizsga az orvosin
November 21-én, vasárnap zajlott hat egyetemi központ-
ban, köztük a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetemen az orvosok, gyógy-
szerészek és fogorvosok rezidensvizsgája. A rácsteszt
alapú megmérettetésre Marosvásárhelyen 1165-en jelent-
keztek: 532-en az orvosok, 234-en a fogorvosok, 399-en a
gyógyszerészek számára szervezett vizsgára. Az eredmé-
nyekről a rezidensjelöltek a helyszínen értesültek, a 
jegyeket a vizsga napján a rezidentiat.ms.ro honlapon is
közzétették. Országos szinten rekordszámú, több mint
12.500 pályakezdő jelentkezett a vizsgára, amelyen a vé-
dettség bizonyításával lehetett részt venni.

Korcsolyapálya Marosszentkirályon
A Marosszentkirályi Polgármesteri Hivatal egy 600 négy-
zetméteres korcsolyapályát telepít a faluba, a művelődési
ház mögé. Az ünnepélyes megnyitóra november 27-én,
szombaton kerül sor. A pályát a következő idősávokban
lehet majd használni: 9:30-tól 11 óráig, 11:30-tól 13 óráig,
13:30-tól 15 óráig, 15:30-tól 17 óráig, 17:30-tól 19 óráig,
19:30-tól 21 óráig. A belépőjegy turnusonként 10 lej, a kor-
csolyabérlés ugyanennyibe kerül. A gyermekek örömére a
korcsolyapálya mellé egy körhintát is elhelyeznek. A pálya
az időjárás függvényében január végéig tart nyitva. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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7 óra 35 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 42 perckor. 
Az év 327. napja, 
hátravan 38 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647
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RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor
Rendkívüli ülésen hagyta jóvá pénteken a városi
közgyűlés a marosvásárhelyi Avram Iancu líceum
korszerűsítésére, illetve hőszigetelésére vonatkozó
műszaki-gazdasági mutatókat, valamint két civil
szervezettel való együttműködési szerződés aláírá-
sát a karácsonyi ünnepségek megszervezésére. 

Az Avram Iancu műszaki líceum korszerűsítésére a ma-
rosvásárhelyi önkormányzat pályázatot szeretne benyúj-
tani a Környezetvédelmi Alaphoz az állami intézmények
felújítását célzó pályázati kiírás keretében. A programot
szeptemberben hirdették meg, a kiírástól számított első két
hónapban benyújtott finanszírozási kérelmek maximális
pontszámot kapnak. Ahhoz, hogy a polgármesteri hivatal
benyújthassa pályázatát, szükség volt arra, hogy november
19-ig tanácsi határozattal fogadják el a beruházás gazda-
sági-műszaki mutatóit. A testület jóváhagyta a tervezetet,
így a városháza benyújthatja a dokumentációt.

A testület arról is szavazott, hogy az önkormányzat két
civil szervezettel együttműködési szerződést ír alá a kará-

csonyi ünnepségek megszervezésére. A tanácsosok jóvá-
hagyták, hogy a polgármesteri hivatal a Mercur egyesület-
tel partnerségben működtesse a gyermekvárost december
3-24. között, erre a testület egy korábbi ülésén 160 ezer
lejes költségkeretet hagyott jóvá. A helyszín a Vár melletti
tér, ahol 12 házikó is helyet kap majd.

A Parapács egyesülettel partnerségben a karácsonyi vá-
sárt szervezné meg az önkormányzat november 28. – de-
cember 28. között. A jóváhagyott költségvetés 169 ezer lej.
A négy helyszín, Frunda Csenge RMDSZ-frakcióvezető
módosító javaslatát követően, a Bolyai tér, a Színház tér,
a Vár sétány és a vár. Az adventi koszorút a Bolyai téren
helyezik el, a karácsonyfát a Színház téren, ahol vásáros-
házikók is lesznek. Pápai László javaslatára a rendezvé-
nyeken részt vevő cégek 40 százaléka helyi, 60 százaléka
Maros megyei kell legyen. Többen is feltették a kérdést a
tanácsosok közül, hogy ezt a két rendezvényt meghirdette-
e az önkormányzat, egyenlő esélyt adva más civil szerve-
zeteknek is, amire a városháza illetékese nemleges választ
adott. Mivel a tanácsülés online közvetítése a 12. percben
megszakadt, a képviselőtestület döntéseiről utólag értesül-
tünk. 

Antalfi Imola

Sétálóutcák 
A marosvásárhelyiek szavazata dönti el, 

melyik terv kap népszerűségi díjat
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala népszerűségi díjban

részesíti a sétálóutcák kialakítására készült, és korábban be-
nyújtott tervek közül azokat, amelyek a legtöbb szavazatot
kapják. Voksolni a www.tirgumures.ro oldalon lehet, itt talál-
ható meg az az öt projekt, amely a Sétálóutcák kialakítása –
Bolyai utca, George Enescu utca, Győzelem tér 3. szám című
ötletpályázatra érkezett.

A polgármesteri hivatal lehetőséget ad a lakosoknak arra,
hogy véleményezzék, és ezáltal népszerűségi díjat kapjon
egyik abból az öt tervből, amely a Bolyai utca, a George
Enescu utca, illetve a Győzelem tér sétálóutcává alakítása kap-
csán érkezett. Szavazni 2021. december 15-éig lehet, az öt le-
hetőség közül egyet lehet megjelölni mindhárom helyszín

esetében. A díj értéke 1.000 euró/helyszín, ezt az összeget a
projektet elkészítő csapat kapja. A verseny, amelynek a végén
a szakmai zsűri a benevezett öt pályázatot rangsorolta, 2021.
június 30. és  szeptember 1. között zajlott, és az volt a célja,
hogy kiválassza a legjobb javaslatokat a szóban forgó város-
részek átalakítására a jelenlegi közösségi igényeknek megfe-
lelően, olyan szempontok alapján, mint például: sétálóutcák
kialakítása, a térség műemlékeinek és építészeti-urbanisztikai
sajátosságainak kiemelése, a térség turisztikai vonzerejének
növelése, a környezetszennyezés csökkentése stb.

Részletek, szavazás: https://bit.ly/3oEukS2
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

bel- és külkapcsolati osztályának közleménye



Mark Rutte holland ügyvivő miniszterelnök „tünte-
tésnek álcázott erőszaknak” nevezte az újjáéledő
koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások
elleni, zavargásba torkolló hétvégi tüntetéseket –
jelentette hétfőn a helyi sajtó.

A kormányfő a médiának adott nyilatkozatában hangsú-
lyozta: „mindig is harcolni fogok a tüntetés jogáért, ez része
demokráciánknak, jogállamiságunknak, de elfogadhatatlan,
hogy idióták erőszakot alkalmaznak a rendfenntartók és a
mentősök ellen azzal az ürüggyel, hogy elégedetlenek a kor-
látozó intézkedésekkel”.  Hozzátette: az igazságszolgáltatás
mindent megtesz annak érdekében, hogy az erőszakos cselek-
mények mögött állókat felelősségre vonják.

Hollandia a múlt héten ismét részleges zárlatot és egy sor –

elsősorban a vendéglátást érintő – korlátozást vezetett be a jár-
vány erősödése miatt. 

A hágai kabinet azt is tervezi, hogy a nem beoltott emberek
számára megtiltja bizonyos helyszínek, köztük éttermek és
bárok látogatását. Hétfői értesülések szerint a rendőrség 80
embert – köztük több fiatalt és kiskorút is – letartóztatott az
egyszerre több holland városban tartott tüntetések során, ahol
a randalírozók gyújtogattak, több üzlet kirakatát megrongál-
ták, füstbombákat és tűzijátékokat hajítottak a rendfenntar-
tókra. A rendőrség „figyelmeztető lövéseket” adott le, amelyek
hét embert sebesítettek meg.

A rendőri szakszervezetek is elítélték a zavargásokat, és azt
hangsúlyozták, hogy a rendőrségnek „kíméletlen erőszakkal”
kellett szembenéznie. (MTI)

Megkapta a kormányalakítási megbízást Klaus Io-
hannis államfőtől hétfőn Nicolae Ciucă ügyvivő vé-
delmi miniszter, akit a PNL, a PSD és az RMDSZ
alkotta nagykoalíció jelölt a posztra.

Iohannis rövid sajtónyilatkozatban jelentette be, hogy – a
PNL által javasolt – Ciucănak a megalakult szilárd parlamenti
többség javaslatára adott (újabb) kormányalakítási megbízást.
Ciucă három hete visszaadta első kormányalakítási megbízá-
sát, mivel akkor pártjától egy kisebbségi PNL-RMDSZ kor-
mány megalakítására kapott felhatalmazást, amelynek a
beiktatásához nem sikerült parlamenti többséget szereznie.

A hárompárti koalíció, amely a nemzeti kisebbségi frakció
támogatását is élvezi, jelenleg kétharmados többséggel ren-
delkezik a parlamentben, és így alkotmánymódosításra is
képes. A koalíciós megállapodás szerint a PNL és a PSD fel-
váltva adja a kormányfőt, a cserére pedig másfél év múlva,
2023 májusában kerül sor.

Az államfő bejelentésén jelen lévő miniszterelnök-jelölt azt
mondta: az utóbbi napokban a többi párttal együtt közös kor-
mányprogramot állítottak össze, hogy stabil koalíciót hozza-
nak létre, és biztosítsák az ország stabilitását. Ciucă
rámutatott: a polgárok stabilitást és megoldásokat várnak, azt,
hogy a kormány képes legyen kezelni a világjárvány és az
energiaválság következményeit, a kormányprogram pedig
azokra az intézkedésekre is kiterjed, amelyek lehetővé teszik
a nemzeti helyreállítási terv (PNRR) életbe léptetését.

Florin Cîţu PNL-elnök hétfőn kompromisszumos megol-
dásnak nevezte, hogy pártja a PSD-vel lépett koalícióra, és

arról biztosította híveit, hogy ez nem „feltétel nélküli komp-
romisszum”. Szerinte az Európai Bizottság által jóváhagyott
PNRR magában foglalja az ország modernizálásának, költség-
vetési stabilitásának, európai elkötelezettségének feltételeit, a
PNL pedig azon fog őrködni, hogy az új kormány teljesítse a
PNRR-ben vállalt reformokat.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke rámutatott: egy ekkora
többséggel rendelkező kormánynak kötelessége hosszú távú
fejlesztéseket indítania, meg kell újítania az ország „megkö-
vesedett” közigazgatási struktúráit, alkotmányos reformot kell
végrehajtania. Az egyik legfontosabb teendő, hogy Romániát
parlamentáris köztársasággá alakítsák át, ahol az államfőt a
parlament választja meg – mutatott rá az RMDSZ elnöke.

A parlamentben két rendszerkritikus párt, a – tavalyi válasz-
tások nyomán alakult jobbközép koalíciós kormányból kilé-
pett – Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a
nacionalista, vírustagadó szólamokkal parlamenti képviselet-
hez jutott, a többi párt által szélsőségesnek tartott Románok
Egyesüléséért Szövetség (AUR) marad ellenzékben.

A létrehozandó nagykoalíciós kormánnyal szemben állnak
azok a PNL-frakcióból kilépett független képviselők és sze-
nátorok – élükön Ludovic Orban volt PNL-elnökkel –, akik a
választók elárulásának tartják, hogy a néppárti PNL politikai
ellenfelével, a szociáldemokratákkal szövetkezett. Orban hét-
főn bejelentette, hogy nemcsak a frakcióból, hanem a PNL-
ből is kilép.

Az új kormányról várhatóan csütörtökön szavaz a parla-
ment. (MTI)

A Hivatalos Közlönyben 
az államelnöki rendelet

Megjelent hétfőn a Hivatalos Közlönyben a Nicolae
Ciucă kormányalakítási megbízatásáról szóló állam-
elnöki rendelet. Az elnöki hivatal korábban közölte,
hogy Klaus Iohannis államfő aláírta a Nicolae Ciucă
kormányalakítási megbízásáról szóló dekrétumot. Az
államelnök a parlamenti pártokkal tartott hétfői kon-
zultáció után jelentette be, hogy a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) jelöltjét kéri fel kormányalakításra. Sajtó-
nyilatkozatában Iohannis hangsúlyozta, hogy Nicolae
Ciucát a PNL, a Szociáldemokrata Párt (PSD), az
RMDSZ és a nemzeti kisebbségek közösen javasol-
ták a kormányfői tisztségre. Ezek a politikai alakula-
tok szilárd parlamenti többséget hoztak létre – tette
hozzá. A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR)
nem vett részt a cotroceni-i egyeztetéseken. 
(Agerpres)

1550 új fertőzött
A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) hétfői köz-
lése szerint az utóbbi 24 órában 1550 személyt diag-
nosztizáltak az országban SARS-CoV-2-fertőzéssel;
154 koronavírussal összefüggésbe hozható halále-
setet regisztráltak, ezek közül 29 korábban követke-
zett be. A 154 halálos áldozat közül 130-an nem
voltak beoltva, ugyanakkor 143-nak volt valamilyen
társbetegsége. A 24 beoltott áldozat 50 és 59 év kö-
zötti, illetve 80 éven felüli volt, és valamennyiüknek
volt társbetegsége. Ezzel 55.113-ra emelkedett a ko-
ronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma Romániában. Hétfőn 11.116 személyt kezel-
tek kórházban Covid–19-cel, 1539 beteg szorult in-
tenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt
páciensek között 164 kiskorú van, és közülük 14-et
ápolnak az intenzív osztályon. (Agerpres)

Újabb oltóanyag-szállítmány 
érkezett 

Újabb, 690.300 dózist tartalmazó szállítmány érke-
zett hétfőn Romániába a Pfizer-BioNTech vállalat ko-
ronavírus elleni oltóanyagából – tájékoztatott az
oltáskampányt koordináló országos bizottság
(CNCAV). A vakcinák légi úton érkeztek az otopeni-i
repülőtérre, ahonnan speciális konténerekben szál-
lítják a tárolóközpontokba. Ebből a szállítmányból a
bukaresti központ 503.100 adagot kap, a brassói
81.900-at, a iaşi-i 70.200-at, a konstancai 35.100-at.
kap. Mindeddig 16.982.699 adag Pfizer-BioNTech-
oltás érkezett Romániába, ebből 10.890.305 dózist
használtak fel a lakosság immunizálására – közölte
a CNCAV. (Agerpres)

Az ország elnéptelenedése 
a legnagyobb veszély

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szóvivője szerint Ro-
mánia számára jelenleg az ország elnéptelenedése
jelenti a legnagyobb veszélyt. Radu Oprea a család-
ügyi minisztérium létrehozásának szükségességét
támasztotta alá ezzel a kijelentésével.  A szóvivő sze-
rint az új minisztérium létrehozása nem jár feltétlenül
pluszköltséggel, mert a kormány meglévő munkakö-
zösségét át is lehet csoportosítani anélkül, hogy nö-
velni kellene az alkalmazottak számát. A
szociáldemokrata párti politikus szerint Románia na-
gyon sok gonddal küzd jelenleg, többek közt azzal,
hogy az elmúlt évben közel 400 ezer gyermeknek
kellett nélkülöznie, és ezekre a problémákra a leendő
kormánynak megoldást kell találnia. (Agerpres)
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Ország – világMegkapta a kormányalakítási megbízást 
Nicolae Ciucă

A holland miniszterelnök „tüntetésnek álcázott
erőszaknak” nevezte a zavargásokat

Elindult az afrikai országok oltási kampányát segítő,
koronavírus elleni európai uniós közel 100 millió
adagos oltóanyag-adomány – közölte az Európai Bi-
zottság hétfőn.

Az uniós bizottsági bejelentés szerint az Európai Unió az
év végéig 99,6 millió adag egydózisú Johnson & Johnson vak-
cinát szállít az alacsony és közepes jövedelmű afrikai orszá-
gokba.

Az első tételek hétfőn indultak a célországokba: Nigerbe
496 800, Dzsibutiba 50 400, Nigériába 2 millió 764 ezer 800,
Togóba 633 600, a Közép-afrikai Köztársaságba 302 400, a
Kongói Demokratikus Köztársaságba 230 400, a Guineai Köz-
társaságba 496,8, Mauritániába 144 000 oltóanyag érezik. A
következő hetekben az afrikai kontinens más országaiba is in-
dulnak vakcinaszállítmányok – közölték.

A brüsszeli testület közleménye Ursula von der Leyent, az
Európai Bizottság elnökét idézte, aki a következőket mondta:
az uniós vakcinaadomány célja a koronavírus elleni globális
szolidaritási erőfeszítés előmozdítása. Az Európai Bizottság
elnöke emlékeztetett: az Európai Unió azt vállalta, hogy 2022
közepéig legkevesebb 500 millió adag koronavírus elleni vak-

cinával támogatja a rászoruló afrikai országok oltási kampá-
nyát. Az Európai Unió a tagállami erőfeszítések támogatása
mellett továbbra is megosztja a vakcinákat a koronavírus teljes
legyőzése érdekében. Ezzel egyidőben finanszírozást nyújt a
globális vakcinagyártási kapacitások megerősítéséhez, külö-
nösen Afrikában – közölte az uniós bizottság elnöke.

Az Európai Unió július végén indított kezdeményezést az
oltóanyagok, gyógyszerek és egészségügyi technológiák gyár-
tásával és az azokhoz történő hozzáféréssel kapcsolatban Af-
rikában. A kezdeményezés az afrikai oltóanyaggyártás
megfelelő feltételeinek megteremtését segíti elő. A megvaló-
sítást az EU költségvetése és az európai fejlesztésfinanszíro-
zási intézmények, köztük az Európai Beruházási Bank (EBB)
1 milliárd euróval támogatják.

Az uniós intézmények és a tagországok megállapodtak
abban is, hogy egyéb intézkedések mellett támogatják a dakari
Pasteur Intézet oltóanyaggyártást célzó beruházását. Várako-
zások szerint az új gyártóüzem csökkenteni fogja Afrika je-
lenleg 99 százalékos oltóanyag-behozatali igényét, és erősíti
a jövőbeni járványokkal szembeni ellenállóképességet az
egész kontinensen. (MTI)

Elindult az EU afrikai országoknak szánt 
első vakcinaszállítmánya

A tárgyalók rotációs rendszerben kívánják vezetni a
kormányt. Vagyis másfél évvel a beiktatást követően mi-
niszterelnök-csere lesz, majd az elkövetkezendőkben is
e szerint a forgatókönyv szerint igazgatják az ország
sorsát. Az RMDSZ elnöke azonban a szombati tárgya-
kásokat követően kijelentette, nem támogatja a rotációs
miniszterelnöki rendszert, és ő nem kíván részt venni
ebben a körforgásban.

Égetően szükség lenne egy olyan kormányra, amely
tud és akar is intézkedni a lakosság érdekében. A csü-
törtökön megszavazandó nagykoalíciós kormánynak ál-
lítólag családügyi minisztériuma is lesz, amely a PSD
felügyelete alatt fog működni. Ez remélhetőleg gondol
majd az egyszerű emberekre is. Ezért reméli mindenki,
hogy csütörtökön végre felelős kormánya lesz az or-
szágnak. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Csütörtöki remény

Ausztria szigorította a beutazási szabályokat
Ausztria hétfőtől szigorította a beutazási szabályo-
kat: csak az oltottak, a koronavírus-betegségen fél
éven belül átesettek és az érvényes negatív PCR-
teszttel rendelkezők utazhatnak be az országba –
közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)
a police.hu oldalon hétfőn. 

Hozzátették: az antigén- és antitesttesztek ezzel egyidejűleg
„a beutazás tekintetében érvényüket vesztik”, kivéve, ha a vé-
dettség igazolása egy oltás igazolásával és amellett az annak
beadása előtt készült pozitív antitestteszt birtokában történik.
Az ORFK tudatta azt is, továbbra is be lehet utazni a minta-

vételtől számított 72 órán belüli PCR-tesztről szóló orvosi iga-
zolás birtokában. Az új szabályozás kivételként tekint az in-
gázókra, akikre a továbbiakban is a „3G szabály” vonatkozik.
(Elnevezését a beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek, né-
metül geimpfte, genesene oder getestete Personen kifejezésből
képezték.) Az ingázók esetében a PCR-tesztek érvényessége
a jelenlegi 7 napról 72 órára csökken, az antigénteszteknél
pedig a jelenlegi 48 óra helyett 24 óra lesz az érvényesség.

A diákok továbbra is használhatják a beutazáshoz az isko-
lában kapott tesztigazolásukat, az úgynevezett Ninja-Pass-t –
tette hozzá a rendőrség. (MTI)
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Feladat teljesítve – mondhat-
nánk, miután szombaton sze-
rencsésen hazatértünk Besz-
terce-Naszód megyei utunk-
ról. Csakhogy ez nem feladat
volt, hanem tudatosan és ön-
ként vállalt jótékonysági
akció. 

Első, szeptemberi látogatásunk
után fogalmazódott meg a gondolat,
hogy a vicei gyermekotthon lakóit
még meg kellene lepnünk az idén,
legalább egy hintát kellene vinni az
udvarra a kislányoknak, és ideje
volna, hogy az évekkel ezelőtt ka-
rókból eszkábált „focikapuk” he-

lyett valódiakat kapjanak a fiúk.
A gondolat elhatározássá érett, és

ehhez Isten nagylelkű támogatókat
is küldött. Szeptemberi látogatásun-
kon a Budaörsi Székely Kör néhány
tagját kísértük el, de az európai jár-
ványhelyzet miatt ők most nem tud-
tak Erdélybe utazni, ám adományt
küldtek a terv megvalósításához.
Ugyanehhez nyújtott nagylelkű tá-
mogatást a nyárádszeredai reformá-
tus egyház, így a hét végén
megérkezhettünk Vicére, ahol
örömmel és kíváncsian fogadtak a
gyerekek. Az üdvözlések után gyor-
san munkához láttunk, a nagyobbak
a segítségünkre siettek, szívesen
dolgoztak a rakomány behordásá-
ban (mert nemcsak hintát, focikaput

szállítottunk, hanem élelmiszert,
tisztító- és mosószert, némi édessé-
get és gyümölcsöt is), a sóderszál-
lításban, a betonkészítésben, a
hálófűzésben, valamint a hinta és a
kapuk felállításában. Ennél na-
gyobb öröm volt számukra, hogy a
néhány évvel ezelőtt felállított ka-

pufákat pillanatok alatt eltüntethet-
ték a téli tűzifa között, és szinte ra-
jongva fogadták az újakat. És ekkor
jött az újabb meglepetés: egy jókora
dobozból két rend mez került elő,
amit nagy örömmel, szinte ugrán-
dozva öltöttek magukra, és a közös
fényképkészítés után sem kívántak
levetni. Amikor mindent köszönve
visszavonultak a szobáikba, az
egyik csángó gyerek, a „kicsi Gyor-
gya” hozzám lépett, és hálásan any-
nyit mondott: „Jól tetted!” Nyilván
meg szerette volna köszönni az él-
ményt, az új focikaput, hálót, labdát,
mezt, de mivel magyarnyelv-tudása
hiányos, csak így tudta kifejezni
örömét és háláját.

Ez a két rövid szó, de főleg a pil-
lantásából és hangjából kiérezhető
hála elégséges köszönet volt szá-
munkra, hogy elfeledjük az utóbbi
hetek számolgatásait, tervezését és
cselekvését, munkáját és készülődé-
sét. Így már elégedetten indulhat-
tunk haza, hiszen láttuk, éreztük,
hogy itt nemcsak az édességnek
vagy játékszernek, hanem a gesz-
tusnak, a mosolynak és az alig is-
mert „barátok” viszontlátásának is
örülni tudnak. 

Azzal a tervvel indultunk el,
hogy Isten ad erőforrást, időt és lel-
kületet, hogy ezeknek a gyerekek-
nek idén még egyszer vihessünk
némi élelmiszert, mellé szeretetet,
kezükbe édességet, gyümölcsöt, já-
tékot, az arcukra mosolyt, aszta-
lukra ennivalót. Ezzel indítottuk
útjára néhány nappal ezelőtt azt az
adománygyűjtési felhívást, amely
szerint tartós élelmiszert fogadunk
el, és szállítunk decemberben Vi-

cére, hogy néhány polcot megtölt-
hessünk az otthon éléskamrájában,
hogy karácsony előtt nyugodt,
békés szívvel térhessenek haza ezek
a gyerekek a családjukhoz a közeli
mezőségi vagy a messzi csángó-
földi falvakba, hogy aztán örömmel
jöjjenek vissza a téli szünet után a
vicei otthonba, hogy januártól ismét
magyar nyelven tanulhassanak, ha
már szülőfalujukban az állam vagy
az önkormányzat nem biztosítja ezt
a lehetőséget.

Köszönjük a fogadtatást a Besz-
terce-Naszód megyei, szórványban
élő magyaroknak, gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt, de főleg az
otthon lakóinak kedvességét, kö-
szönjük az élményt, illetve a vicei
és magyardécsei gyermekotthono-
kat működtető Bástya egyesület
mindennapos harcát, hogy ezeknek
a gyerekeknek az anyanyelven való
tanulás lehetőségét megadják.

Továbbá köszönetet kell monda-
nunk a Budaörsi Székely Körnek a
felajánlásért és támogatásért, a nyá-
rádszeredai református egyház lel-
készének, gondnokának és
presbitériumának, a csíkfalvi Mar-
ton Attilának, az Uniprest Instal
cégnek és Kislaki Sándornak, a ge-
gesi református egyházközségnek,
Varga Emőkének, Marton Erzsébet
Zsófiának, a Nyárádszeredai Sport-
klubnak, a vicei otthon munkatársa-
inak és nem utolsósorban
családunknak, amiért elfogadták és
támogatták tervünket, munkánkat,
és nem sajnálták az időt és az anya-
giakat, amit tőlük elvonva erre a
célra fordítottunk.

Egyedül Istené a dicsőség!

Összefogás és élmény 
Újra a szórványmagyarok között

Ahol egy focikapunak, meznek, labdának is örülni tudnak 

Gligor Róbert László

Hála az adományozóknak, élelmiszer, mosó- és tisztítószer is gyűlt  Fotó: Gligor Róbert László Az otthon lakói szívesen vettek részt a munkában

November 24-én, szerdán
újabb Covid–19 elleni oltás-
kampányt szerveznek Mező-
panit községben. Azok, akik
még nem oltatták be magu-
kat, illetve a második vagy
harmadik oltást szeretnék be-
adatni, a mezőpaniti kultúr-
otthonban jelentkezhetnek. 

Az oltáskampány 9 órakor kez-
dődik, és 18 órakor ér véget, bárki
jelentkezhet regisztráció nélkül. A
12–18 év közötti gyerekek, fiatalok
szülőkkel vagy nagyszülőkkel ér-
kezzenek, a 14 év alattiak kereszt-
levéllel, míg a 14 év felettiek
személyi igazolvánnyal. A maros-
szentkirályi oltóközpontban a Pfi-
zer-BioNTech vakcinával oltanak.

Azok számára, akik a községhez
tartozó falvakból be szeretnék ol-

tatni magukat, autóbuszt indítanak
Mezőpanitba. 9 órakor indul a busz
Csittszentivánról és Mezőbergenyé-
ből, 10 órakor Székelykövesdről és
Harcóról.

Az ágyhoz kötött személyek 23-
án és 24-én, azaz kedden és szerdán
kérelmezhetik az oltást a következő
telefonszámon: 0756-165 142. 

Jó hír, hogy a község valamennyi
tanintézményében hétfőtől az on-
line oktatásról áttérhettek a fizikai
jelenléttel történő oktatásra, mert a
tanügyi dolgozók átoltottsági
aránya időközben  meghaladta a 60
százalékot.

A Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság adatai szerint no-
vember 21-én a községben jegyzett
fertőzöttségi ráta 5,62 ezrelékre
csökkent. (mezey)

Oltáskampány Mezőpanitban 
November 22-26. között a Maros Megyei
Könyvtár 108 éves folyamatos fennállását ün-
nepli. Több mint egy évszázada találkoznak
itt emberek, könyvek, történetek, a közösség.
A szervezők gazdag programot állítottak
össze a hétfőn kezdődött könyvtári napokra. 

Mesél a Maros Megyei Könyvtár címmel a könyvtár
élő történelmét volt könyvtárosokkal készült interjúk
révén ismerhetik meg az érdeklődők. Minden nap
maguk a történetek szereplői „olvasnak fel” egy-egy
fejezetet a könyvtár régi életéből. Az interjúk a Maros-
vásárhelyi TVR és az Erdély TV segítségével készül-
tek. Könyvtár az autóbuszban – adományokból
kiválogatott könyveket helyeznek el a marosvásárhelyi
buszokon. Néhány útvonalon könyvekkel teli dobozo-
kat találhatnak az utasok. Ha kedvük tartja, a könyvek
közül kiválaszthatják a kedvencüket, fellapozhatják
utazás közben, és akár meg is tarthatják. Mivel a
könyvtár a közösség szolgálatában áll, a könyvtárosok
egy csoportja vért ad azoknak, akiknek a legnagyobb
szükségük van rá. November 24-én, szerdán 11 órától
a könyvtár III. emeleti olvasótermében könyvbemutató
lesz: Az Orizonturi mureşene antológia 3. számát ve-

heti kézbe a közönség, a kiadványt Liliana Moldovan
szerkesztette. 

Pro Libro Senator/ Spe címmel kerül sor a Maros
Megyei Könyvtár kitüntetéseinek átadására november
26-án, pénteken 11 órától a III. emeleti olvasóteremben.
Az idei kitüntetettek: Ştefan – Tety – Boros, Aurel Raţiu
és Alexandra Bordaş. Az ünnep alkalmából Pillanatok
Románia történelméből a Brătianu-írásokban címmel
a polgármesteri hivatal előterében kiállításra kerül sor,
valamint korlátozott számú résztvevővel (előzetes je-
lentkezés szükséges) gyerekfoglalkozások lesznek: Ad-
ventre készülődve pénteken 17 órától, Pop-up könyves
műhely, társasjátékok (Játszma.ro) & mesedélután,
Újabb kézlenyomatok a vásznon – a legkisebb olvasónk
örömére. Számos egyéb rendezvény is lesz, köztük
könyvkiállítások, 50 plusz klub, Katalin-nap, a 2021-es
Star Reader Contest eredményhirdetése, a már megszo-
kott Fotósarok, PhotoBooth mesehősökkel. 

Az érvényben lévő hatósági rendelkezések értelmé-
ben (1161/2021-es kormányrendelet) a részvétel zöld-
igazolványhoz kötött (oltás, betegségen való átesés
vagy negatív teszteredmény bizonylata). Kivételt ké-
peznek a 12 év alatti gyerekek. (a.)

Philobiblon 2021 – a könyvtár napjai



A Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum Nagy Fizika Hű-Hó
névre keresztelt rendezvé-
nyének a története 1997-re
nyúlik vissza. Azóta minden
évben az azelőtti év győztes
osztálya szervezi meg az ese-
ményt. Így volt ez idén is,
amikor a fény és a fénnyel
kapcsolatos jelenségek volt a
téma. Bár számos, az iskolá-
ban szintén hírnévnek ör-
vendő Ki mit tud? elmaradt, a
Nagy Fizika Hű-Hót sikerült
megszerveznie a XI. B osz-
tálynak november 18-án, a
különleges nyeremények sem
maradtak el. A részletekről
Szász Ágota szervező tanárt,
Vajda Péter és Dávid Beáta szer-
vező diákokat kérdeztük.

– Mi a hűhó története?
– Szász Ágota:  Egy matematika-

informatika osztály szervezte meg
első alkalommal 1997-ben a fizika-
vetélkedőt. Különleges ötletnek
számított már akkoriban is, hiszen
fontosnak tartottuk – tanárok és di-
ákok –, hogy a sok verseny mellett
legyen egy olyan formája is a fizi-
kai megmérettetéseknek, amely a
kísérletekre és a kreativitásra he-
lyezi a hangsúlyt.

– Mi volt a diákok feladata a
szervezésben?

– Vajda Péter: A szervezésből mi
is kivettük a részünket. Egyrészt ott
voltak a mentorok, minden ver-
senyző csapat két segítőt kapott a
mi osztályunkból, emellett a ren-
dezvényen bemutatott Kahott játé-

kokat a három főszervező állította
össze. Továbbá az ajándékok kivá-
lasztása is a mi feladatunk volt.

– Mennyire nehezítette meg a
munkát a kéthetes kényszervakáció?

– Dávid Beáta: Emiatt a döntő
időpontját is el kellett tolnunk, mert
a vakációra esett volna az eredeti
dátum. Viszont úgy vélem, hogy ez
a csapatoknak csak előnyt jelentett,
hiszen több idejük volt felkészülni,
az ötletelésre is több idő jutott.

– Milyen bemutatókat, kísérlete-
ket lehetett látni az idei hűhón?

– Szász Ágota: Az idei kiadás
nemcsak azért volt különleges, mert
idén 10. osztályos tanulók mérhet-
ték össze a tudásukat, hanem azért
is, mert egy Fényen innen és túl el-
nevezésű projekt keretében szervez-
ték meg. A Maros Megyei
Közösségi Alapítvány pályázatot írt
ki május környékén. Ez a tudo-
mányalap, erre pályáztam is. Az
összegből lehetőségünk volt érde-
kes eszközöket vásárolni. Az a
közös tulajdonságuk, hogy az elekt-
romágneses hullámok valamilyen
frekvenciáján működnek. Az idei
rendezvény célja az volt, hogy eze-
ket az eszközöket a diákok érdekes
és gyakorlatias módon ismerjék
meg. Első lépésként találkoztunk a
XI. B szervező osztály diákjaival és
a X.-esek kiválasztott csapataival.
Ismertettem az elektromágneses
hullámok szerepét és az eszközöket.
Ezáltal a diákok máris új ismere-
tekre tehetettek szert. A felkészülés
során még találkoztunk, megbeszél-
tük, hogy hogyan haladnak a mun-
kával. A csütörtöki vetélkedőn
pedig kiderült, hogy színvonalas,

különleges, kreatív módon tudták
bemutatni a kísérleteket, illetve na-
gyon vidám kisfilmeket is láthattunk.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a
kvízkérdésekben is helytálltak, pedig
egy meglehetősen összetett és bo-
nyolult kérdéskör a fény, a kérdések
pedig minden részét érintették a té-
mának. Ami igazán különleges, hogy
a jelenlegi járványügyi helyzet miatt
a közönség online kapcsolódott be a
Microsoft Teams felületén, még-
hozzá szép számban. A közönségnek
is feltettünk villámkérdéseket, ame-
lyek részben az általános műveltsé-
gen, részben a fizikán alapultak, a jól
válaszolók pedig szintén értékes
ajándékokat kaphattak.

– Hány néző volt, és hányan kö-
vették online az eseményt?

– Vajda Péter: A jelen lévő néző-
közönség többnyire a versenyzők-
ből, a mentorokból, az iskola
tanáraiból, a zsűriből és természete-
sen a szervező csapatból, a XI. B
osztályos tanulókból állt. A Teams
felületén 80-90 ember követte az
eseményt, de örömünkre volt úgy
is, hogy 100 fölé emelkedett a
nézők száma. Illetve Facebookon is
indítottunk élő közvetítést, amit 40-
50 ember nézett.

– Mi volt a nyeremény?
– Szász Ágota: A nyeremény is a

fényhez kötődik. A dicséretben ré-

szesült diákok optikai szálas hangu-
latlámpát kaptak. A harmadik he-
lyezett egy színváltós LED-sorral
lett gazdagabb, a második díj mellé
egy ugyanolyan LED-sor járt, ki-
egészítve egy Bolyai-albummal, az
első helyezett egy érdekes fizikai
jelenségen alapuló lávalámpát ka-
pott.

– Melyik osztály nyerte meg az
idei hűhót?

– Hat csapat vett részt a verse-
nyen, ami valóban szoros volt. A X.
E (matematika-informatika) osztály
nyerte a Nagy Fizika Hű-Hót, így
ők vihetik tovább a hagyományt, jö-
vőben ők szervezhetik meg az ese-
ményt.

Fényen innen és túl
Nagy Fizika Hű-Hó

Bizony az. S ha egy kórus ünnepel,
vele ünnepel az egyetemes kórus-
muzsika is, meg a dalosok mind-
annyian. A marosvásárhelyi
filharmónia kórusa 65 esztendős
fennállásának dedikált hangver-
senyműsorában pedig kezet nyúj-
tott egymásnak a reformáció,
mindenszentek és 1956, a pandé-
mia és a Gospel a hallás és az át-
hallás varázslatában.

Elsőként Louis Lewandowski három
zsoltárfeldolgozása hangzott el, a 42-43.,
a 84. és a 103. zsoltár kórusra, orgonára,
zongorára és szoprán szólóra. A XIX. szá-
zadban élt berlini kántor-zeneszerző, akár-
csak Sulzer Salamon bécsi főkántor a
XIX. sz. első felében a Siré Cion című
gyűjteményében, új zenestílust teremtett,
véget vetve annak a visszás állapotnak,
melyet az addigi szerzők nem küszöböl-
hettek ki. Azt, hogy a gyülekezet a karé-
nekek alatt tétlenül hallgatásra volt
kárhoztatva. Újabb műve, a Tódó ve-
zimró, négyszólamú karénekek nagy
gyűjteményével gazdagítja a zeneirodal-
mat. Míg Sulzer merész és megrázó kom-
pozíciói Beethoven stílusát követik,
Lewandowski népszerű, kellemes dalla-
mosság által igyekezett az áhítatot fo-
kozni, és inkább Mendelssohn
nyomdokain járt. Melodikus szépséggel,
differenciált zenedrámai alakzatba öltöz-
tetett műveket bontott ki előttünk az est
karmestere, György Levente, aki (most
már mint a filharmónia új vezetője) bemu-

tatkozásával nem kevés meglepetést tar-
togatott számunkra a továbbiakban is. Ifjú
orgonaművész ült az orgonánál. Lőrinczi
Lehel Marosvásárhelyen volt a Művészeti
Líceum növendéke, majd a Művészeti
Egyetem zenetanári tagozatán államvizs-
gázott, Pécsett orgonaművészi diplomát
szerzett, jelenleg Debrecenben folytatja
tanulmányait. Ígéretes tehetség. Zsoltár-
kísérete igazi mestermunka volt.

Kodály Zoltán – Sík Sándor Te Deuma.
A kórusmuzsika egyik ékszere, csiszolt
gyémántja. Ahogyan megszólalt. Hála le-
gyen. A ki- és beteljesülés monumentális
nyugalma. Hála legyen.

Vasile Cazan – 23. zsoltár. „Az Úr én-
nékem őriző pásztorom.” Pátoszmentes,
egyszerű melegséggel szól. Amilyen a
kézfogása volt.

Gospelcsokor. Peter Anglea, Larry
Shackley, Josephine Poelinitz, Bob Chil-
cott, Jeffrey L. Ames. Amerikai és angliai
zeneszerzők és előadók művei – Jubilate
Deo, Wade in the Water, City Called Hea-
ven, Ev’ry Time I Feel the Spirit, Rejoice
– szólalnak meg a kórus, Borsos Edit,
Fülöp Csongor és György Levente előadá-
sában. A karnagy bemutatja nagybőgő- és
fantasztikus énektudását is, a zongoránál
László Krisztina brillírozik, Borsos Edit
csodálatos hang birtokában páratlanul in-
tenzív, érzelemdús színpadi és zenei életet
él minden műfajban, a közönség szűnni
nem akaró tapsviharral tombol és a legő-
szintébb lelkesedéssel ünnepel, hálás a
nem várt művészi élményért. A krónikás
is, aki egy ilyen kedvére való beszámoló-
val tér vissza olvasóihoz.

Ünnep

Nagy-Bodó Szilárd

Csíky Csaba
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Fotó: Szász Ágota

Egyre többször hallani, hogy a hagyo-
mányos sajtóorgánumoknak lejárt a
kora, hogy az online és a kreatív tarta-
lomgyártás a jövő. Igen, az internet vi-
lágával ez is egyre jobban elterjed, és
nem lehet tagadni, hogy a hagyomá-
nyos sajtó visszaszorulóban van. Azon-
ban azt sem lehet mondani, hogy az
online teljesen át fogja venni az ural-
mat. Erre egy XXI. századi történet
szolgál bizonyságul, amely arra is na-
gyon szépen rávilágít, hogy a sajtó
képes összekötni az embereket, képes
feléleszteni rég elfeledett kapcsolato-
kat.

Egy interjú. Ennyi kellett ahhoz, hogy egy
közel két évtizedes hallgatásnak vége legyen.
A napokban készült egy interjú Simó Francis-
kával, aki a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem diákja, és alapképzése végén egy filmet
készített, a Távolt, amiben két lány édesapja
hamvait szórja el. Nem túlzás azt mondani,
hogy a film eljutott a világ másik felére, hiszen
nem olyan régen Jakartában, Indonéziában is
levetítették, valamint Magyarországon két
filmfesztiválon mutatták be, a második éppen
a cikk megírásával egy időben zajlott, így
annak eredményéről még nem tudunk beszá-
molni. A jakartai bemutató kapcsán készült az
alkotóval egy interjú, ami a Marosvásárhelyi
Rádióban hangzott el.

Ebben az esetben nem az interjú tartalma a
releváns. Ami utána következett, csak ritkán
történik meg egy ember életében, már ha
egyáltalán előfordul. Lement az anyag a rádió-
ban, és azt követően megszólalt Simó Fran-
ciska telefonja. Egy olyan ember hívta fel,
akivel körülbelül 20 éve nem beszélt, az édes-
apjának az unokaöccse. Felhívta, és egyrészt
gratulálni szeretett volna, másrészt meg volt
hatódva, hiszen a nagybátyja okán készült a
film.

Két embert, két rokont tehát éppen a ha-
gyományos sajtó kötött össze ismét, sokévi
kihagyás után. Nem számít ilyenkor, hogy
miről szólt az anyag, sem az újságíró mun-
kája. Ez színtiszta öröm mindhárom személy
számára. Az ilyen élményekért éri meg 
újságírónak lenni, az ilyen pillanatokért éri
meg interjút adni és a hagyományos médiát
„fogyasztani”. Vagy éppen az ilyen esemé-
nyek azok, amikért egy filmes alkotó azt
mondja, hogy bár sokat szenvedtem, megérte
megcsinálni. Talán nem túlzás azt állítani,
hogy az a bizonyos beszélgetés értékesebb
volt, mint az eddigi és a jövőbeli díjak. Az
egy valós visszaigazolás volt. Az ilyen törté-
netek nélkül egy kicsit (még) rosszabb lenne.
Ezek egy örömsugarat csempésznek min-
denki szívébe. 

Simó Franciskának gratulálunk az eddig
elért eredményekhez, és további sok sikert kí-
vánunk!

A média szerepe a mai társadalomban
Milyen a jó „elérés”?

Nagy-Bodó Szilárd



Jól halad a kivitelező a ma-
rosszentgyörgyi Márton Áron
tömbháznegyed korszerűsí-
tésével, a múlt héten a tömb-
házak közötti részen kezdtek
aszfaltozni.

A községben az összes többi
tömbháznegyed korszerűsítése le-
zárult, és bár nehézkesen indult,
most végre a Márton Áron negyed
is új köntösbe öltözik. Sófalvi 
Szabolcs polgármester lapunknak
elmondta, amióta a községet ve-
zeti, talán ezen beruházás kapcsán
ütköztek a legtöbb akadályba, emi-
att késett a felújítás elkezdése.

– Elég nagy erőfeszítések árán
sikerült elkezdeni a munkát, mivel
számos akadályt kellett elháríta-
nunk, többek között a tömbházak
közötti telkek jogi helyzetét kellett
tisztázni, beszerezni a szükséges
jóváhagyásokat, engedélyeket, a
közbeszerzés is bonyolult volt,
majd az időközbeni áremelkedések
késleltették a munka elkezdését.
Ugyanakkor azt is meg kellett vár-
nunk, hogy az új gázvezetékeket
elhelyezzék és a különböző bekö-
téseket elvégezzék a szolgáltatók.

Mindezek ellenére azt is el kell
mondanom, hogy amióta polgár-
mester vagyok, talán nem láttam
még munkálatot, amellyel ennyire
jó ütemben haladna a kivitelező. A
versenytárgyalást egy olyan cég

nyerte el, amely már több maros-
szentgyörgyi utcát korszerűsített,
köztük a Cinege, Szilvafa, Hársfa,
Patak utcákat – tudtuk meg a köz-
ség vezetőjétől.

A Márton Áron negyedbeli kor-
szerűsítés keretében új esővízelve-
zető vezetékeket helyeztek el, ahol
a régiek nem voltak működőképe-
sek, korszerűsítik a járdákat, az út-
testre és a tömbházak mögötti
részekre aszfaltréteg kerül, a kö-
zépső köves, füves részen aszfalto-
zott parkolókat alakítanak ki,
emellett egy okospadokkal ellátott

kis játszótér is készül, illetve
rendbe teszik a kis piacot, valamint
új térfigyelő kamerákat szerelnek
fel, információs pannót is felállíta-
nak, amelyen a közérdekű dolgok-
ról értesülhetnek a környéken
lakók.

A polgármester szerint a napok-
ban már az aszfaltozás folyt, és a
tervek szerint az év végéig a tömb-
házak által körülölelt részt fejezik
be, a tömbházak mögötti részt és a
játszóteret nem valószínű, mivel
addig valószínűleg beköszönt a
hideg időjárás.

A közbeszerzési szakaszban
van az az innovatív pályázat,
aminek köszönhetően ener-
giatakarékos és „okos” közvi-
lágítást építenek ki a köz-
ségben. Ugyanakkor az önkor-
mányzat egy másik pályázatot
is benyújtott a Környezetvé-
delmi Alaphoz, azáltal bővíte-
nék és „zöldépületté” ala-
kítanák a polgármesteri hiva-
tal székhelyét.

A napokban van a közbeszerzése
annak a pályázatnak, amit nemrég
nyert meg a község, és aminek
révén korszerűsítik a közvilágítást
Marosszentgyörgyön, Tófalván és
Csejden. Sófalvi Szabolcs kifejtette,
minden oszlopra takarékos, LED-es
világítótesteket szerelnek, „okos”
programozás alapján fog működni a
teljes rendszer, azaz a világítás in-
tenzitása csökken, illetve erősödik
majd annak függvényében, hogy
éppen milyen a forgalom az adott
helyszínen, ugyanakkor a főúton az
átjárók környéke jobban meg lesz
világítva. A beruházás után a jelen-

legi költségek több mint felére
csökken majd a villamosenergia-fo-
gyasztás a községben – hangsú-
lyozta a polgármester. A pályázat
összege több mint egymillió lej.

A fenti projekt le sem zárult, a
marosszentgyörgyi önkormányzat
máris újabb innovatív pályázatot
nyújtott be, szintén a Környezetvé-
delmi Alaphoz, amely a középüle-
tek energetikai hatékonyságának a
növelését célozza. Ezáltal a polgár-
mesteri hivatal székhelyét szeretnék
bővíteni, illetve „zölddé” alakítani.
– Eddig ezt nem tekintettük priori-
tásnak, hiszen elsőbbséget élvezett
a közösség, a lakosság számára fon-
tos beruházások, ellenben most már
igencsak küszködünk a helyszűké-
vel, ugyanakkor környezetvédelmi
szempontból nagyon jó pályázati le-
hetőség adódott, amennyiben a pro-
jektünk nyertes lesz, amellett, hogy
bővítjük a székhelyünket, zöldépü-
letté alakíthatjuk át, alternatív ener-
giaforrási lehetőségeket vehetünk
igénybe – ismertette a beruházás
előnyeit a község vezetője. 

A marosszentgyörgyi gyere-
kek és fiatalok örömére szá-
mos új beruházás történt az
utóbbi időben, az aprónép
nemrég vehette birtokba a
színes, hangulatos játékele-
mekkel ellátott Új utcai ját-
szóteret, a nagyobbak pedig a
mellette lévő, új műfüves mi-
nifoci- és kosárlabdapályát.
Az Állomás utcában is elké-
szült egy minifocipálya uniós
forrásokból, az öltözők épí-
tése folyamatban van. Mind-
emellett nagy sikernek
örvend a helyi önkormányzat
kezdeményezése, miszerint a
marosszentgyörgyi iskoláso-
kat havi egy tornaórára a
Maros-parton lévő fedett mű-
jégpályára viszik, és korcso-
lyázni tanulnak.

Sófalvi Szabolcs polgármester
rámutatott, az Új utcában, a tömb-
háznegyedben nagy szükség volt
egy új játszótérre, valamint egy kis
futballpályára, ezért a rendelkezésre
álló felületet úgy osztották el, hogy
minden igénynek megfeleljen, par-
kolóhelyeket alakítottak ki, illetve
érdekes játékelemekkel be-
rendezett játszóteret és mű-
gyepes pályát adtak át a
gyerekeknek. Hozzátette, ér-
dekes díszkivilágítással ké-
szülnek az ünnepekre, és
nemcsak a községközpontot,
hanem néhány játszóteret is
hangulatossá tesznek, hogy
örömet szerezzenek a gyer-
mekeknek. Ugyanakkor rövi-
desen a játszótereken
okospadokat is elhelyeznek,
így lehetőségük lesz a szülők-
nek a telefontöltésre, illetve
internetcsatlakozásra.
Korszerű futballkomplexum 
Marosszentgyörgyön

Szintén a gyerekek, fiata-
lok számára biztosítanak

sportolási lehetőséget az uniós pá-
lyázattal, aminek köszönhetően a
község az Állomás utcában minifo-
cipályát alakít ki, öltözőkkel. Ezzel
párhuzamosan a Maros-parton a
Székelyföldi Labdarúgó Akadémia
által a magyar kormány támogatá-
sával kialakított két nagy méretű
futballpályán már javában zajlik a
sportélet, több száz gyerek jár fo-
cizni. Közben épül a két újabb
pálya, öltözőkkel, lelátóval, így a
megyében a legkorszerűbb futball-
komplexum lesz Marosszentgyör-
gyön – nyugtázta Sófalvi Szabolcs.

Emellett októberben kezdődött,
és folytatódik novemberben meg
decemberben is az önkormányzat
által kezdeményezett program,
amelynek keretében a marosszent-
györgyi és a csejdi iskolások ha-
vonta egy tornaórát a jégen
tölthetnek, szervezetten busz viszi-
hozza őket, és egyre több a pozitív
visszajelzés a szülőktől, pedagógu-
soktól, hogy nagyon hatékonynak
találják, a gyerekek élvezik. Olya-
nok korcsolyáznak, akik ma nyol-
cadik osztályosok, de eddig még
soha nem léptek jégre – jegyezte
meg a község vezetője.
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Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Új játszótér és futballpályák

„Okos” és takarékos közvilágítás
Zöldépületté alakítanák 

a hivatal székhelyét

A sorompót felszerelték, 
de a beüzemelés várat magára

Jól haladnak a Márton Áron negyed korszerűsítésével

Fotók: Sófalvi Szabolcs Facebook-oldala

A sorompókat ugyan végre felszerelték az
Észak, valamint az Állomás utcai balesetve-
szélyes vasúti átkelőhelyeknél, azonban az
üzembe helyezésük várat magára – vála-
szolta érdeklődésünkre Sófalvi Szabolcs. A
marosszentgyörgyi önkormányzat évek óta
kéri a Román Állami Vasúttársaságot, hogy
sorompóval, fény- és hangjelző berendezés-
sel tegye biztonságossá a község területén a
vasúti átkelőket, hiszen forgalmas a hely, az
évek során több, emberéletet is követelő
baleset történt.

A polgármester elmondta, folyamatosan érdeklőd-
nek, igyekeznek sürgetni a vasúttársaságot, hogy
végre elhárítsák a balesetveszélyt az Állomás, illetve

az Észak utcai átkelőknél, annál is inkább, mert egyre
korábban sötétedik, és gyakori a ködös időjárás. Éle-
tekről van szó, ezért abban reménykednek, hogy az
év végéig megoldódik a probléma, legutóbb ugyanis
a vasúttársaság decemberre ígérte ezt. Némi előrelé-
pés történt az ügyben, több év és kérések sorozata
után a vasúttársaság végre felszerelte a sorompókat,
tehát készen van a szerkezet, viszont az üzembe he-
lyezése továbbra is várat magára, arra hivatkoznak,
hogy összhangba kell hozni a működését a többi át-
kelőhellyel a Marosvásárhely–Szászrégen útvonalon.

Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, a
vasúti átkelő előtt a táblákat rendszeresen tisztítják,
cserélik, hogy azok észrevehetőek legyenek a gépko-
csivezetők számára, és óvatosságra intsék őket. 



Történelmi előzmények
Az 1848-as forradalmat követő

megtorló időszak utáni, kiegyezést
követő boldog békeidőkben fejlő-
désnek indult az Osztrák–Magyar
Monarchia. Az iparosodáshoz
nyersanyagra volt szüksége, ame-
lyet a lelő- vagy kitermelőhelytől
minél előbb a feldolgozóegységhez,
gyártelephez kellett juttatni. Ehhez
– mint ahogy az akkor masszívan
benépesülő Amerikai Egyesült Ál-
lamokban – a legjobb megoldást az
alig néhány évtizeddel korábban
(sz. m: az első gőzmozdony először
Angliában, 1825. szeptember 27-én
zakatolt végig a síneken) sínre tett
jármű jelentette. S míg a birodalom
nyugati tartományait már elérte a
fejlődés, szükségessé vált az ásvá-
nyi anyagokban és zöld aranyban
gazdag Erdély felé is bővíteni a há-
lózatot. A magyar Országgyűlés
1836-ban fogadta el a vasútépítési
törvényt, amelynek értelmében 13
vasútvonal kiépítését irányozták
elő, ebből kettőt Erdélyben. Az
egyiket Budapest–Arad–Nagysze-
ben felé, marosvásárhelyi és sepsi-
szentgyörgyi leágazással, a másikat
pedig Budapest–Nagyvárad–Ko-
lozsvár–Nagyszeben–Brassó irá-
nyába. Később az
ingatlantulajdonosok és a kormány
úgy döntött, hogy Erdélyben az első
vasútvonal Aradról – Gyulafehérvár
és Tövis érintésével – induljon,
majd Héjjasfalván és Segesváron át
Brassóig, Kiskapusról leágazva
Nagyszebenig és Székelykocsárdtól
Marosvásárhelyig tartson. 1854.
szeptember 14-én az Országgyűlés-
ben megszavazták a vasúti koncesz-
sziókról szóló törvényt, amelynek
alapján az állam bérbe adhatta a
vasútvonalak építési jogát. A Nagy-
várad–Brassó fővonal, valamint a
Nagyszeben–Kiskapus, Tövis–
Gyulafehérvár és Székelykocsárd–
Marosvásárhely leágazások építési
jogát az angol Waring társaság
nyerte el. A munkálatok 1869-ben
kezdődtek el. 1870 elején fogtak
hozzá Székelykocsárd–Marosvásár-
hely között a sínek lerakásához, és
nem egészen egy év múlva, 1871.
november 20-án Gyulafehérvárról

megérkezett az első szerelvény a
marosvásárhelyi állomásra, amelyet
a francia emigráns családok tulajdo-
nában levő Hauchard-kert mellett
építettek fel. A Székelykocsárd–
Marosvásárhely vonalat 1871–1876
között üzemeltető Kelet-magyaror-
szági Vasúti Rt. csődbe ment, így
1876. január 20-án a magyar állam
tulajdonába került, és 1920-ig a
Magyar Államvasutak (MÁV) mű-
ködtette, majd 1920. szeptember
21-én, a trianoni döntést követően
a Román Vasúttársaságé lett, azóta
is az működteti. (Sz. m.: A törté-
nelmi visszapillantás részlet az ese-
ményre kiadott kétnyelvű
kiadványból: Vîlcan Ionel Adrian –
Gyulafehérvár–Marosvásárhely
150 év.
A vasút haladást, mobilitást, 
szabadságot jelentett

A rendezvény házigazdája és mű-
sorvezetője a 80 éves Radu Belu
mérnök volt. Az ünnepi felszólalók
sorát Szentes József mérnök, a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
gazdasági és pályázatkezelő osz-
tályának munkatársa, a vasúttársa-
ság volt országos vezérigazgatója
nyitotta meg. Tolmácsolta Pintea
Ioan, a CFR vezérigazgatója üzene-
tét, aki családi okok miatt nem tu-
dott ott lenni a rendezvényen. A
vezérigazgató többek között kifej-
tette: a vasúthálózat kiépítése a ha-
ladást, a fejlődést, a civilizációt
jelentette, embereket kötött össze,
ugyanakkor jelentős szerepet töltött
be a háborúkban, a konfliktusokban
is. Megköszönte mindazoknak, akik
az évtizedek során kiszolgálták
mind a teher-, mind a személyszál-
lítást, karbantartották a vonalakat. A
jelenlegi helyzetre reflektálva el-
hangzott, hogy évtizedes stagnálást
követően az Európai Unió mobili-
tási programja, valamint az üveg-
házhatású gázok kibocsátását
visszaszorító zöldegyezmény
(Green Deal) előirányozza a fonto-
sabb romániai vasútvonalak és csat-
lakozási pontok rehabilitálását,
mivel a vasúti közlekedés jelentő-
sen csökkenti a közúti forgalmat.
Ezért az unió támogatja a vasútvo-
nalak korszerűsítését, a közlekedés-
biztonság digitalizálását, az

infra-struktúra-fejlesztést. A cél az
egységes európai közlekedési háló-
zat kialakítása, amely hozzájárul a
tagországok gazdasági fejlődésé-
hez. A vezérigazgató megerősítette,
szeretnék a CFR-t felzárkóztatni az
uniós elvárásokhoz, hogy a vasút-
hálózat visszanyerje egykori fényét. 

Az üzenet tolmácsolását köve-
tően Szentes József saját gondola-
tait is megosztotta a hallgatósággal.
Két nyelven köszönte meg mind-
azoknak a hozzájárulását, akik lehe-
tővé tették a rendezvény
megszervezését, segítettek abban,
hogy felújítás alatt álló régi mozdo-
nyokat és pályakocsikat is bemutas-
sanak a közönségnek. Továbbá
méltányolta, hogy a korlátozások
ellenére sokan részt vettek a rendez-
vényen. Majd szólt a CFR nyugdí-

jasaihoz is, akik még mindig várják
a törvényt, aminek alapján kiemel-
ten kezelik azokat, akik igen nehéz
szolgálatot teljesítettek több évtize-
den át. Felidézte a 150 évvel ez-
előtti eseményt, amikor nagyon
sokan várták az első vonatot.
(Sz.m.: Fúvószenekarral vonultak a
marosvásárhelyiek az állomásra.)
„A vonat több mint közlekedési
eszköz, az utazás, mobilitás, fejlő-
dés, a szabadság jelképe...” A múlt
arra is kötelez, hogy úgy, mint 150
évvel ezelőtt, most is együtt, egy-
másra figyelve, összefogva tegyünk
meg mindent, hogy felzárkózzunk a
civilizált országok közé. „A civili-
zált világ a mobilitást, a fejlődést, a
tömegközlekedést jelenti, nem az
elszigeteltséget. Most szükség
lenne a közlekedési reformra, a kor-
mányzati politikák és a helyhatósá-
gok fejlesztési terveinek
összehangolására. Románia fontos
Európa számára, a vasútnak az eu-
rópai utat kell követnie, hiszen a
közlekedés a modern világ, a fejlő-
dés hajtóereje, szíve.” Az ünnepség
visszatekintés, de remény is arra,
hogy lesz jövője Romániában a vas-
úti közlekedésnek, bár az ország
még nem teljesítette e téren az uni-
ónak tett ígéretét – mondta a vasúti
mérnök. 

A polgármesteri hivatalt Portik
Vilmos, tömegközlekedésért is fe-
lelő alpolgármester képviselte, aki
ünnepi beszédében hangsúlyozta,
hogy Marosvásárhely 150 évvel ez-
előtt bekapcsolódott az 1870 és
1873 között épített 607 km-es erdé-
lyi vasúthálózatba. A városnak
1870-ben 13.000 lakosa volt, a há-
lózathoz való csatlakozástól a város
a megye gazdasági-társadalmi éle-
tének felvirágoztatását, elszigetelt-
ségének, elmaradottságának
felszámolását várták. Ez beteljesült,
hiszen a XX. század elején a város
óriási fejlődésnek indult. „Az oszt-
rák tervezés, a magyar kormányzati
akarat nem lett volna elegendő az
erdélyi emberek teherbírása és szor-
galma nélkül. 

Mindez példája annak, hogy kö-
zösen tudunk maradandót alkotni.

(…) Marosvásárhelyen ma mintegy
130 ezren élnek, vonzáskörzetében
200 ezren, és hasonló kihívásokkal,
feladatokkal szembesülünk: ismét
bekötni a várost a térség és Európa
körforgásába” – mondta az alpol-
gármester, majd hozzátette, a város-
vezetés a jövő nemzedék
kihívásainak kell megfeleljen, ezért
azon dolgoznak, hogy kiépüljön a
vasutat, az autópályát és a repülőte-
ret összekötő intermoduláris cso-
mópont. Végül Portik Vilmos
megköszönte az egykori pályaépí-
tők és az azóta eltelt időben a háló-
zatot működtetők munkáját. 

Végül Vîlcan Ionel Adrian, a pá-
lyakezelő osztály vezetője emléke-
zett az egykori építőkre,
vasutaskollégáira, majd reményét
fejezte ki, hogy utódaik nem csak a

főútvonalat korszerűsítik, hanem
turisztikai célzattal használható lesz
az egykor elsősorban ipari, mező-
gazdasági célokra épített, még meg-
maradt keskeny nyomtávú hálózat
is, aminek a működtetését több civil
szervezet felvállalta, majd elárulta,
azt tervezik a polgármesteri hivatal-
lal, hogy a Marosvásárhely–Szo-
váta vonalon egy 8 km-es szakaszt
felújítanak, és így talán igazolhat-
ják, hogy van igény az ilyen jellegű
turisztikai járatok beindítására,
hogy mentsék a még menthetőt. 

Az ünnepi beszédeket követően
Portik Vilmos és Vîlcan Ionel Ad-
rian leleplezték az indóház falán el-
helyezett jubileumi emléktáblát.
Félig felújított közlekedési 
eszközök, felemás fejlesztés 

A program hátralevő részében
először az állomás
épülete elé gurult
az 1940-ben átala-
kított Buick típusú
(jelenleg Renault
motorral felsze-
relt) pályakocsi,
amelyet Varga Fe-
renc művezető irá-
nyításával a
marosvásárhelyi
pályamérnökség
karbantartó rész-
lege újított fel.
(Felújítás alatt áll
az a motoros pá-
lyakocsi, amellyel
II. Károly román
király Szászrégen-
től a laposnyai va-
dászkastélyához
utazott a Görgény-
völgyi keskenyvá-
gányú vasút-
vonalon, amelyet
azóta felszámol-
tak.) Az igazi cse-
megét a Pacific
gőzmozdony je-
lentette, amely a
20. század elejétől
a gőzmozdonyok
korának végéig a
leggyorsabb vasúti

vontatójármű volt. A szakértők sze-
rint Európában mindössze kettő
maradt üzemképes. A marosvásár-
helyi mozdonyszínben javítás alatt
álló mozdonynak hiányzik néhány
alkatrésze, így betolatták a vá-
gányra. Csupán jelképesen vontatta
azt az 1920-as években II. Károly
király által használt luxusvagont,
amelynek belsejét sikerült némileg
felújítani az egykori bútorzattal.
(Hátravan még a külső restaurálás,
illetve a járművek közlekedtetését
lehetővé tevő engedélyeztetés.) 

A gyerekek és felnőttek örömére
az állomás egyik helyiségébe –
ahova egy múzeumot szándékoznak
berendezni – egy vasúti terepasztalt
is beállítottak, ahol a kis szerelvé-
nyek alagúton közlekedtek, állo-
másban időztek, mint a nagy, igazi

testvéreik. A rendezvény végén
pedig a Marosvásárhely–Szováta
kis nyomtávú vasútvonal megma-
radt vágányára bepöfékelt az a gőz-
mozdony, amelyet, ha van akarat és
elszántság – az állomásfőnök remé-
nye szerint – üzembe helyeznek a
déli pályaudvarig (Maroszkereszt-
úr), hogy valamikor majd a repülő-
térig közlekedhessen, és elsősorban
a turistákat szolgálná ki. 

Tegyük hozzá, 150 esztendővel
ezelőtt csupán három év alatt 600
km vasútvonalat építettek Erdély-
ben, ez példaértékű lehetne. Remél-
hetőleg végre valóban felzárkózunk
a civilizált közlekedésű európai tár-
saságok közé, és nem kell újabb
másfél évszázadot várni például a
Székelykocsárd és Déda közötti
vonal villamosítására. 
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Leleplezték a jubileumi emléktáblát Fotó: Vajda György
(Folytatás az 1. oldalról)

Emléktáblát lepleztek le

Gőzmozdony a kis nyomtávú síneken

A terepasztalAz 1940-es Buick motoros pályakocsi



A címvédő és hétszeres világbaj-
nok Lewis Hamilton, a Mercedes
brit versenyzője nyerte vasárnap az
első Forma–1-es Katari Nagydíjat,
ezzel nyolc pontra csökkentette hát-
rányát a vb-pontversenyben. A 36
éves Hamiltonnak ez volt az idei
hetedik és pályafutása 102. futam-
győzelme.

A címvédő mögött nagy riválisa,
az összetettben élen álló holland
Max Verstappen (Red Bull) zárt
másodikként, míg a dobogó alsó fo-
kára a kétszeres világbajnok Fer-
nando Alonso, az Alpine spanyol
versenyzője állhatott fel.

A rajtnál Hamilton nem hibázott,
gond nélkül megtartotta az első he-
lyet, mögé Alonso és Pierre Gasly
(Alpha Tauri) sorolt be másodiknak

és harmadiknak. A büntetés miatt
hetedik helyről startoló Verstappen
már a rajtnál három pozíciót javí-
tott, majd rövidesen a második
helyre jött fel. A 10. körben Hamil-
ton csaknem hat másodperces
előnnyel vezetett Verstappen előtt,
harmadikként Alonso száguldott. A
Red Bull a 18. körben hívta be Vers-
tappent a bokszba kerékcserére, egy
körrel később Hamilton is friss ab-
roncsokat kapott, a sorrend pedig a
dobogós helyeken nem változott.

Féltávnál Hamilton magabizto-
san állt az élen, sikerét semmi sem
veszélyeztette, ahogy Verstappen
második helyezése is betonbiztos-
nak tűnt. A dobogó alsó fokáért
Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio
Pérez (Red Bull) és Alonso küzdött

egymással, de ebből a küzdelemből
defekt miatt Bottas hamarosan ki-
szállt.

A 42. és a 43. körben újfent ke-
rékcserékre került sor, előbb megint
Verstappen járt a bokszban, majd
Hamilton is megkapta autójára az új
gumikat. Pérez a harmadik helyről
szintén kiállt a bokszba, majd a haj-
rában megpróbálta visszaszerezni
pozícióját, de nem sikerült neki, a
dobogó alsó fokára az egy bokszki-
állásos stratégiát választó Alonso
állhatott fel. A kétszeres világbaj-
nok spanyol versenyző ezt megelő-
zően legutóbb a 2014-es Magyar
Nagydíjon állt dobogón.

A vb két hét múlva, az F1 törté-
netének első Szaúdi Nagydíjával
folytatódik.
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A Ferencváros magabiztosan legyőzte a Fehérvárt
A címvédő és listavezető Ferenc-

város házigazdaként magabiztosan,
3-0-ra legyőzte a MOL Fehérvárt a
labdarúgó OTP Bank Liga 13. for-
dulójának vasárnapi játéknapján.

A kezdés után nagy lendülettel
estek egymásnak a csapatok, a játé-
kosok a kapukig is eljutottak, az
első komolyabb lehetőséget pedig a
hazaiak a 10. percben rögtön ki-
használták: Zubkov három szép
megmozdulás lezárásaként talált be.
A gól után sem csökkent az iram,
küzdelmes, lüktető volt a játék. Ké-
sőbb a fehérváriak előtt is adódtak
helyzetek, ám az egyik után kontrát
vezető Ferencváros megduplázta a
különbséget Mmaee révén.

A szünet után próbált irányítani a
Fehérvár, de a Ferencváros újabb
veszélyes helyzetet dolgozott ki,
majd Uzuni góljával növelte elő-
nyét. A folytatásban cserék és sárga
lapot érő taktikai szabálytalanságok
következtek, a 78. percben aztán
újabb veszélyes hazai kontra futott,
ami büntetővel zárult – Kovács Dá-
niel vetődött Zachariassenre –, de
Laidouni a kapu mellé gurított. A
hátralévő időben a hazaiak megelé-
gedtek az eredmény tartásával, a le-
fújás előtti pillanatokban így
Bamgboye kiállítása okozott csak
feszültséget, aki hátrakönyökölt az
őt visszahúzó Nguennek.

A Ferencváros sorozatban har-
madszor nyert a pontvadászatban,
míg a székesfehérváriak idegenben

továbbra is nyeretlenek, négy dön-
tetlen után másodszor szenvedtek
vereséget.

Az FTC legközelebb csütörtö-

kön, az Európa-ligában lép pályára,
a csoportjában pont nélkül utolsó
helyen álló magyar együttes a spa-
nyol Betis vendége lesz.

Alonso hét év után állt újra dobogóra

Bajnokok Ligája: 
a mai műsor

Az E, az F, a G és a H csoport ötödik fordulós mérkőzéseivel foly-
tatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:
* 19.45 óra:
E csoport: Dinamo Kijev (ukrán) – Bayern München (német) (Di-

giSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
F csoport: Villarreal (spanyol) – Manchester United (angol) (Di-

giSport 1, Telekom Sport 3, Look Sport +)
* 22.00 óra:
E csoport: FC Barcelona (spanyol) – Benfica (portugál) (DigiSport

1, Telekom Sport 1, Look Sport +).
Az állás: 1. (és továbbjutott) Bayern München 12 pont, 2. FC Bar-

celona 6, 3. Benfica 4, 4. Dinamo Kijev 1.
F csoport: Young Boys (svájci) – Atalanta (olasz) (DigiSport 4, Te-

lekom Sport 3, Look Sport 2).
Az állás: 1. Manchester United 7 pont, 2. Villarreal 7, 3. Atalanta 5,

4. Young Boys 3.
G csoport: Lille (francia) – Salzburg (osztrák), Sevilla (spanyol) –

VfL Wolfsburg (német) (DigiSport 3, Telekom Sport 4, Look Sport 3).
Az állás: 1. Salzburg 7 pont, 2. Lille 5 (3-3), 3. VfL Wolfsburg 5 (4-

5), 4. Sevilla 3
* H csoport: Malmö (svéd) – Zenit (orosz), Chelsea (angol) – Ju-

ventus (olasz) (DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport).
Az állás: 1. (és továbbjutott) Juventus 12 pont, 2. Chelsea 9, 3. Zenit

3, 4. Malmö 0.

A ferencvárosi Samy Mmaee (b) és Vécsi Bálint Máté (hátul), valamint a fehérvári Kodro Kenan
(j). Fotó: MTI/Kovács Tamás

Eredményjelző
* NB I, 13. forduló: Ferencvárosi TC – MOL Fehérvár FC 3-0, Bu-

dapest Honvéd – MTK Budapest 3-0.
* NB II, 16. forduló: Diósgyőri VTK – Budaörsi SC 5-0, FC Ajka –

Soroksár SC 1-2, BFC Siófok – Tiszakécskei LC 4-1, Aqvital FC Csák-
vár – Szentlőrinc SE 2-2, Pécsi MFC – III. Ker. TVE 0-1, Nyíregyháza
Spartacus FC – Budafoki MTE 0-0, WKW ETO FC Győr – Békéscsaba
1912 Előre 0-1, Szolnoki MÁV FC – Szeged-Csanád Grosics Akadé-
mia 0-2, Kecskeméti TE Hufbau – Dorogi FC 2-0. Az élcsoport: 1.
Vasas 33 pont, 2. DVTK 32 (31-16), 3. Kecskemét 32 (25-13).

* 1. liga, 16. forduló: Campionii FC Argeș Pitești – CSU Craiova 3-
2, Bukaresti FCSB – Botosáni FC 3-1. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR
1907 42 pont, 2. Bukaresti FCSB 34, 3. CSU Craiova 28.

* 2. liga, 14. forduló: Sellemberki CSC 1599 – Bodzavásári FC 2-
1, Gyurgyevói Astra – Nagyszebeni Hermannstadt 0-5. Az élcsoport:
1. Petrolul 52 Ploiești 39 pont/14 mérkőzés, 2. Nagyszebeni Hermann-
stadt 31/14, 3. Kolozsvári Universitatea 30/13.

Jegyzőkönyv
NB I, 13. forduló: Ferencvárosi TC – MOL Fehérvár FC 3-0 (2-0)
Budapest, Groupama Aréna, 8719 néző, vezette: Berke.
Gólszerzők: Zubkov (10.), R. Mmaee (40.), Uzuni (58.).
Sárga lap: Blazic (37.), Vécsei (47.), Besic (70.), Nguen (94.), illetve

Heister (22.), Makarenko (52.), Kodro (65.), Fiola (69.), Petrjak (72.).
Kiállítva: Bamgboye (90+3.).
Ferencváros: Dibusz – Wingo (66. Botka), Blazic, S. Mmaee (59.

Tokmac), Civic – Vécsei (59. Besic), Laidouni – Zubkov (87. Mak),
Marin, Uzuni (59. Zachariassen) – R. Mmaee.

Fehérvár FC: Kovács D. – Fiola, Rus, Stopira, Heister (86. Hangya)
– Nego, Szendrei (66. Alef), Makarenko, Dárdai (63. Bamgboye) –
Kodro (86. Nikolics), Petrjak.

Az NB I állása
1. Ferencváros     12        9           1           2           27-9           28
2. Puskás AFC     12        8           1           3           19-15         25
3. Kisvárda          13        7           3           3           21-15         24
4. Fehérvár          13        5           5           3           16-14         20
5. Mezőkövesd    13        5           4           4           18-21         19
6. Paks                 13        5           2           6           32-27         17
7. Honvéd            13        5           1           7           24-25         16
8. ZTE                 13        4           3           6           18-29         15
9. Debrecen         13        3           4           6           26-26         13
10. Gyirmót         13        3           4           6           15-21         13
11. MTK              13        3           3           7           10-19         12
12. Újpest            13        2           5           6           17-22         11

A kétszeres világbajnok spanyol pilóta 2014 után először örülhetett így a verseny végén.
Fotó: az F1 közösségi oldala

Borgóprund sem kímélte a „Hölgyeket”
Nagyarányú vereséget szenvedett

hazai pályán a Ladies a női labdarúgó
1. liga 10. fordulójában. A tabella má-
sodik helyán álló, csak a bajnok Ko-
lozsvári Olimpiával szemben
alulmaradt Borgóprundi Heniu 7-0-ra
nyert a víkendtelepi pályán rendezett
találkozón, miután szünetben 3-0-ra
vezetett. A marosvásárhelyi csapat
ezzel elszenvedte a hetedik vereségét
az idei szezonban, és hat ponttal a ta-
bella 9. helyét foglalja el.

Három nappal korábban is találko-
zott a két csapat, szintén Marosvásár-
helyen, a Románia-kupa
tizenhatoddöntőjében, azt a találkozót
Borgóprund 5-0-ra nyerte.

A marosvásárhelyi női labdarú-
gócsapatnak a téli szünet előtt még
két mérkőzése lesz. November 27-én
Resicabányára látogat, ahol a helyi
sereghajtó Banat Girls ellen jó esélye
van pontjai számának növelésére. Az
idényt december 5-én fejezi be Buka-
restben, a Fair Play otthonában.

Eredményjelző
* női labdarúgó 1. liga, 10. forduló: Galaci Universitatea –

Nagybányai FF 1-2, Resicabányai Banat Girls – Aradi Piros Se-
curity 0-4, CSM Alexandria – Kolozsvári Olimpia 0-2, CSS
Târgoviște – Temesvári Politehnica 2-7, Marosvásárhelyi Ladies
– Borgóprundi Heniu 0-7. A Székelyudvarhelyi Vasas Femina –
Bukaresti Fair Play mérkőzést nem játszották le a második orvos
hiánya miatt. Előre hozott mérkőzésen a 11. fordulóból: Kolozs-
vári Olimpia – Székelyudvarhelyi Vasas Femina 10-0.

* női labdarúgó Románia-kupa, tizenhatoddöntő: Bihari Uni-
ted – Nagybányai FF 0-7, Bukaresti Dream Team – Bukaresti
Fair Play 0-4, Zimbrul Tulcea – Galaci Universitatea 5-7, Activ
Slobozia – Konstancai Selena 1-5, FC Voluntari – CSM Alexand-
ria 0-7, Jászvásári Navobi – Nicu Gane Fălticeni 9-0, Bákói Mă-
gura – Románvásári VulpiVele Galbene 0-3, Brassói ColVea –
Nagyszebeni Academia de Fotbal și Tenis 0-1, Marosvásárhelyi
Ladies – Borgóprundi Heniu 0-5, Temesvári Politehnica – Aradi
Piros Security 0-2, Szörényvári Atletic – Resicabányai Banat
Girls 1-5, Estera Uifești – Onix Rm. Sărat 1-2, Bukaresti Carmen
– CSS Târgoviște 6-1. Az FK Csíkszereda – Székelyudvarhelyi
Vasas Femina és a Kolozsvári Olimpic Star – Kolozsvári Olimpia
mérkőzést november 27-én, a Gyulafehérvári Student Sport –
Szamosújvári Atletic Olimpia összecsapást november 28-án ren-
dezik.
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Idén három személy hunyt el
szén-monoxid-mérgezésben,
mert az égett gáz felgyűlt a
lakásban, a kémény eldugult,
s az égett gáz nem tudott tá-
vozni. Felhívják a figyelmet,
hogy a gázzal fűtők a fagyos
téli napok beállta előtt taka-
ríttassák ki az eldugult kémé-
nyeket, mert ellenkező
esetben súlyos mérgezéses
balesetekkel számolhatnak  –
tájékoztatott Adela Boţan, az
E.ON cégcsoporthoz tartozó
Delgaz Grid sajtófelelőse. 

Legutóbb november 20-án,
szombaton a déli órákban egy búni
magánházban a katasztrófavédelmi
felügyelőség mentősei holtan talál-
tak  egy 82 éves nőt és egy 62 éves
férfit, akik gázmérgezést kaptak. A
tragikus esetek évről évre megis-
métlődnek, annak ellenére, hogy a
szolgáltatók folyamatosan az elővi-
gyázatosságra és a biztonságos üze-
meltetésre figyelmeztetnek. 

Jóllehet a hideg beálltával elkez-
dődött a fűtési idény, beüzemelték a
gázzal működő kályhákat. De még
a tartós téli fagyok beállta előtt le-
hetőség van arra, hogy aki eddig
nem tette meg, kitisztíttassa a ké-
ményt vagy az égett gázt elvezető
rendszert. Ez életbevágóan fontos,
hiszen nagyon sokan vesztik éle-
tüket szén-monoxid-mérgezésben.
Legtöbbször azért, mert a nyár fo-
lyamán eldugulnak a kémények, il-
letve mert az elvezető rendszer
elemei nem zárnak jól. Volt olyan
eset, hogy a csókák fészket raktak a
kéményben, s a szomszéd figyel-
meztette a ház tulajdonosát, hogy
valami gyanús történik ott, mert a
madarak folyton ott tanyáznak.
Amikor megnézték, látták, hogy a
csókák telehordák a kéményt faá-
gakkal, növényi hulladékkal, textí-

liával. Ha nem veszik észre, az égett
gáz a szobában gyűl össze, s ennek
rossz kimenetele lehetett volna.

Az év első tíz hónapjában a Del-
gaz Grid által lefedett területen
nyolc incidens volt, ebből három
halálos kimenetelű. 14 személy sú-
lyos szén-monoxid-mérgezést szen-
vedett. 

A kémények, az égettgáz-elve-
zető rendszerek kitisztításának fon-
tosságát hangsúlyozta Petre Stoian,
a Delgaz Grid vezérigazgató-he-
lyettese is, aki felhívta a figyelmet,
hogy a konyhai gáztűzhellyel, az
aragázzal tilos a helyiségeket fűteni.

A kémények ellenőrzését és tisz-
títását kizárólag engedéllyel rendel-
kező személyek végezhetik. Ezek a
szakemberek korszerű technológiát
és videóinspekciót alkalmaznak.

Engedéllyel rendelkező kémény-
seprőket a Kéményseprők, 
Kémény- és Kandallóépítők Egye-
sületének (Asociaţia Hornarilor,
Constructorilor de Coşuri de Fum şi
Şeminee) honlapján lehet válasz-
tani. Maros megyében négy enge-
déllyel rendelkező céget tüntettek
fel.

A tömbházakban ellenőrizni kell,
hogy azoknak a helyiségeknek,
amelyekben aragáz van, van-e szel-
lőzőnyílásuk, ahol a nyílt lángból
származó égett gáz távozhat. 

A gázvállalat gázdetektorok fel-
szerelését ajánlja, amelyek vészjel-
zése a mérgező gázok jelenlétére
figyelmeztet. 

A szén-monoxid szagtalan, szín-
telen gáz, ezért felgyülemlését na-
gyon nehéz észrevenni. 

A mérgezés első jelei a hányin-
ger, szédülés, fejfájás és aluszé-
konyság. Szén-monoxid fel-
gyülemlése esetén azonnal szellőz-
tetni kell, mérgezéses tünetek je-
lentkezésekor pedig az érintetteket
szabad levegőre kell vinni, és sür-
gősen orvosi ellátást kell igé-
nyelni. 

Öten haltak meg 
szén-monoxid-mérgezésben

Az Ecolect Maros Önkormány-
zatok Közötti Fejlesztési Tár-
sulás a Fókusz Öko
Központtal közösen júliusban
komposztálási programot in-
dított Komposztáljunk ott-
hon! címmel, melynek
keretében versenyt is hirdet-
tek, a megyéből bárki bene-
vezhetett. A napokban
közzétették a nyertesek név-
sorát. 

A tizenkét díjazott között van egy
szászrégeni osztály is, a gyerekek a
tanítónő irányításával egy-két éve
komposztálnak, az osztály díjazása
mellett ösztönzési céllal a gyereke-
ket is díjazzák. A hatékony hulla-
dékgazdálkodás elsajátítása és
alkalmazása érdekében folytatni
szeretnék a komposztálási minta-
programot, amelynek célja a hulla-
déklerakóba kerülő háztáji hulladék
mennyiségének a csökkentése, ezért
szeretnék, ha jövőre még több csa-
lád csatlakozna a kezdeményezés-
hez – hangsúlyozta Tóth Andrea, az
Ecolect Maros Önkormányzatok
Közötti Fejlesztési Társulás igazga-
tója. A programra Marosvásárhely-
ről és a környékbeli településekről
is beneveztek. Mint kifejtette, a hul-
ladéklerakóba kerülő háztartási hul-
ladék nagy része komposztálható,
ugyanakkor a komposzt szerves és
tápanyagokban igencsak gazdag,
következésképp talajjavító trágya-

ként hasznosítható. A Fókusz Öko
Központ elnöke, Hajdu Zoltán a be-
mutatók során hasznos gyakorlati
tanácsokkal látta el a jelenlévőket,
a nyáron pedig ismertették a kom-
posztáló faláda készítését is azok
számára, akik nem rendelkeznek
műanyag komposztálóedénnyel. A
nyár folyamán Maros megye több
községében is bemutatták a minta-
programot. Vidéken az újrahaszno-
sítási módszert sok gazdaságban

alkalmazzák, még ha más megneve-
zéssel is, falun azért nem termelő-
dik annyi háztartási hulladék, mint
városon. Ennek ellenére városon
még mindig körülményes a kom-
posztálás bevezetése, annak elle-
nére, hogy lelkiismeretes
környezetvédők próbálkoznak a
népszerűsítésével. A program révén
a megye községeiben szeretnék fel-
eleveníteni a környezetvédelem és
költséghatékonyság szempontjából

igencsak hasznos tevékenységet. A
Maros Megyei Tanács által finan-
szírozott komposztálóedényeket né-
hány éve kiosztották, azok
használatára is szeretnék ösztönözni
a lakosságot. 

Az augusztusi bemutató után
szeptember első hetében a nyárád-
gálfalvi önkormányzat a helyi ter-
mékek kézműves-kiállításán és
vásárán az Ecolect Egyesület és a
Fókusz Öko Központ újabb bemu-
tatót tartott a komposztkészítésről.
Hajdu Zoltán, a Fókusz Öko Köz-
pont – a fenntartható fejlődést nép-
szerűsítő szervezet – koordinátora
előadásában kiemelte a komposztá-
lás rendkívül fontos szerepét a kör-
nyezetvédelem terén.

A résztvevőknek szórólapokat
osztottak ki a hatékony komposztá-
lásról, ugyanakkor örömmel érte-
sültek, hogy a vásárban
értékesítendő zöldség, gyümölcs és
a dísznövények egy részének ter-
mesztése során az integrált hulla-
dékgazdálkodási projekten belül
kiosztott egyéni komposztálóegysé-
gekben készített komposztot hasz-
nálták fel. Ugyancsak szep-
temberben részt vettek a Let`s do it
Romania Egyesület által szervezett
hulladékgyűjtésben, valamint a ba-
lavásári szüreti fesztivál keretében
előadást tartottak a környezettuda-
tosságról és a szelektív hulladék-
gyűjtésről. 

A pályázók a bemutatókkal pár-
huzamosan a társulás e-mail-címén
szeptember közepéig jelezhették,
hogy elindították a komposztálási
programot, azt követően október 1.
– november 1. között az addig elért
eredményről bemutatót kellett kül-
deniük. A verseny novemberben zá-

rult, és akik aktívan részt vettek
benne, valamilyen módon mindenki
jutalmat kapott. A nyertesek jutalma
a Leroy Merlin barkácsáruház által
felajánlott komposztálási egységek-
ből áll, amelyeket előzetes egyezte-
tés alapján az egyesület tagjai
fognak kézbesíteni ebben a hónap-
ban. 

A Komposztáljunk otthon! prog-
ram nyerteseinek névsora: Bustya
Judit, Coros Maria, Chirteş Teofil,
Nagy Ferencz, Nagy Emese, Nemes
Zoltán, Német Edit, Popa Andrei,
Puşcaş Smaranda – a szászrégeni
Alexandru Ceuşianu Általános Is-
kola pedagógusa és diákjai, Sütő
Karola és Sütő Jolán, Takács József,
Taran Vlad.

„A következő versenyünkig ne
feledd: Termessz. Táplálkozz.
Komposztálj. Ismételd” – áll az
egyesület felhívásában. 

Meghirdették a komposztálási program nyerteseit 
Folytatnák az újrahasznosítás ösztönzését

Fotó: Ecolect Egyesület

Megvolt a megyei döntő

Az idei megyei válogatás online térben zajlott (Fotó: illusztráció)

November 12-én került sor a Csak tiszta forrás-
ból elnevezésű népdalvetélkedő Maros me-
gyei válogató szakaszára. A harmadjára
megrendezett versenynek ezt a szakaszát a
járványhelyzet szabályozásai miatt nem lehe-
tett személyes találkozás révén megtartani,
online zajlott.

A Spectrum Színház Egyesület a Maros Művész-
együttessel közreműködve, a Csoóri Sándor Alap és a
Hagyományok Háza támogatásával egy hónappal ez-
előtt hirdette meg a Maros megyei népdalvetélkedő elő-
válogatóját iskolás gyermekek számára, a verseny célja
a népi énekes hagyományok megőrzése, ápolása, nép-
szerűsítése és művelése, a tehetséges fiatalok felkaro-
lása, a fiatal korosztály ízlésének és identitásának
fejlesztése. A területi előválogatókat már októberben
megtartották, 55 diák jutott tovább előkészítő osztálytól
12. osztályig, amiből a megyei döntőre 54 diák jelent-
kezett. A szakemberekből álló zsűrinek nehéz dolga
volt, hiszen sok kiváló képességű gyereket hallgathattak
meg, de végül sikerült dönteniük. Akik nem jutottak to-
vább, azokat arra kérte a zsűri elnöke, Kásler Magda
népdalénekes, hogy ne csüggedjenek, mert ez nem azt
jelenti, hogy nem ügyesek, csak még gyakorolniuk kell.

A különböző korcsoportokban a következő diákok
bizonyultak a legtehetségesebbnek:

Előkészítő osztály – 2. osztály: 1. hely: Barabási
Réka (Kádár Márton Általános Iskola, Mezőpanit),
Nagy Abigél (Művészeti Szaklíceum, Marosvásárhely),
2. hely: Bakó Antal-Gergő (Művészeti Szaklíceum),
Györfi Jolán Boglárka (Deák Farkas Általános Iskola,
Nyárádszereda), Buta Dóra Anabell (Művészeti Szak-
líceum), 3. hely: Veress Zengő (Aurel Moşora Általános
Iskola, Segesvár), Bakó Anna Zsuzsanna (Művészeti

Szaklíceum). Dicséretben részesült Ambrus Réka
(Szent György Technológiai Líceum, Erdőszentgyörgy)
és Csiki Eszter-Salomé (Havadtői Elemi Iskola).

3-4. osztály: 1. hely: Bíró Boglárka (S. Illyés Lajos
Általános Iskola, Szováta), Engel Berta (Művészeti
Szaklíceum), 2. hely: Péter Edina Renáta (Dr. Nyulas Fe-
renc Általános Iskola, Nyárádremete), Falka Zsuzsanna
(Deák Farkas Általános Iskola, Nyárádszereda-Deme-
terfalva), Ambrus Magor (Szent György Technológiai
Líceum, Erdőszentgyörgy), 3. hely: Kovács Benedek
(Seprődi Elemi Iskola), Sárkány Magor (Bolyai Farkas
Elméleti Líceum, Marosvásárhely). Dicséretet kapott
Némethy Bence (Művészeti Szaklíceum). 

5-6. osztály: 1. hely: Csiszér Viola (Deák Farkas
Általános Iskola, Nyárádszereda), 2. hely: Zilinszki
Delinke Dorottya (Liviu Rebreanu Általános Iskola,
Marosvásárhely), 3. hely: Török Krisztina (Dr. Ber-
nády György Általános Iskola, Marosvásárhely). Di-
cséretben részesült Butuk Zsófia (Liviu Rebreanu
Általános Iskola, Marosvásárhely).

7-8. osztály: 1. hely: Kacsó Barbara (S. Illyés Lajos
Általános Iskola, Szováta), 2. hely: Siklódi Réka (Csík-
falvi Általános Iskola), 3. hely: Papp Dániel (Ákosfalvi
Általános Iskola) és Domokos Margit Gabriella (Do-
mokos Kázmér Technológiai Líceum, Szováta).

9-12. osztály: 1 hely: Fülöp Edina (Szent György
Technológiai Líceum, Erdőszentgyörgy), 2. hely: Veres
Kinga Emese és Gálfalvi Rebeka Evelin (Mihai Emi-
nescu Pedagógiai Líceum, Marosvásárhely), 3. hely:
Balla Szidónia Imola (Petru Maior Technológiai Kol-
légium, Szászrégen).

Az eredeti elképzelés szerint a székelyföldi döntőre
Székelyudvarhelyen került volna sor november 20-án,
de a jelenlegi helyzetre való tekintettel ez módosul, az
érintetteket időben értesítik a szervezők a további fej-
leményekről.  (grl)

Mezey Sarolta

Szer Pálosy Piroska
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30 éve halt meg Klaus Kinski német színész 
Harminc éve, 1991.
november 23-án halt
meg Klaus Kinski, a
német film fenegye-
reke, a filmtörténet
egyik legkülöncebb
színésze, aki a film-
vásznon leginkább
gonosztevő, őrült
vagy pszichopata
szerepeket alakított,
de a való életben is
kiszámíthatatlanul
viselkedett, számta-
lanszor kapott dühro-
hamot, sértette meg
kollégáit és az újságí-
rókat. 

Nikolaus Karl Günther
Nakszynski néven 1926.
október 18-án született a
kelet-poroszországi Zop-
potban (ma: Sopot, Len-
gyelország). Apja lengyel származású patikus,
édesanyja egy német lelkipásztor lánya volt. A család
nem sokkal később Berlinbe költözött, fiuk itt járta ki
iskoláit. A második világháború alatt, 1943-ban beso-
rozták, de gyorsan hadifogságba esett, a háború hátra-
lévő részét angol fogolytáborban töltötte. Az itteni
műkedvelő előadások alatt fedezte fel színészi tehet-
ségét, színészi tanulmányokat soha nem folytatott.

Szabadulása után Klaus Kinski néven vidéki, majd
berlini színházakban lépett föl Rimbaud, Byron, Sha-
kespeare és Villon költeményeit szavalva. Leghíresebb
színpadi szerepe Dosztojevszkij Miskin hercege volt a
Félkegyelműben, húsz verslemeze is megjelent. 1971-
ben egyszemélyes „Jézus-turnéra” indult, de mivel a
Megváltót pszichopata kalandornak ábrázolta, a botrá-
nyok miatt a sorozat idő előtt félbeszakadt, ő pedig
többé nem lépett színpadra. 

Először 1947-ben állt kamera elé, arcberendezése,
mélyen ülő szemei, szigorú (sokak szerint eszelős) te-
kintete, sátáni mosolya az őrült pszichopaták, gono-
szok, szenvedélyes bolondok, bukásra ítéltek
megszemélyesítésére predesztinálta. Első főszerepét
1955-ben a Hanussen című filmben kapta, s összessé-
gében több mint 130 filmben szerepelt, ezek között
vannak feledhető és ma már klasszikusnak számító al-
kotások is.

Legnagyobb sikereit Werner Herzoggal aratta, a ren-
dezőt még tizenévesen ismerte meg, amikor a Herzog
család müncheni házában lakott. Együttműködésük öt
emlékezetes filmet eredményezett: Aguirre, Isten ha-
ragja (1972), Nosferatu, az éjszaka fantomja (1978),
Woyzeck (1979), Fitzcarraldo (1981) és Cobra Verde
(1987). Kapcsolatuk bonyolult volt, s csak egy dolog-
ban értettek egyet: mindketten meg voltak győződve
saját zsenialitásukról. A forgatások nem egyszer tettle-
gességbe torkolló személyes és szakmai vitáik miatt
legendásan rossz légkörben zajlottak, Kinski egyszer
haza is utazott és csak akkor tért vissza, amikor Herzog
megfenyegette: utána megy és lelövi. A filmet ugyan
befejezték, de soha többé nem dolgoztak együtt, a szí-
nész önéletrajzában mindössze húsz oldalt szentelt
Herzognak.

Kinskit szerepválasztásaiban csakis az anyagiak ve-
zették. Magát prostituáltnak tartotta, aki pénzért bo-
csátja áruba testét: Federico Fellinit például
visszautasította, mert egy méltán elfeledett filmért na-
gyobb gázsit kapott. 1981-ben nemet mondott Steven
Spielbergnek is, aki Az elveszett frigyláda fosztogató-

iban őt szemelte ki náci főgonosznak, mert a forgató-
könyvet silánynak, az ajánlott pénzt túl kevésnek mi-
nősítette. A ritka kivételek közé tartozott a Doktor
Zsivágó vagy a Sergio Leone rendezte Egy maréknyi
dollárért című western. Kinski maga is próbálkozott a
kamera másik oldalán, Paganini címmel rendezett fil-
met, amelynek főszerepét is ő alakította – a téma közel
állt hozzá, mert magát az olasz hegedűművész reinkar-
nációjának tartotta.

Háromszor nősült és mindegyik házassága válással
végződött. Első feleségétől egy lánya született, akit –
mint az nemrég kiderült – ötéves korától molesztált.
Második felesége mindössze húszéves volt, amikor
1960-ban elvette, e frigy gyümölcse a szintén színész
Nastassja. A lány soha nem titkolta lesújtó véleményét
apjáról, akiben megszállott, megalomán, anyjának csak
szenvedést okozó egoistát látott, még Kinski nevét is
megpróbálta megváltoztatni. A színész harmadik fele-
ségével, egy 19 éves vietnámi egyetemista lánnyal
1969-ben házasodott össze, kapcsolatukból született
egyetlen fia, aki szintén színész lett.

Kinski 1980-ban az Egyesült Államokba költözött,
nem sokkal később megkapta az amerikai állampol-
gárságot. 1981-ben tőle addig távol álló komikus sze-
repet játszott Billy Wilder Haver, haver című
vígjátékában, utolsó jelentős szerepét a Nosferatu Ve-
lencében című horrorfilmben kapta. Klaus Kinski
1991. november 23-án halt meg a San Fransisco mel-
letti Lagunitában szívroham következtében. Hamvait
a Csendes-óceánba szórták, családjával addigra már
annyira megromlott kapcsolata, hogy temetésén csak
fia volt jelen.

Különcségéről számtalan legenda kering: egy szín-
házi előadáson nem találta elég érdeklődőnek a néző-
ket, ezért nemtetszése kifejezéseként közéjük vágta az
asztalon égő gyertyatartót. Nagy vihart kavart erotikus
részletekben bővelkedő memoárja, amelyet Megőrülök
a földieper alakú szádért címmel 1975-ben publikált.
1987-ben – pornográf részletei miatt – újabb nagy bot-
rányt okozó önéletrajzot adott ki, ezt jogi problémák
miatt vissza kellett vonni a boltokból. Werner Herzog,
akivel ellentmondásos volt a kapcsolata, halálakor így
nyilatkozott róla: „A mozi nagy alakja távozott közü-
lünk, az egyetlen zseni, akivel találkoztam. A század
egyik legnagyobb színésze, ugyanakkor egy szörnye-
teg volt.” A rendező 1999-ben Legkedvesebb ellensé-
gem címmel dokumentumfilmet készített Kinskiről.
(MTI)

Szent Erzsébettel bővül az Árpád-házi 
szenteket bemutató emlékérme-sorozat

Árpád-házi Szent Erzsébet előtt tisztelegve a
Magyar Nemzeti Bank 100 ezer forint névér-
tékű arany emlékérmét és annak kétezer fo-
rint névértékű színesfém változatát bocsátja
ki pénteken az Árpád-házi magyar szenteket
bemutató sorozat harmadik tagjaként.

Az emlékérme előlapján Árpád-házi Szent Erzsébet-
től származó idézet olvasható, hátlapjának központi
eleme Szent Erzsébet csúcsíves kapuban álló alakja. A
tervező Endrődy Zoltán mesterjegye az emlékérme
alján helyezkedik el – közölte a jegybank csütörtökön
az MTI-vel.

Mindkét emlékérme átmérője 22 milliméter, szélük
sima. A 100 ezer forintos névértékű emlékérme 986 ez-
relék finomságú aranyból készült, a 2000 forintos név-
értékű színesfém változat 75 százalék réz, 4 százalék
nikkel és 21 százalék cink ötvözetből készült.

Az emlékérmék értékközvetítő és figyelemfelhívó
szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érde-
kében az Árpád-házi Szent Erzsébet színesfém emlék-
érme – a rendelkezésre álló készlet függvényében – a
kibocsátást követő egy évig névértéken vásárolható
meg péntektől a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában.

Szent Erzsébet a középkor egyik legismertebb és leg-
kedveltebb szentje, a feleségek, a fiatal anyák, a feren-
ces harmadrend és a szolgáló szeretet védőszentje. II.
András (1205-1235) magyar király és Merániai Gert-
rúd leánya, IV. Béla húga, Lajos türingiai tartomány-
gróf hitvese. Első gyermeke születését követően az
árvák számára létesített menedéket, második gyermeke
születését követően ispotályt alapított. 1225-ben a nagy
éhínség idején a wartburgi éléstár kinyittatásával a sze-
gényeket élelmezte, a rászorulókat ápolta. Férje halálát
követően szerény körülmények között élt 1231-ben, 24
éves korában bekövetkezett haláláig. Habár a császár
is feleségül kérte, ő mégis a szegények szolgálatát vá-
lasztotta. 1235-ben, halála után 4 évvel IX. Gergely
pápa szentté avatta. Ekkor keletkezett legendája az ele-
settek iránt elkötelezett, a családján túl, a tágabb kö-
zösségben is tevékeny asszony, aki példaképként áll a
kortársak és az utókor előtt.

Az Árpád-házi magyar szenteket bemutató sorozat
első tagja a 2017-ben megjelent Szent Margit-, amelyet
a 2019-ben kibocsátott Szent Piroska-emlékérme kö-
vetett. Az emlékpénzeket Endrődy Zoltán iparművész
tervezte. (MTI)

Megnyílt a budapesti 
adventi és karácsonyi vásár

Pénteken a Vörösmarty
téren nyílt meg a budapesti
adventi és karácsonyi vásár.

„Nagy öröm, hogy ha korlátok
között is, de a járványügyi helyzet
megengedi a hagyományos kará-
csonyi vásár megtartását. A Fővá-
rosi Önkormányzat 1998 óta
minden évben megrendezi, tavaly
a pandémia sajnos közbeszólt” –
mondta az eseményt megnyitó Gy.
Németh Erzsébet humán területe-
kért felelős főpolgármester-he-
lyettes a helyszínen.

Kitért arra, hogy a budapesti
karácsonyi vásárt kordonok között
tartják, a rendezvény csak védett-
ségi igazolvány felmutatásával lá-
togatható.

Gy. Német Erzsébet kiemelte: a

szervezésnél arra törekedtek, hogy
a vásár budapestinek, vidékinek,
idelátogató külföldinek egyaránt
élményt nyújtson. 

A főpolgármester-helyettes el-
mondta, hogy a vásárba a finn Mi-
kulás érkezik december 6-án,
november 28-án vasárnap pedig
gyertyagyújtás lesz. 

A szervező Budapest Brand
nZrt. vezérigazgatója, Faix Csaba
arról beszélt, hogy a vásár decem-
ber 31-ig várja a látogatókat a Vö-
rösmarty téren. Kitért arra, hogy a
rendezvényen árusító, tradicioná-
lis magyar kézműveseket pályáza-
ton választották ki,
jelentkezésükhöz műhelyfotót is
csatolniuk kellett a minőségi ter-
mék garantálása érdekében. (MTI)

Magyar mozikban a Nagykarácsony
romantikus vígjáték

November 25-től játsszák a
magyar mozik a Nagykará-
csony című romantikus víg-
játékot, Tiszeker Dániel
második nagyjátékfilmjét.

Az MTI-hez elküldött tájékoz-
tató szerint a történet főhőse egy
tűzoltó (Ötvös András), aki kará-
csony előtt meg akarja kérni a ba-
rátnője (Rujder Vivien) kezét. A
romantikus esemény azonban ka-
tasztrófába torkollik, emiatt egy
karácsonyi vásárba száműzik tűz-
védelmi ügyeletesnek.

A romantikus és humoros víg-
játékban Ötvös András, Rujder Vi-
vien és Szabó Kimmel Tamás
mellett Zsigmond Emőke, Po-
korny Lia, Scherer Péter, Csuja
Imre, Szerednyey Béla és Mészá-
ros Máté szerepel.

Harminc hivatásos tűzoltó és
több mint 60 színész – köztük 22
gyerekszereplő – vett részt a
Nagykarácsony elkészítésében. 

A Nemzeti Filmintézet támoga-
tásával készülő romantikus vígjá-
ték forgatásán Tiszeker Dániel
állandó munkatársaival dolgozott:
Pataki Ádám operatőrrel, Mészá-
ros Attila vágóval, Keszei Borbála
jelmeztervezővel, Horváth Viktó-
ria és Nánássy Zsolt látványterve-
zőkkel és Kálmán Eszter
díszlettervezővel. 

A forgatókönyvet a #Sohavé-
getnemérős írócsapata: Horváth
András Dezső, Fehér Gáspár és
Fehér Boldizsár írta. A zeneszerző
Balázs Ádám, a film producerei
Lévai Balázs és Osváth Gábor.

(MTI)

Klaus Kinski  Fotó: Georges Biard, Wikipedia

Fotó: MTI/Kovács Attila

Eddig nem ismert barlangot 
fedeztek fel 

A Novohrad-Nógrád Geo-
park geológusai a nemzeti
kegyhelyen található bazili-
kától mintegy 500 méterre,
egy elhagyott kőbányában
találták meg a természeti
képződményt – olvasható 
a Mátraverebély-Szentkút
Nemzeti Kegyhely hétfői
közleményében. 

Mint írják, a szentkúti baziliká-
hoz közel, a Meszes-hegy oldalá-
ban, az erdőben egy legalább száz
éve felhagyott kőbányára figyel-
tek föl a szakemberek, amelynek
a falából egy hosszabb üreg nyílt.
Eddig semmilyen szakirodalom-
ban, de még egyéb leírásban sem
szerepelt ez a képződmény. A ge-
ológusok egyöntetűen megállapí-
tották, barlangról van szó. „Az
üreg 9 méteres hosszúsága, 1,5-
2,0 méteres magassága nem iga-
zán üti meg az emberek
ingerküszöbét, de keletkezése
annál izgalmasabb” – idézi a köz-
lemény Prakfalvi Pétert, a Novoh-
rad-Nógrád Geopark geológusát,

aki kollégájával, Gaál Lajossal is-
merte fel a képződményt.  

„Egy megközelítőleg 15 millió
éves völgynek a hajlata ismerhető
fel a kőbánya alatt, amelyben egy-
koron patak folyt. Ebbe ömlött
bele a körülbelül 1 200 Celsius-
fok hőmérsékletű andezitláva
abból a vulkánból, amely a Mátra
és a Cserhát hegyeit is alakította.
A forró kőzet a vízzel való érint-
kezésekor nagy mennyiségű gőzt
szabadított fel, amely felfújta az
andezitet, és így keletkezett ez a
hólyagüreg. Az 1900-as évek ele-
jén nyithatták ki a bányászok ezt
az üreget, éppen emiatt a járatban
nincs esély régészeti vagy őslény-
tani leletek felbukkanására” – tette
hozzá Prakfalvi Péter. 

A szakemberek kiemelték azt
is, hogy sokan ismerhették ezt az
üreget, de nem tudatosulhatott
bennük, hogy ez természetes úton
keletkezhetett. A szakemberek ezt
ismerték fel és kezdeményezni
fogják a Bükki Nemzeti Parknál a
barlangnyilvántartásba vételét –
áll az összegzésben.  (MTI)



ADÁSVÉTEL

ELADÓK süldők és hízott disznó. Tel.
0740-463-935, 0265/320-382. (13938)

LAKÁS

KIADÓ kétszobás lakrész bebúto-
rozva, azonnal beköltözhető. 250
euró + garancia (alkudható). Tel.
0771-677-830. (13960-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

GYÜMÖLCSFAMETSZÉST, nagy
fák, diófák visszavágását, metszését,
kivágását vállalom belterületen,
házak közt, bármilyen nehéz helyen,
valamint méterfa összevágását. Tel.
0756-868-569. (-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, padló-
csempe-, lamináltparkett-lerakást ga-
ranciával. Tel. 0746-552-473. (13930)

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-
dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-
kát, bontást, festést. Tel.
0774-574-527. (13932-I)

KERTTAKARÍTÁS, favágás, bontás
stb. Tel. 0770-621-920. (13932-I)

VÁSÁROLOK régi autót, hibás
krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat
ócskavasba. Tel. 0770-621-920.
(13932-I)

TETŐFEDŐ bádogos vállalja: új tető
készítését, régi tető javítását, eresz-
csatorna javítását és új szerelését,
cserépforgatást, meszelést, kapuk
festését és készítését. Tel. 0757-293-
000. (13897-I)

ALKALMAZUNK lakatost és hegesz-
tőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467-
356. (13611)

MEGEMLÉKEZÉS

„Az életünk csendesen megy to-
vább, de emléked elkísér egy
életen át.”
Fájó szívvel és könnyes szemmel
emlékezünk november 23-án,
amikor két éve a kegyetlen halál
elragadta közülünk a drága jó
édesapát, apóst, nagytatát, a
pókai születésű özv. CSENGERI
SÁNDOR szászrégeni lakost. Ál-
dott emléke örökké élni fog szí-
vünkben. Fia, Lori, lánya, Imola,
menye, Ramona, veje, Csabi és
két unokája: Lóni és Blanka.
Nyugodj békében, Sanyi tata!
(mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagynéni, rokon és jó szomszéd, 

NISTOR IRMA
szül. Szöcs

életének 81. évében nyugalomra
tért. Temetése november 23-án,
kedden 15 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben, református szertar-
tás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (13951-I)

„Az Úr az én pásztorom, nem
szűkölködöm. Füves legelőkön
terelget, csendes vizekhez vezet
engem.”

(Zsolt. 23: 1-2)
Megtört szívvel tudatom, hogy 

özv. PÉTER ANDRÁSNÉ
született MÁTYÁS ÁGNES

(Ági néni)
92 éves korában visszaadta
életét Teremtő Urának.
Temetése 2021. november 23-án,
kedden 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben. Emléke legyen áldott!
Gyászolják: lánya, a közeli, távoli
rokonok és aki ismerte és sze-
rette. (13948-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy a drága jó férj,
édesapa, nagytata, dédtata, 

id. KOCSIS ZSIGMOND 
türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után életének 87. évében
csendesen megpihent. 
Temetésére november 23-án,
kedden 13 órától kerül sor a job-
bágyfalvi temetőben. Emléke
örökké szívünkben él. 

A gyászoló család. (p.-I)

Megrendült szívvel és fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a szeretett

anya, nagymama, testvér, nagy-
néni, anyós, anyatárs, sógornő,
rokon, szomszéd és jó ismerős,

a deményházi születésű
NYULAS MARGIT
született Orbán

vásárhelyi lakos 77 éves korá-
ban, november 21-én, Isten aka-
ratából, türelemmel viselt
szenvedés után végső nyuga-
lomra tért.
Temetése november 23-án, ked-
den 15 órakor lesz a marosvásár-
helyi római katolikus temető alsó
kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(66076-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
A marosszentgyörgyi GASTROMETAL MAGÁNCÉG LEMEZ-
HAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (66067)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szülőföldön okosan
Kertészeti tanfolyam 

Érdekel a zöldség- vagy a gyümölcstermesztés?
Pályáznál vagy agrárcéget alapítanál, de nincs elismert diplomád? 
Az RMGE Maros szervezet kertészeti tanfolyamot indít.
Van még hely, jelentkezz! 
A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a zá-

róvizsga sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi és az Ok-
tatási Minisztérium által elismert oklevelet kapnak. 

Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: Kiss Miklós falu-
gazdász, tel. 0787-828-403, Sikó László falugazdász, tel. 0787-723-
733 vagy személyesen hétköznap 9–15 óra között Maros-
vásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén. 

*
Állattenyésztési tanfolyam

Érdekel az állattenyésztés? 
Pályáznál vagy gazdálkodással foglalkozó céget alapítanál, de

nincs elismert diplomád? 
Az RMGE Maros szervezet állattenyésztési tanfolyamot indít

(Fermier în producţia animală).
Van még hely, jelentkezz!
A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a zá-

róvizsga sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi és az Ok-
tatási Minisztérium által elismert oklevelet kapnak.

Érdeklődni a következő elérhetőségen lehet: Kiss Miklós falugaz-
dász, tel. 0787-828-403 vagy személyesen hétköznap 9 és 15 óra kö-
zött Marosvásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti
székhelyén. 

*
Állattenyésztő és növénytermesztő tanfolyam

Az RMGE Maros szervezet akkreditált állattenyésztő és növény-
termesztő tanfolyamot (Agricultor în culturi vegetale şi crescător
de animale) indít. 

A 180 órás állattenyésztési és növénytermesztési tanfolyamra
már lehet jelentkezni Kiss Miklós (0787-828-403) és Sikó László
(0787-723-733) falugazdászoknál vagy személyesen hétköznap 9 és
15 óra között Marosvásárhelyen, a szervezet Laposnya utca 2.
szám alatti székhelyén. 

*
Méhésztanfolyam

Érdekel a méhészet? 
Pályáznál vagy gazdálkodással foglalkozó céget alapítanál, de

nincs elismert diplomád? 
Az RMGE Maros szervezet december elején méhésztanfolyamot

indít.
Van még hely, jelentkezz!
A 360 órás elméleti-gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga

sikeres letétele után a résztvevők a Munkaügyi és az Oktatási Mi-
nisztérium által elismert oklevelet kapnak.

Érdeklődni Kiss Miklós falugazdásznál a 0787-828-403-as tele-
fonszámon vagy személyesen hétköznap 9–15 óra között Marosvá-
sárhelyen, a szervezet Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén. 

A tanfolyamokat az RMGE Maros Laposnya utca 23. szám alatti
székházában tartják. 

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A LOCATIV RT.
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 

nyilvános  versenytárgyaláson bérbe adja a megyeszék-
helyen az alábbi, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:

1. Decebal utca 42. szám, félszuterén, 73,25 négyzetméter, szol-
gáltatásra, irodának, raktárnak

2. Ifjúsági utca 3. szám, 7,30 négyzetméter, szolgáltatásra, iro-
dának

3. Tusnád utca 5. szám, 5-ös helyiség, 50,72 négyzetméter,  szol-
gáltatásra, irodának

4. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméter, kereskedelemre,
közétkeztetésre, szolgáltatásra, irodának

5. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62  négyzetméter, ke-
reskedelemre, közétkeztetésre, szolgáltatásra, irodának

6. 1848. sétányi aluljáró, 123,76  négyzetméter, szolgáltatásra
7. Győzelem téri aluljáró, 9-es helyiség, 158,07 négyzetméter,

nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
8.  Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter,

nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
9.  Győzelem téri aluljáró, 14-es helyiség, 37,50 négyzetméter,

nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
10. Győzelem téri aluljáró, 15-ös helyiség, 23,39 négyzetméter,

nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
A versenytárgyalásra 2021. december 7-én 10 órától kerül sor a

dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók
Béla utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára
100 lej) november 18-ától, naponta 8–12 óra között. 

A második versenytárgyalás december 17-én 10 órakor lesz a do-
kumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók
Béla utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára
100 lej) december 8-ától, naponta 8–12 óra között. 

Feliratkozni és az iratokat benyújtani december 6-án, illetve 
16-án 12 óráig lehet.  

A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig be-
nyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon.

Közlemény
Az AQUASERV Rt. felhívja a fogyasztók figyelmét,

hogy betervezett hálózatfejlesztési/karbantartási mun-
kálatok miatt 2021. november 24-én 9:00-13:00 óra között

szünetel a vízszolgáltatás:
• Marosvásárhelyen a Gát utcában.
Továbbá alacsony víznyomásra lehet számítani a következő öve-

zetekben:
• Marosszentkirály
• Náznánfalva
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szolgáltatás beüzeme-

lését követően a vízcsapból a vezetékekből kimosott lerakódás
miatt rövid ideig zavaros víz folyhat. Javasoljuk, hogy a kitisztu-
lásáig csak háztartási célokra használják. Elnézést kérünk a kelle-
metlenségekért. Köszönjük megértésüket!

AQUASERV Rt., Marosvásárhely
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A PC House csapata 
új munkatársat keres 

az alábbi munkakörökbe: 

* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások: 
• Targoncavezetői bizonyítvány (a targoncásnak jelentkezők ese-
tében)
• A román és a magyar nyelv ismerete 
• Jó kommunikációs készség 
• Rugalmasság, türelem, precizitás 

Amit kínálunk: 
• Versenyképes bérezés 
• Dinamikus csapat 
• Modern munkakörnyezet 

Az önéletrajzot (CV) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre kell
elküldeni vagy személyesen be lehet nyújtani 

a Maros/Mureşului utca 17. szám alatti székhelyen legkésőbb 
november 26-ig, a munkakör megjelölésével.


