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Korszerű egészségügyi központ

Idei prioritás: a folyamatban lévő beruházások befejezése

Tüntetésre
készülnek
a rendőrök

Jobb munkakörülményekért és méltányos bérezésért készülnek tüntetni
csütörtökön és pénteken a fővárosban
a rendőrök, börtönőrök és tartalékos
katonák.

____________3.
Patthelyzet
vagy mégsem?

Az egyetemen belül a két fél képviselői le tudtak ülni egy asztalhoz, és a civilizált körülmények között zajló
tárgyalás megvalósulhatott, ugyanakkor megkaptuk az ígéretet ennek folytatására…

____________4.
Lavina sodort el
három személyt
a Kelemenhavasokban

Nyertes pályázatoknak köszönhetően
több beruházás van folyamatban Backamadarason, ezeknek a befejezését nevezte meg az idei prioritásként Szőcs
Antal polgármester. Jó ütemben haladnak a községközpontban a korszerű
egészségügyi központ kialakításával, a
szentgericei új művelődési otthon munkálataival, és amint az idő engedi, nekilátnak több mint nyolc kilométer
községi út leaszfaltozásának – újságolta
a polgármester.

Menyhárt Borbála

A községközpontban, a főút mentén lévő régi
kultúrotthon, majd falumúzeum épületében ottjártunkkor javában folytak a munkálatok: jól
megközelíthető helyszínen korszerű egészségügyi központ létesül. Amint elkészülnek az épület felújításával, a polgármesteri hivatal udvarán
lévő ingatlanból oda költöznek a családorvosi
és fogorvosi rendelők, valamint a gyógyszertár.
A polgármestertől megtudtuk, hogy egy nyertes
pályázat révén az országos településfejlesztési
program keretében sikerült finanszírozást szerezni az épület felújítására, hogy végre méltó
helyet tudjanak biztosítani a rendelőknek, valamint a patikának. A tetőzet cseréje már megtör-

Fotó: Nagy Tibor

tént, és a belső munkálatokkal is jól haladnak,
remélhetőleg a nyáron elkészül az új székhely,
ahol a rendelők mellett korszerű váróterem, illemhelyek, a gyógyszertárnak pedig külön raktárhelyiség lesz kialakítva. Ugyanakkor
parkolóhelyeket is szeretnének létesíteni az épület előtt.
A községvezető rámutatott: prioritást jelentett
számukra a rendelők, valamint a gyógyszertár
elköltöztetése, ugyanis a jelenlegi helyszínt főként télen, síkos időben az idősek nehezen tudták megközelíteni. A falumúzeumban lévő
tárgyakat ideiglenesen a rendelőknek jelenleg
(Folytatás a 6. oldalon)

Vasárnap este 9 órakor értesítették a
Maros Megyei Hegyimentő Szolgálatot, hogy a Kelemen-havasokban levő
legmagasabb csúcs, a 2100 méteres
Pietros közelében három embert elsodort a lavina. A tragédiáról Kovács Róbert, a Maros Megyei Barlangi és
Hegyimentő Szolgálat vezetője tájékoztatott.

____________5.
Megtalálták
az Emiliano Salával
lezuhant
repülőgépet
Egy szonárral vizsgálták át a tengerfeneket, és megtalálták az Emiliano
Salát szállító kisrepülőt a víz alatt. A
hírt a kutatást vezető David Mearns is
megerősítette az AP hírügynökségnek.

____________9.

Mindennek oka van

Mózes Edith

Két telefonasztal, négy protokollcélra szánt asztalka, nyolc szék,
két fotel. Ezek voltak az államelnöki hivatal tavalyi év végi prioritásai. Csak az érdekesség kedvéért mondjuk el, hogy ezek a „beszerzések” éppen akkor történtek, amikor az államfő blokkolta a
kormány által javasolt költségvetés-kiegészítést, elutasította a korrupcióellenes ügyészség vezetőjének kinevezését, amikor az Európai Parlament éppen a romániai jogállamiságról szóló
elmarasztaló határozatot készült elfogadni.
Nos, ilyen körülmények között az államfő legfontosabbnak a fotelvásárlást érezte. Bizonyára ezért nem volt ideje az állam ügyeivel, például a költségvetés-kiigazítással foglalkozni. Egyszerűbb
volt nemet mondani rá.
Akár azt is mondhatnánk, hogy hozzászoktunk az elnöki nemekhez. Olguţa Vasilescu volt munkaügyi miniszter azt mondta egy
vasárnap esti tévéadásban, hogy az államelnök egy év alatt 41 alkalommal utasított vissza törvényeket, illetve fordult az alkotmánybírósághoz. Összehasonlításképp: Ion Iliescu két mandátum alatt
kétszer, Emil Constantinescu a mandátuma alatt egyszer, Traian
Băsescu tíz év alatt 30-szor fordult alkotmánybírósághoz. A mostani elnök, aki Vasilescu kinevezését a hajától fogva előráncigált
érvekkel, szinte rögeszmésen utasítja el, minden rekordot megdöntött.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 41 perckor,
lenyugszik
17 óra 31 perckor.
Az év 36. napja,
hátravan 329 nap.

IDŐJÁRÁS

Borús égbolt
Hőmérséklet:
max.80C
min.20C

Ma ÁGOTA,INGRID,
holnap DÓRA,DOROTTYA
napja.
ÁGOTA: az Agáta régi magyar formája, jelentése: jó.
INGRID:északi germán eredetű, jelentése: Isten által óvott
lovasnő.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. február 4.
1 EUR
4,7546
1 USD
4,1532
100 HUF
1,4966
1 g ARANY
175,0513

Tüntetés az orvosés gyógyszerészképzésért

Vakációs délelőttök

Barkácsolók a Philotheában

Gyöngyök, színes gumi karkötők, poháralátétek,
festett üvegek, csillagdobozok készültek hétfő
délelőtt az idén 25 éves marosvásárhelyi Philothea
Klub vakációs programjának első foglalkozásán.
Ottjártunkkor közel húsz kisiskolás mélyült el a
munkában az asztalok körül, a háttérben kellemes, megnyugtató zene szólt, a tevékenységet
irányító Schuller Csilla, a Philothea munkatársa
pedig éppen egy kislány betű karkötőjének felfűzésében segített.

Nagy Székely Ildikó
– Édesanyámmal közös lesz a karkötő, de az ő neve olvasható rajta. Így, ha nagy tömegben eltévedne, tudni fogják, ki ő – magyarázta a nyolcéves Éva Mária.
Egy tízéves fiúcska, Áron nem először jött el a
Philotheába, a szombat délelőtti Örömhír klub együttlétein
is többször jelen volt.

– Barkácsolni, játszani szoktunk a klubban, van, amikor
bibliai történetet is olvasnak, mesélnek vagy vetítenek nekünk. A legjobban kézimunkázni szeretek – árulta el Áron,
aztán lépésről lépésre felvázolta, hogyan készíti a szalvétával díszített poháralátéteket, amelyekből párat ajándéknak szán. A sárgára festett csillagdoboz viszont az övé
marad, ezért van rajta a Nike-os logó – világosított fel beszélgetésünk végén. Áron mellett a kilencéves Norbi
ügyeskedett. Karján már legalább öt darab zöld-kék gumi
karkötő díszlett, és már készült is a következő. A „nagyfiúktól” tanulta a technikát, magának és barátainak készít
karkötőt, a rózsaszínű pedig a testvéréé lesz – tudtuk meg
a halk szavú kisfiútól.
A vakációs klub szervezői minden délelőttre más programot terveztek. Ma társasjátékozni várják délelőtt 10.30
órától déli 12 óráig a gyermekeket, szerdán vetélkedő lesz,
csütörtökön filmet néznek, pénteken újra barkácsolhat vagy
társasjátékozhat a vakációs társaság.

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület ma 17 órától újabb tüntetést szervez a Maros
Megyei Prefektúra székháza előtt. A tüntetés végén gyertyás felvonulás lesz a főtértől az orvosi és gyógyszerészeti
egyetemig.

Imagine – filmritkaság
a Kultúrpalotában

A hetvenes évek hippikultúrájának ikonikus szerelmes
párja, John Lennon és Yoko Ono sajátos látványvilágú
zenés filmje, az Imagine kerül bemutatásra Bálint-nap alkalmából a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A vetítés február 16-án, szombaton 19 órakor kezdődik a Palota
nagytermében. Jegyek már kaphatók a Kultúrpalota jegypénztárában (keddtől péntekig 9–15.30, szombaton és vasárnap 9–14 óra között, telefonszám: 0365-451034),
online pedig a biletmaster.ro honlapon. Az 1972-ben készült filmet felirat nélkül, eredeti hanggal vetítik. Forgalmazó a Pannonia Entertainment.

Félévi szünidő

Ezen a héten az óvodások és iskolások félévi vakáción
vannak. A tanítás február 11-én, hétfőn folytatódik. A 2018–
19-es tanév második félévét április 20. és május 5 között
tavaszi szünidő szakítja meg. Az oktatás június 14-én ér
véget.

Szentségimádás és szentmise
a házaspárokért

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián február 10-én, vasárnap 17 órai kezdettel a házaspárokért tartanak szentségimádást és szentmisét. Vezeti Balla Imre
segédlelkész, közreműködnek a Házashétvége lelkiség
házaspárjai, zenél a Remény együttes. 18 órakor ifjúsági
szentmise kezdődik.

Marosvásárhelyen
és Nyárádszeredában a Hahota

A Hahota Színtársulat továbbra is várja a nevetni vágyókat
a Hülyeség nem akadály! című zenés szilveszteri kabaréelőadására a Maros Művészegyüttes előadótermébe. Legközelebb február 9-én, szombaton és 10-én, vasárnap,
valamint 24-én, szintén vasárnap este 7 órától lehet a nagy
sikerű kabarét megtekinteni. Február 13-án, szerdán este
7 órától a nyárádszeredai művelődési házban vendégszerepel a társulat fergeteges előadásával. Fellépnek: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Cseke Péter, Gönczi Katalin, Kelemen Barna, Gáll Ágnes, Szőlősi P. Szilárd és Halmágyi Éva.
Énekel Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek
elővételben a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota
jegypénztárában kaphatók. Műsorrend: www.hahota.ro.

Tegnap a Gyimesben jártam
– Gyulakután

Tegnap a Gyimesben jártam című néptáncelőadásával február 8-án, pénteken 19 órakor először vendégszerepel a
gyulakutai művelődési házban a Maros Művészegyüttes.
Koreográfus: Varga János és Sára Ferenc, zenekarvezető:
Moldován Horváth István, tánckarvezető: Farkas Sándor
Csaba és Törzsök Zsuzsánna, énekel Kásler Magda.

A Rocksuli félévzáró gálaműsora

A marosvásárhelyi Rocksuli félévzáró gálaműsorát február
8-án, pénteken 18 órakor a Jazz&Blues Clubban tartják. A
gálaműsoron a Rocksuli diákjai alkalmi zenekarokká alakulva ültethetik gyakorlatba az órákon szerzett ismereteket. A vizsgakoncert nyilvános. Meghívott előadóművész:
Szabó Előd. A belépő 10 lej, a Rocksuli diákjainak ingyenes.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Megjelent a friss Erdélyi Gyopár

Ajándékkal indítja 2019-es lapszámainak sorát az Erdélyi Gyopár. Az
Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta
megjelenő kiadványa formájában, tartalmában egyaránt megújult. A kettő
kézen fogva jár, ugyanis azzal, hogy
átgondoltuk az oldalak struktúráját,
több színes oldalt és nagyobb képeket
terveztünk bele, az olvasáshoz szaporítottuk meg a kedvet. A sokatmondó
képek kíváncsivá teszik az embert, és
felmerülő kérdéseinkre az Erdélyi
Gyopár munkatársai adnak választ.
Jelezzük: a sziluettváltás csak elkezdődött, a továbbiakban még felruházzuk értékekkel a kiadványt. A célunk:
még inkább közkedveltté tenni a magyarság körében, így az ön javaslatait
is várjuk, és ígérjük, fontolóra veszszük.
A legfrissebb Erdélyi Gyopárban
bőséges olvasnivalót kínálunk, melyekről, engedjék meg, hogy ezúttal
csak címszavakban írjunk annak érdekében, hogy egy lehetőséget tudjunk
kiemelni. Megérkezett a meghívó az
EKE XXVIII. vándortáborába – Szo-
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váta, július 30. – augusztus 4., ugyanakkor a kiadványt böngészve az is
megtudható, hogy idén hol, milyen teljesítménytúrákra lehet benevezni.
Máris elkezdődtek a táboritúra-leírások, ezeket ízlelgethetik olvasóink, miközben emlékeznek: Pista bácsira a
Madarasi Hargitáról, az utolsó vonatra
Bodolán, mely még áthaladhatott a
szép emlékű hídon. Közösen kirándulni, együtt örvendeni a sikereknek,
csodálni a társak alkotásait és kalákázni, valamit létrehozni összefogással
– erre kínálunk számos példát az EKEkiadványban, és ösztönözzük olvasóinkat a sor folytatására. Így például
kiírtuk a 2019-es EKE-napi pályázatot,
melyre bárki benevezhet korhatár nélkül. A pályázat címe: Megénekelt turistaság. Részletek az Erdélyi
Gyopárban, biztatásként viszont olvassák csak, hogy mire hívjuk önöket:
„Arra hívunk benneteket, hogy daloljunk, énekeljük meg a turistaságot!
Két lehetőség közül választhat minden
pályázó: ismeretségi körében, idősebb
emberektől érdeklődve felkutat olyan

Szutyok
– bemutató a Stúdió Színházban

A Szutyok című előadás bemutatójára kerül sor február
7-én, csütörtökön 19 órakor a Köteles Sámuel utcai Stúdió
Színházban. A Pintér Béla műve nyomán készült előadás
rendezője Gecse Ramóna, előadja a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem I. éves magiszteri színészosztálya.

Jubileumi hangverseny

Shinya Ozaki karmester 25 évi tevékenysége alkalmából rendkívüli vokálszimfonikus hangverseny lesz feb-

Fotó: Nagy Tibor

énekeket, népdalokat, műdalokat, melyek a természetjárással, a turistáskodással állnak kapcsolatban. Aki ezt a
lehetőséget választja, a pályázati lapra
le kell írnia az ének szövegét, illetve
az éneklő nevét, életkorát, elérhetőségét. Ehhez kell csatolnia azt a hangfelvételt, melyen hallgatható az ének. A
felvétel lehet videó is, nem hátrány, ha
a daloló személyét is látja a zsűri. A
második lehetőség a dalszerzés: olyan
éneket kell komponálni, melynek témája szintén a természetjárás. Megszülethet így akár egy csoport
himnusza is. Itt az írott részben szerepelnie kell a dal szövegének és kottájának, a munkában részt vevők
nevének. Fontos megjegyezni azt is,
ki mivel járult hozzá az alkotáshoz. A
hangzó anyag lehet egyszerűen egy
audiofelvétel, lehet videó, de ha kedvetek van, forgathattok videoklipet
is.”
Kedvet a kutatáshoz, alkotáshoz, olvasáshoz! Az Erdélyi Gyopárt keresse
a legközelebbi EKE-osztálynál!
(közlemény)

ruár 7-én, csütörtökön este 7 órakor a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Shinya Ozaki, zongorán Mutsuko Tominaga japán művész, orgonán Molnár Tünde
játszik, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron:
Mozart- és C. Saint-Saens-művek. A hangversenyre a
15-ös számú bérletek érvényesek.

Könyvbemutató Szovátán

Február 7-én, csütörtökön 18 órai kezdettel Nagy Miklós
Kund Felemás című publicisztikai kötetét mutatja be
Szovátán a Lector Kiadó. A szerzővel Gálfalvi Ágnes, a
kötet szerkesztője beszélget. A rendezvény helyszíne a
szovátai városháza díszterme. Társszervező a Bernády
Közművelődési Egylet.
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A költségvetés egyik pillére a beruházás

Ország – világ

Leköröznék a nyugat-európai falvakat

A 2019-es költségvetés egyik pillére a beruházás
lesz – jelentette ki a Szociáldemokrata Párt (PSD)
országos végrehajtó bizottságának vasárnapi ülését
követően Liviu Dragnea, a PSD elnöke.

„A 2019-es költségvetés egyik pillére, központi és helyi
szinten egyaránt, a beruházás lesz. Arra kértem a pénzügyminisztert, tekintse át még egyszer a költségvetést, hogy bizonyosodjon meg arról, nincs egyetlen helyi vagy megyei
önkormányzat sem, amelynek ne lenne több pénze, mint
eddig” – mondta Dragnea.
A pártelnök szerint az a cél, hogy vessenek véget a vidéki
önkormányzatok alulfinanszírozásának, és hogy ezután a
büdzsé legalább 20 százalékát fordítsák beruházásokra, hogy
„öt-hat éven belül a romániai falu jobban nézzen ki, mint a
nyugat-európai”.
„Célul tűztük ki, hogy kihúzzuk a sárból a román falut. Ezt
szolgálta a helyi fejlesztések országos programja (PNDL), és
az emberek, elsősorban a falvak és kisvárosok lakói látni kez-

dik, hogy településükön emelkedik az életszínvonal. Az idei
költségvetéssel a kormány, majd a parlament elegendő pénzt
utal ki az önkormányzatoknak, hogy a helyi közösségek fejlesztése ne csak a jelenlegi kormány, hanem az ezt követő kabinetek számára is a fő célkitűzések közé tartozzon” –
nyilatkozta Dragnea.
Több pénzt az egészségügynek
Liviu Dragnea vasárnap azt is közölte, hogy felkérte Viorica
Dăncilă kormányfőt és Eugen Teodorovici pénzügyminisztert,
hogy vizsgálják felül a titkosszolgálatoknak elkülönített költségvetési összeget, és csoportosítsák át ennek egy részét az
egészségügynek. Szerinte az is nemzetbiztonsági probléma,
hogy minden gyermek ingyen kapjon D-vitamint. Hozzátette,
ha ezeket a módosításokat nem teszi meg a kormány, ő fogja
majd javasolni a parlamentben.
Amikor azt kérdezték, hogy kér-e újabb jóváhagyást a Legfelsőbb Védelmi Tanácstól (CSAT), Dragnea kijelentette, „a
parlament nem kér jóváhagyást senkitől”. (Agerpres)

Tüntetésre készülnek a rendőrök
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Félszáz sértett felet hallgattak ki

Csaknem 1200 tanút és több mint 500 sértettet hallgattak ki eddig a 2018. augusztus 10-i, bukaresti demonstráción történteket kivizsgáló nyomozás során
– közölte hétfőn a legfőbb ügyészség. A sértett felek
közül többen orvosi iratokat is bemutattak sérüléseikről. Ugyanakkor a nyomozók végignézték az eseményekről készült videofelvételeket, amelyek egy
részét a sértettek, másik részét a rendvédelmi szervek vagy más jogi személyek bocsátottak a rendelkezésükre – derül ki még a közleményből. Ebben
arra is rámutatnak, hogy folyamatban van a csendőrök által a demonstráción bevetett könnygáz fizikai
és vegyi vizsgálata. A katonai ügyészek kezdeményezték ugyanakkor az augusztus 10-i csendőri közbelépéssel
kapcsolatos
dokumentumok
titkosságának feloldását. Bizonyos iratok esetében
ez megtörtént, így azokat is áttanulmányozzák a nyomozást folytató ügyészek. (Agerpres)

Hetvenkét személy halálát
okozta a vírus

Újabb két személy halálát okozta az influenza: egy
Teleorman megyei férfiról és egy Olt megyei nőről
van szó. Az Országos Közegészségügyi Intézet
(INSP) hétfői tájékoztatása szerint egy 32 éves Teleorman megyei férfinál beigazolódott, hogy A típusú
vírus (H1) pdm09 altípusa okozta a halálát, és ugyanezt az altípust mutatták ki a 41 éves Olt megyei nőnél
is. Mindketten szenvedtek más betegségekben is,
ám nem voltak beoltva influenza ellen. A szezon kezdete óta így már hetvenkét személy halálát okozta a
vírus. Sorina Pintea egészségügyi miniszter a múlt
héten hirdetett influenzajárványt, miután három egymást követő héten nőtt a megbetegedések száma.
(Mediafax)

Felborult egy kisbusz az autópályán

Öt személy megsérült, miután hétfőn felborult egy
kisbusz az észak-erdélyi autópályán Kolozs megyében. A Kolozs Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) képviselőinek tájékoztatása szerint több
mentőautó is a helyszínre sietett, köztük egy több sérült szállítására is alkalmas jármű. A kisbuszban nyolcan utaztak. A Román Rendőr-főkapitányság
közlekedésbiztonsági központjának tájékoztatása
szerint a balesetben a kisbusz nyergesvontatóval ütközött. A közúti forgalom leállt az észak-erdélyi autópálya Torda és Gyalu közötti szakaszán a baleset
helyszínén, amíg a rendőrök a baleset okait vizsgálták. (Mediafax)

Sertéspestisgócra gyanakodnak

2017-ben is magasabb bérekért tüntettek Bukarestben a rendőrök

Jobb munkakörülményekért és méltányos bérezésért készülnek tüntetni csütörtökön és pénteken a
fővárosban a rendőrök, börtönőrök és tartalékos katonák.

A büntetés-végrehajtási intézményekben dolgozók szakszervezetei szövetségének (FSANP) közleménye szerint csütörtökön reggel 9 órától a belügyminisztérium, majd 12
órától az igazságügyi minisztérium épülete előtt fognak tiltakozni, pénteken 8.30-tól pedig a parlament előtt adnak
hangot követeléseiknek. A tüntetést az uniós tagállamok
igazság- és belügyminiszterei bukaresti ülésének napjaira
időzítették – mutat rá a közlemény. A védelmi, a rendvédelmi és a nemzetbiztonsági alkalmazottak elégedetlenségét

Forrás: News.ro, Inquam Photos / Adel Al Haddad

az váltotta ki, hogy sürgősségi rendelettel befagyasztották
a béreiket, több ízben is felfüggesztve esetükben az egységes bértörvény alkalmazását, amit diszkriminatívnak tartanak más közalkalmazott-kategóriákhoz képest. A
2017/59-es kormányrendeletbe foglalt intézkedések nyomán
a katonai nyugdíjak 30 százalékkal csökkentek, ugyanakkor
az említett területeken dolgozók munkakörülményeinek javítására szánt költségvetési ráfordítások háromszor kisebbek 2019-ben 2017-hez viszonyítva – áll még a
közleményben.
Amennyiben nem kapnak kielégítő választ követeléseikre,
meghatározatlan ideig folytatják a tiltakozó akciókat – mutat
rá az FSANP. (Agerpres)

Restaurálják az ENSZ genfi székháza előtti éggömböt

Eredeti pompájában akarják helyreállítani az
ENSZ genfi székhelyének kertjében álló armilláris éggömböt, a béke és a jövő szimbólumát – jelentette be az ENSZ genfi hivatala.

A jelkép az amerikai szobrász, Paul Manship
(1885-1966) alkotása, amelyet az olasz Bruno Bearzy
vont be nemesfémmel. Az aranylemezekkel borított
éggömb az univerzum 65 különböző csillagjegykonstellációját mutatja 840 ezüstözött csillaggal.
A sarkcsillag irányába mutató tengely körül lassan
forgó plasztikát 1939-ben a Woodrow Wilson Alapítvány ajándékozta a Népszövetség Palotájának, amely
később az ENSZ genfi székhelye lett.
Az ENSZ pénteki közleménye szerint egy magát
megnevezni nem kívánó adományozó finanszírozza
a jelkép helyreállítását.
A restaurálás még idén elkezdődik. A négy méter
átmérőjű gyűrűkből álló szobrot kilenc hónapra távolítják el a helyéről a munkálatok idejére. A híres jelkép év végére vagy 2020 elejére, a Népszövetség
megalapításának centenáriumára kerülhet vissza a
helyére. (MTI)

Fotó: Sutterstock

A Kovászna megyei hatóságok elrendelték hétfőn az
összes sertés elpusztítását abban a sepsiszentgyörgyi negyedben, amelyben több, sertéspestisvírussal
fertőzött állattetemet találtak. Dr. Sikó-Barabási Sándor, a Kovászna Megyei Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság vezetője szerint
mintegy 60 sertés elpusztításáról döntöttek, hogy
megakadályozzák a kór terjedését. Az Őrkő negyedben előbb pénteken találtak két, majd vasárnap egy
harmadik sertéstetemet. A disznókat ételmaradékkal
etették, aminek egy részét a város szemeteskukáiból
gyűjtötték össze. A Kovászna megyei járványmegelőző bizottság három kilométer sugarú körben védelmi, tíz kilométeres körben megfigyelési övezetet
hozott létre. (Agerpres)

Mindennek oka van
(Folytatás az 1. oldalról)

De most a dolgoknak nem is erről a vetületéről szólnánk. Hanem arról, hogy az asztalokért és fotelekért
közel 70 ezer eurót fizettek, hogy úgymond „optimális
körülményeket biztosítsanak a protokolltevékenységre”.
A beszerzés természetesen közpénzekből történt.
Egyszerű földi halandó számára szinte felfoghatatlan
ez az ár, hiszen ekkora összegből még a fővárosban is
vásárolható egy kétszobás lakás. Azt is hozzá kell tennünk, hogy bár nagy összegről van szó, nem volt rá közbeszerzés. De kit érdekelnek az efféle apróságok?
Azonban nem rózsásabb a helyzet a társadalom más területein sem.
Vállalva a populista jelzőt, felhívjuk a figyelmet, hogy
az Eurostat tavalyi felmérése szerint Románia még mindig az Európai Unió egyik legszegényebb országa. Itt a
legdrágább az élelem, a lakásfenntartás, a szolgáltatások, több mint kétszerese az uniós átlagnak. De pénzbe
kerül az „ingyenes” oktatás, az egészségügyi ellátás, az
emberek nagy részének nincs pénze kultúrára, vakációra, könyvre, újságra, mozira, színházra.
A felmérés szerint ellenben szeszes italra, dohányra
és kábítószerre sokat költünk, jócskán meghaladva az
uniós átlagot. Pszichológusok szerint a lakosság jó részét nem érdekli, hogy nincs mit ennie, de az italt, a cigarettát nem vonja meg magától. A „pórnép” biztosan
úgy érzi, ilyen államvezetést nem lehet józanul elviselni.
Vagyis mindennek oka van.
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A magyar orvosi oktatásról folytatott
tárgyalások után

Patthelyzet vagy mégsem?

Prof. Dr. Benedek Imre

Mint köztudott, a múlt héten orvosi
egyetemünk rektora és vezető struktúráinak egyéb képviselői, valamint a
magyar tanári kar képviselői egyeztetési folyamatba kezdtek többek között
az önálló magyar kar megalakulásának feltételeiről. Ezen megbeszélés
egyesek szerint nem hozott eredményt. Habár jelenleg konkretizálódott eredmény látszólag nincs,
jómagam, optimista ember lévén, sok
új lehetőséget látok a megbeszélés következményeként.
Elsősorban kiemelném, hogy pozitív meglepetés volt számomra az, ahogyan az egyetem szempontjából
kívülálló résztvevők, Duşa prefektus
úr, valamint Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök úr képviselni próbálták a közügyet: nem a durva beavatkozás volt a céljuk, hanem –
elsősorban a diákok érdekeit szem
előtt tartva – a két fél megegyezésre
való ösztönzése, hangsúlyozva azon
tényt is, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk az orvosi egyetemen
zajló oktatás minőségéért és törvényes
keretek között történő megvalósulásáért. Örvendetesnek találtam Kelemen
Hunor elnök úr témával kapcsolatos
általános pozitív eszmefuttatását: az
általa tanúsított egészséges hozzáállás
a sötét alagútban kis fényt jelentett
számomra.
Ezenkívül azt is jelentősnek tartom,
hogy Szijjártó Péter úr, Magyarország
külgazdasági és külügyminisztere ja-

MOGYE-ügy

nuár végi bukaresti nyilatkozatában
szintén pozitívan közelítette meg a
MOGYE problémáját, és felajánlotta
a magyar állam pénzügyi, illetve mindennemű támogatását a magyar oktatási vonal strukturális megvalósulása
esetén.
Tehát személyes következtetésem:
az, hogy az egyetemen belül a két fél
képviselői le tudtak ülni egy asztalhoz, és a civilizált körülmények között
zajló tárgyalás megvalósulhatott,
ugyanakkor megkaptuk az ígéretet
ennek folytatására, sőt, a továbbiakban a politikum képviselői is figyelemmel kísérik ezen folyamat
kivitelezését, véleményem szerint
igenis jelentős eredménynek számít,
egy hatalmas első lépésnek, és számomra az ügy jó irányba való elmozdulását jelzi. Úgy gondolom, ez a több
tízezer marosvásárhelyi és máshol élő,
európai szellemben gondolkodó, az
ügyet támogató egyén közös érdeme.
A tanárok és diákok nevében egyaránt
köszönöm mindenkinek a kitartást és
az együttes, nyílt fellépést.
Úgy érzem, a jelenlegi helyzetben
az esetleges tömeges megmozdulások,
fellépések már a tárgyalás folyamát
mind időben, mind minőségben megzavarnák. Természetesen ha bizonyos
határidőn belül semmilyen konkrét
előrelépés nem történik a magyar oktatási struktúra létrehozása érdekében,
jogosnak, sőt szükségesnek tartom
majd képviselőink hangadását, a közösség újbóli együttes fellépését, minden törvény adta tiltakozási lehetőség
kimerítését.

Kicsi hóban is jól érezték magukat

A romániai rektorok tanácsának elnöke
kifogásolja Navracsics Tibor kijelentéseit

Választási megfontolásból, politikai indítékkal történt beavatkozásnak tekinti
Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi EU-biztosnak a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológai Egyetemmel
(MOGYTTE) kapcsolatos kijelentéseit Sorin
Cîmpeanu volt román oktatási miniszter, a
romániai Rektorok Országos Tanácsának
elnöke.

Sorin Cîmpeanu az egyik közösségi portálon tett
bejegyzésben kifogásolta szombaton Navracsics
Tibor kijelentéseit. A rektorok tanácsának elnöke
alaptalannak tartotta Navracsics Tibor kijelentését,
amely szerint „nem szerencsés két héttel a vizsgaidőszak előtt megváltoztatni a vizsgázás rendjét”.
Közölte: az egységes tételek alapján történő vizsgáztatás bevezetéséről 2018 áprilisában döntött a
marosvásárhelyi egyetem. Szerinte a szabálymódosítás szükséges volt, és ezzel a tanintézet a felsőoktatás nemzetközi gyakorlatához igazodott.
Cîmpeanu szerint az egységes vizsgarend bevezetését párbeszéd előzte meg Marosvásárhelyen az
akadémiai közösség minden képviselőjével, és
számos magyar oktató is megértette és elfogadta a
döntést, amelynek nem volt etnikai jellege. A rektorok tanácsának a vezetője szerint az EU-biztos
kijelentései „teljesen indokolatlanul” vetnek rossz
fényt a romániai egyetemeken zajló oktatásra.
Utóbbit pedig szerinte nem kell választási kampánytémává tenni, amiként Navracsics Tibor tette.
Hiányolta ugyanakkor Románia oktatási miniszterének a határozott fellépését az EU-biztos kijelentéseivel szemben.
Tárgyalások útján lehet rendezni a gondokat
Az EP-képviselői mandátumra pályázó Hegedüs Csilla RMDSZ ügyvezető alelnök meghívására Erdélybe látogató Navracsics Tibor egy
szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón újságírói kérdésre tért ki a MOGYTTE-n kialakult helyzetre.

Felhívta a figyelmet: nincsen hatásköre „szankcionálni vagy orientálni” a tagállamok oktatási minisztereit, de nem tartotta szerencsésnek, hogy a
marosvásárhelyi egyetemen két héttel a vizsgaidőszak előtt változtatták meg a vizsgázás rendjét. Reményét fejezte ki, hogy tárgyalások útján rendezni
lehet a gondokat, de hozzátette: ehhez előbb a magyar félnek kell egyezségre jutnia arról, hogy pontosan mit akar.
Navracsics Tibor arra a helyzetre reagált, hogy
az egyetem magyar tanárainak többsége megtagadta az egységes tételek szerinti vizsgáztatást, és
emiatt a jelenleg zajló vizsgaidőszakban adott
jegyek nem kerültek be az egyetemi nyilvántartásba. A helyzet a magyar diákok tüntetéséhez vezetett.
Az EU-biztos azt is megjegyezte: az egyetem
angol nyelvű karának a létrehozása olyan precedenst teremt, amely annak a reményét hozza, hogy
könnyebb lesz átlépni a kulturális gátakat, amelyek
eddig a magyar kar létrehozásának az útjában álltak.
A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az egyetem román vezetése és magyar tagozata
között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe
az új oktatási törvény magyar szempontból fontos
előírásait.
A MOGYE román királyi rendelettel kizárólag
magyar tannyelvű intézményként alakult 1945ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés
szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román
nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Az elmúlt években
az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működtek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekedtek. Az egyetem
tavaly egyesült a Petru Maior egyetemmel, és
azóta a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudományés
Technológai
Egyetem
(MOGYTTE) nevet viseli. (MTI)

Zumba és csúszkálás a hóban

A szokatlan meleg ellenére is
megtartották vasárnap Szovátán az első hófesztet, és
már mindenki a folytatást
várja.

Gligor Róbert László

A múlt heti felmelegedés Szovátán is megtette a hatását, a kiszemelt
területen egy hét alatt a térdig érő hó
bokáig érőre olvadt, de ez nem
szegte kedvét sem a szervezőknek,
sem a játszani vágyóknak. Szombaton előkészítették a terepet, és vasárnap reggel már állt a falatozósátor,
a felfújható hóember, a Szovátát jelképező medve, és szólt a térzene.
A meghirdetett időpontban egyik
csapat neki is fogott a hóemberépítésnek, sorra érkeztek a gyerekcsapatok, és egy kis eligazítás után

elkezdték taposni a kásás havat, nevetéstől és szurkolástól lett hangos
a tér. A legérdekesebbnek az első
két versenyszám bizonyult, az
egyik a fánkhúzás volt, amikor egy
úszógumihoz hasonló – de feneke is
van – alkalmatosságba beültetett
társukat kellett elhúzniuk a célig,
ahol egy lufit elemelve vissza kellett térni a kiindulóponthoz. A második játék a curling volt, amelyben
a fánkba ültetett személyt társai be
kellett juttassák egy célkörbe. Amíg
egyesek ezzel szórakoztak, addig a
tér másik sarkában a lufihopp
(lábak közé vett léggömbbel való
ugrálás zsalonok között), a zsákban
szaladás és a hordógurítás jelentette
a versenyszámot, de lehetett célba
dobni hógolyóval vagy sífutással
próbálkozni csapatban. Nemcsak
pontszerzésért rajthoz álló csapatok

lepték el az erdő alját, több gyermekes család ott volt, élvezni a játékot,
a havat.
Eközben a szervezők tüzet raktak, üstöt állítottak fel, hogy a résztvevőknek gulyást készítsenek
ebédre, de addig is ingyen vagy csekély adományért cserébe zsíros kenyeret, forró teát, forralt bort
lehetett fogyasztani.
Délre teljesen benépesedett a
helyszín, számos diák és fiatal család érkezett, formát kapott a második hóember is, majd a táncos
kedvű lányok, nők délben hózumbára ugrottak be. A jó hangulat ebéd
utánig tartott, délután aztán lassan
kiürült a tér.
Várják a folytatást
A csoportokban érkező diákok
kipróbáltak minden pályát, majd a
délutáni hóemberkészítésig arcfestéssel ütötték el az
időt. A 9 éves Gál
Nóra izgalmasnak, jónak találta
a játékokat és a
programot, de leginkább a hógolyózás
tetszett
neki. A 14 éves
Köves Noéminek
viszont a fánkokkal való csúszkálás
jelentett
élményt.
A felnőttek is
jól érezték magukat: miközen gyerekeik a próbákon
ügyeskedtek, ők
hóemberépítéssel
szórakoztak, majd
innivaló mellett
beszélték meg a
teljesítményeket.

Érdekes játékok sokasága várta a gyerekeket

– Nagyon tetszik, jól szórakozunk, jó a hangulat. Remélem, lesz
folytatása, reméljük, tíz év múlva is
itt leszünk” – lelkendezett Fülöp
Hadassa, aki csapattársaival a kerékpáros Símanót építette meg,
amint épp gyerekét sétáltatja egy
kerekes utánfutóban. Jó csapatépítő
esemény, szezonnyitó buli, hamarosan kerékpározni is fognak –
mondta el a hölgy.
Visszahozni a téli játékokat
A felnőttek között találtuk Fülöp
László Zsolt polgármestert, aki lapunknak kifejtette: Szovátán valamikor hagyományai voltak a téli
játékoknak, de az ezredforduló után
a telek enyhülésével, a hó hiánya
miatt elmaradtak. Mivel az idén
szép tél volt, megfogalmazódott az
ötlet, és a hirtelen felmelegedés
nyomán örvendetesen maradt még
annyi hó, hogy örömüket leljék
benne. Összességében elérte a célját a rendezvény, sokan kilátogattak, az ifjúság nagyon élvezte –
értékelte az elöljáró a napot, kifejezve reményét, hogy lesz folytatása.

Fotó: Gligor Róbert László

Sok gyerek és középiskolás diák
is eljött, de helyi családok és turisták is, bár nem jelent meg mind az
öt benevezett hóemberépítő csapat.
A rendezvény főtámogatója a városi önkormányzat és a turisztikai
információs iroda volt, a két intézmény munkatársai is kivették a részüket a szervezésből, a Szovátai
Ifjúsági Szervezet is a segítségükre volt, a fiatalok a pályák
megépítésében és a játékok levezetésében jeleskedtek. Mivel a
rendezvény a fürdőtelepen zajlott,
ezzel a vendéglátóegységeknek is
kedveztek, az enni- és innivalót
ezek biztosították vasárnapra –
tudtuk meg Gál Krisztától, a szervezők egyikétől. Az egykori nagy
sikerű téli játékokat szeretnék
ismét visszahozni. A jövőre nézve
latolgatják, hogy az időjárás miatt
a rendezvényt január első felére
tennék át, és az is lehet, hogy más
helyszínt választanak – összegzett
a szervező, aki közös összefogás
eredményének tartja a mintegy
kétszáz személyt megmozgató
első hófesztivált.
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Összesítettek a hegyimentők

Egyre hatékonyabb szolgáltatás

A múlt hónap végén összesítették az országos hegyimentő szolgálat 2018-as
tevékenységét, és nemrég
nyilvánosságra hozták. Ebből
kiderül, hogy az előző évhez
viszonyítva több bevetésen
voltak, és közel 7000 személyt mentettek, vagy láttak
el, így egyre hatékonyabb a
szolgáltatás. Csak a legutóbbi
24 órában 71 alkalommal értesítették
az
országos
diszpécserszolgálatot.
Az
alábbiakban a statisztikai
adatok tükrében igyekszünk
képet adni munkájukról,
külön ismertetjük a Maros
megyeiek által készített jelentést.

Vajda György

Országos helyzetkép
Romániában 24 megyében 39
megyei és helyi hegyimentő alakulat működik, naponta mintegy 300650 személy teljesít szolgálatot 130
állandó és időszakos telephelyen,
télen sípályákon, és idénytől függetlenül járőröznek a turistaútvonalakon. Tavaly 5919 mentésben vettek
részt, illetve nyújtottak elsősegélyt
bajbajutottaknak. 2017-hez viszonyítva 13%-kal nőtt meg a bevetések száma. Összesen 7066 személyt
láttak el, 8%-kal többet, mint tavaly.
Leginkább télen kellett elsősegélyt
nyújtani. A 3790-ből 3144 esetben
síbaleseteseket láttak el, 646 alkalommal pedig a sípályákon kívül
mentettek, 2129 bevetés nyáron
volt. 2358 esetben a sérülteket, miután ellátták őket, átadták a mentőknek; 31 helikopteres mentés volt és
38 holttestet is találtak, ez esetben a
törvényszéki orvostani intézet vette
át az ügyet.
110 olyan bevetés is volt, amikor
nem a hegyimentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatokat kellett ellátni.
A statisztika szerint 70.000 felügyeleti szolgálatot végeztek különböző
bázisokon,
a
turistaösvényeken,
különböző
sport- vagy más jellegű – a hegyekben történő – eseményeken. 2018ban 400 olyan verseny volt a
hegyekben, amelyen jelen voltak a
hegyimentők, és mintegy 200.000
sportoló részvételét tették biztonságosabbá.
Az országos diszpécserszolgálaton és a 112-es sürgősségi hívószámon keresztül 4350 alkalommal
értesítették a hegyimentőket, ezen
belül 535 esetben erdőtüzeket jeleztek, míg 6618-an különböző információkat kértek többek között az
útvonalakról, az időjárásról, a hóhelyzetről.
2017-hez viszonyítva 12,98%kal megnőtt a balesetek száma, ami
azt igazolja, hogy a hegyvidéki turizmus fellendülőben van, egyre

Lavina sodort el három személyt
a Kelemen-havasokban
Vasárnap este 9 órakor értesítették a Maros Megyei Hegyimentő

Szolgálatot, hogy a Kelemen-havasokban levő legmagasabb csúcs, a
2100 méteres Pietros közelében három embert elsodort a lavina. A
tragédiáról Kovács Róbert, a Maros Megyei Barlangi és Hegyimentő
Szolgálat vezetője tájékoztatott.
Nyolc csíkszeredai fiatal hószánon jutott el Maroshévízről a főgerinc környékére. Közülük öten visszafordultak, majd a többiek az
egyik völgyön a Pietros sarka (Fundul Pietrosului) nevű helyen megpróbáltak feljutni a gerincre. A sziklákon levő, eljegesedett hópárkány
leszakadt, és ez zúdult az áldozatokra. Egyiküket egy tehergépkocsi
nagyságú tömb telibe találta, és a helyszínen életét vesztette, míg társai könnyebben megsérültek. A Maros megyei hegyimentők vasárnap
este fél tízkor indultak el palotailvai telephelyükről a helyszínre, illetve a szolgálaton kívüli kollégákat is mozgósították. Közben a Hargita és Suceava megyei alakulatokat is riasztották, ők szintén azonnal
elindultak. A könnyebb (váll- és térd-) sérülést szenvedettekkel a
Negoj-nyereg környékén hétfőn reggel fél hat körül találkoztak a hegyimentők. Őket a Rekettyés-tetőn levő meteorológiai házban részesítették elsősegélyben, majd a Zebrák völgyén keresztül
Gödemesterházára hozták. A SMURD-helikopter hétfőn reggel indult
az elhunyt keresésére. Miután a pilóta beazonosította a helyszínt,
mivel a hegygerinc Maros megyei oldalán erősebb volt a szél, Suceava
felől sikerült az áldozat fölé kerülni. Ezután a Vatra Dornei-i hegyimentő szolgálat egyik tagját és egy SMURD-nál szolgálatot teljesítő
asszisztenst sodronykötéllel leengedték, majd 14 óra körül leszállították a holttestet a hegyről. (v.gy.)

többen választják kikapcsolódásuk
célpontjául a hegyeket, ugyanakkor
megnőtt azok száma is, akik hegyikerékpárral, terepmotorral, ATV-vel
járják a hegyeket, illetve egyre többen siklóernyőznek, vagy vadvízi
sportokat űznek, így növekszik a
kockázat. Örvendetes, hogy Romániában évről évre több sportrendezvényt szerveznek a hegyekben,
viszont emiatt is több mentésre, elsősegélynyújtásra kell számítani –
áll a jelentésben.
A hegyimentők tavaly 40 bevetésen segítették a katasztrófavédelmi
felügyelőséget. Ilyenkor balesetek,
áradás, extrém időjárási viszonyok
miatt mentettek embereket. Ezenkívül a katasztrófavédelmi felügyelőséggel, csendőrséggel közösen 46
alkalommal légi katasztrófát, nagyméretű tűzesetet, árvizet, vasúti balesetet szimulálva gyakorolták a
mentést.
Tavaly az országos hegyimentő
központban 96 személy végzett el
különböző – a szolgálat tevékenységi körébe tartozó – tanfolyamot.
42-en kaptak bizonylatot. 224-en sikeresen vettek részt a háromévente
kötelező szakvizsgán. 30 hegyimentő pedig rohammentős képzésben (paramedic) részesült.
Volt még hat helikopteres mentőgyakorlat és az ország három, lavinamentő
kutyás
alakulata
Olaszországban vett részt továbbképzésen. A Kelemen- és a Bucegihegységben pedig élesben is
bevetették a kutyákat.
A szolgálat képviselői részt vettek nemzetközi találkozókon is,
többek között a nemzetközi sípályás

turisztikai információs irodákban
osztottak szét a turistáknak.
A Maros megyei szolgálat
Maros megyében 2003-ban jött
létre a szolgálat, 2004-től működik
hivatalosan. Azóta sikerült öt állandó bázist kialakítani: Marosvásárhelyen, Palotailván, kettőt
Szovátán és a tavaly óta a Kelemenhavasokban levő Istenszékén még
egyet. Tavaly az említett bázisokat
kiszolgáló négy alakulat tagjai megkapták az országos egyesülettől az
5 évre szóló működési bizonylatot
(atestat), ami garantálja azt, hogy a
csapatok megfelelő felkészültséggel
és hozzáértéssel teljesítik a szolgálatot.
2018-ban a munkanapokon hat
személy volt állandó szolgálatban,
míg a hétvégeken megduplázódott
a szolgálatosok száma, de minden
alkalommal mindannyian szükség
esetén bevetésre készen álltak. Tavaly a hegyimentők 204 megelőző
járőrszolgálatot teljesítettek a Kelemen- és a Görgényi-havasok turistaösvényein.
A mentéseken kívül a legfontosabb az útvonalak karbantartása, kiépítése és homologáltatása. Az
utóbbi azt jelenti, hogy a kijelölt ösvényeket dokumentálják, rögzítik a
térképészeti adatokat, amelyeket az
országos központba küldenek, ahol
a nemzetközi szabványoknak megfelelően bejegyzik az útvonalat, elismerik, hogy az biztonságos.

Fotó: Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat (Facebook/Salvamont Salvaspeo Mures)

mentőszolgálatosok konferenciáján,
illetve a hegyimentők világkongresszusán. Ezt követően a világszervezet vezetőségében egy
személy képviseli Romániát, ami a
szolgálat nemzetközi elismerését is
jelenti.
Elsősorban cégek által felajánlott
támogatásoknak köszönhetően sikerült több hasznos felszereléssel
(kötél, hámok, légi mentéshez szükséges berendezések, matracok,
mentőfelszerelés) ellátni az egységeket. Tavaly a hegyi túrákkal, biztonságos sízéssel kapcsolatos
hasznos információkat tartalmazó
100.000 szórólapot nyomtattak,
amelyeket sípályákon, sportfelszereléseket forgalmazó üzletekben,

(Sz.m.: Ez nem zárja ki azonban a
balesetveszélyt, ha a turisták nem
tartják be az írott és íratlan szabályokat.)
Tavaly a két hegységben kilenc
útvonalon újították fel a turistajelzéseket, 79 irányjelző táblát, nyolc
oszlopot és hat turisztikai tájékoztató pannót helyeztek ki. Újdonságként részt vettek egy projekt
megvalósításában, amelynek eredményeként Jedd község és Nyárádszereda határában összesen 47 km
hegyikerékpár-útvonalat építettek
ki.
A megyei hegyimentő csapat
jelen volt 18 sportrendezvényen,
ahol 7480 személynek, illetve további tíz más jellegű eseményen
8500 jelenlevőnek a biztonságára
felügyelt. Továbbá az Iskola másként héten több kirándulást, búvárpróbamerülést és barlanglátogatást
szerveztek diákoknak. A legnagyobb megvalósítás viszont a lapunk
által
is
bemutatott
védkunyhók kihelyezése volt, valamint az, hogy a látogatottság miatt
állandó telephelyet létesítettek az
Istenszékén.
Tavaly 155-ször riasztották a hegyimentőket, ezenkívül csak az Istenszékén 127 esetben fordultak
hozzájuk a turisták, 282 személyt
láttak el. Sajnos hat alkalommal
holttestet kellett lehozniuk a hegyekből, ezenkívül Maros megye
területén három vízbe fulladt holttestét emelték a partra. Tavaly rendszeresen részt vettek lavina-,
barlang-, erdőtűz- és vízi mentőgyakorlaton. Továbbá több mint
százan (többen két-három alkalom-
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mal is) szaktanfolyamokon mélyítették el tudásukat különböző terü(elsősegélynyújtás,
leteken
mentőtechnikák stb.) Az országos,
illetve ezen keresztül a nemzetközi
hegyimentő szervezetek tagjaiként
a Maros megyeiek jelentősen hozzájárultak az új hegyimentő eljárási
szabályzat kidolgozásához és életbe
léptetéséhez.
Maros megyében van az ország
egyik legképzettebb és erről bizonylattal rendelkező lavinamentő
kutyája, Kovács Róbertnek, a hegyimentőszolgálat vezetőjének a tulajdonában álló Tas von Grof Box
négy alkalommal éles bevetésen is
bizonyított.
Az elmúlt évben a hegyimentők
erdőtűzoltásban is részt vettek,
egy erdőben talált holttestet hoztak
le, és 11 eltűnt személy után kutattak.
A szolgáltatást jelenleg nyolc alkalmazott és 35 önkéntes látja el.
Az egyre gyakoribb bevetések miatt
szükséges bővíteni a keretet. A feladatra alkalmas személyek bevonása
érdekében
többször
népszerűsítették iskolákban a szolgálatot.
Amint erről már írtunk, továbbra
is ideiglenes székházban működnek. Azt tervezik, hogy korszerű,
saját épületet húznak majd fel, de a
folyamat elhúzódhat. Szükség
lenne ugyanakkor egy új kihelyezett munkapontra is, ugyanis a pa-

lotailvai,
amelyet
a
helyi
polgármesteri hivatal a rendelkezésükre bocsátott, kezd szűkössé
válni. Kiöregedett a géppark, így
ezt is fokozatosan szeretnék felújítani. Gondot okoz az is, hogy az
utóbbi időben a hegyekben egyre
több irányjelző táblát tesznek
tönkre, amivel sajnos veszélyeztetik a turistákat is. Még nem találták
meg a módját annak, hogy miként
lehet elejét venni az ilyen vandalizmusnak.
Az idén az említett tevékenységek mellett szeretnék, ha mind a
marosvásárhelyi saját székházban,
mind a palotailvai munkapontnál elkezdődnének a munkálatok. További védkunyhókat helyeznek ki
mind a Kelemen-, mind a Görgényi-havasokban. Azt tervezik, hogy
öt turistaútvonalat homologáltatnak, továbbá elkészítenek egy digitális térképadatbázist, amelyet
folyamatosan aktualizálni, követni
lehet majd, és szeretnék, ha még két
állandó munkatárssal bővülne a
keret.
Szükség esetén az országos hegyimentő diszpécserszolgálat a
112-es hívószámon, valamint a
0372-126-668-as telefonszámon, a
(nulla) 0SALVAMONT, vagy mobiltelefonon a Salvamont applikáció
segítségével értesíthető. A balesetek
megelőzéséért ajánlatos előre tájékozódni az útvonalak állapotáról, az
útvonal nehézségi fokáról és minden olyan információról, ami segíthet abban, hogy a kirándulás a
hegyekben kellemes élmény maradjon.
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Korszerű egészségügyi központ

Szerkesztette:MenyhártBorbála

(Folytatás az 1. oldalról)
otthont adó épületben tárolják, és
lehet hogy, amint megtörténik a
költözés, ott rendezik majd be a
múzeumot.
A községhez tartozó Szentgericén is jó körülmények között zajlik
az egészségügyi ellátás, ott is családorvosi rendelő, fogászat, valamint gyógyszertár áll a helyiek
rendelkezésére. A gericei orvosi
rendelőt a Tiboldi Alapítvány működteti, és a hollandok támogatásának köszönhetően folyamatosan
történnek korszerűsítések, legutóbb
az ősszel az épület udvarán parkolóhelyeket alakítottak ki, a bejáratot
felújították, és térkövet raktak le.
Amint beköszönt a tavasz, nekifognak az aszfaltozásnak
Szintén az országos településfejlesztési program keretében nyertek
finanszírozást a községi utak leaszfaltozására. Már kiválasztották a kivitelezőt,
beszerezték
az
engedélyeket, tehát amint kedvezőre fordul az időjárás, neki is fognak a munkának. A projektbe
belefoglalták az összes backamadarasi, szentgericei és bálintfalvi
utcát, amelyeken nincs aszfalt, öszszesen 8,2 km-t. Miután lezárul a
kivitelezés, nem marad aszfaltozatlan utca a községben. A járdák korszerűsítése nem szerepel a
projektben, mivel a községben
egyelőre nincsen kiépítve az ivóvíz, valamint szennyvízhálózat. Önerőből próbáltak javítani a járdák
állapotán, 2017-ben másfél kilométer járdát raktak le, de ezt folytatni
kellene. A nagyszabású aszfaltozási
munkálat kapcsán nem áll fenn a veszély, hogy utólag majd fel kell törni
az aszfaltot, amennyiben előbbutóbb sor kerül az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítésére, ugyanis a
tervezők szerint mindhárom településen elég szélesek az utcák
ahhoz,hogy elférjenek a vezetékek.
Parkosítás a csorgók környékén
A Leader-program keretében egy
újabb nyertes pályázatot tudhat magáénak a község, előreláthatólag
még ebben a hónapban aláírják a

szerződést, majd elkezdődhet az
egész Nyárádmentén ismert két
backamadarasi csorgó felújítása,
valamint a környéküknek a parkosítása. Főleg csapadékmentes időszakban nagyon sokan járnak
ezekhez vízért, még a környező településekről is.
Várólistán az iskolák felújítását
célzó projekt
A község vezetője elmondta, a
regionális operatív program keretében pályáztak a backamadarasi és a
szentgericei iskolák korszerűsítésére,
viszont azt a választ kapták, hogy ne-

Nem csökken a gyereklétszám

gyedikként szerepelnek a várólistán,
ami azt jelenti, hogy a pályázat rendben van, és amennyiben megemelik
az erre szánt keretet, esélyesek lesznek. A községközponti iskolában tantermeket szerettek volna felújítani,
padlót cserélni; a tetőzetre is ráfér egy
alapos javítás. Főként a szentgericei
iskola szorul korszerűsítésre, az önkormányzat két évvel ezelőtt próbált
ugyan javítani a termek állapotán, de
bőven akad még teendő, ugyanakkor
nincsen sportterem, ezért heti két alkalommal az iskolabusszal a backamadarasi sportterembe viszik a
gericei gyerekeket tornázni.
A polgármester szerint idén a
megnyert pályázatok befejezése jelenti számukra a prioritást, mint
mondta, a szentgericei művelődési
otthon felújításával is nagyon jó
ütemben haladnak, a külső munkálatok majdnem kilencven százalékban elkészültek, a belső teendőket
is végzik, és remélik, hogy a nyárára elkészül a beruházás.
Kíváncsian várják az idei költségvetést, ugyanis miközben egyik
nap azt ígérik, hogy kedvező költségvetésre számíthatnak az önkormányzatok, másnap éppen az
ellenkezőjét hallani. A községvezető
hozzátette: bár tavaly megnyirbálták
a költségvetésüket, szerencsére a pályázatokat elő tudták készíteni, ki
tudták fizetni az előtanulmányokat,
valamint a terveket.

Hazai paradicsom
idényen kívül is

Sikeresen pályázott és nyert
állami támogatást idényen kívüli paradicsomtermesztésre
a backamadarasi Makkai
Imre. A program célja, hogy a
vásárlók idényen kívül is hozzájuthassanak a hazai paradicsomhoz. A gazda a zöldségek
mellett nemrég gyümölcstermesztésbe fogott, és ennek a
fejlesztésére,
amennyiben
lesz kiírás, magyar állami támogatást próbál szerezni.

Makkai Imre régóta gazdálkodik,
viszont 4-5 éve kezdett nagyobb területen, több mint egy hektáron
zöldséget termeszteni, tíz áron
fóliasátrai vannak. A gazda tavaly
sikeresen pályázott az állam által támogatott paradicsomtermesztési
program keretében, elmondása szerint elsősorban azért vágott bele,
mivel nem volt annyira bonyolult a
pályázati procedúra. Mint ismeretes, a hazai termékek fogyasztására
való ösztönzés a célja annak a programnak, melynek keretében az
állam támogatást ad az év eleji és
év végi, azaz az idényen kívüli paradicsomtermesztésre. Háromezer
eurós támogatást nyújtanak 10 ár
terület után, melyen 2 tonna paradicsomot kell megtermeljen, majd ér-

nem elegendő, ugyanis több mint
félszáz gyerek befogadására alkalmas óvodáról és bölcsődéről van
szó, és manapság legtöbben gépkocsival érkeznek. Az óvoda közvetMég el sem készült teljesen a lyeket is kialakítani, ahol a szülők a gyerekeket. Sajnos alig néhány len
szomszédságában
lévő
magyar állami támogatásból otthagyhatják gépkocsiikat, amíg parkolóhely kialakítására alkalmas mellékutca is elég szűkös, nehéz ott
épülő új óvoda-bölcsőde, a beviszik reggel, és elveszik délután felület van az épület közelében, ami megfordulni gépkocsival, ezért még

Az év közepéig elkészül az új óvoda

helyiek, valamint a környező
falvakban élő kisgyerekes
szülők máris érdeklődnek a
beiratkozás időpontja felől. A
nyárádszeredai kivitelező nagyon jó ütemben halad, így
remélhetőleg az év közepéig
sikerül átadni a korszerű épületet, amelyben két óvodai és
egy bölcsődei csoport kap
majd helyet.

Szőcs Antal polgármester szerint
a kivitelezést végző nyárádszeredai
cég nagyon jó ütemben dolgozott,
igyekeztek, hogy a tél beállta előtt
a kinti munkálatok nagy részét végezzék el. Ugyanakkor a szerencse
úgy hozta, hogy a télen viszonylag
kedvező volt az időjárás, és az építő
mindvégig tudott dolgozni, főleg a
belső munkálatokkal nagyon jól haladtak. Nemrég nekifogtak a terület
bekerítésének, és reményeik szerint
a tavasz végéig kulcsrakész állapotba kerül a kétszintes épület. A
községvezető hozzátette: az udvarrendezés, illetve játszótér kialakítása is része a projektnek,
ugyanakkor szeretnének parkolóhe-

Fotó: Nagy Tibor

tékesítsen a pályázó gazda. A projekt célja egyértelműen az, hogy
kiszorítsa a piacról az importárut
és segítse a hazai termelőket, ezért
is vonatkozik az április–május
vagy november–december időszakokra, amikor a hazai termelés
holtidényét kihasználva elárasztják
a piacokat, áruházakat az importáruval.
A gazda szerint a mai világban a
termelőknek az értékesítés a legnehezebb feladat. Ők a zöldségeket elsősorban Marosvásárhelyen, a
Dacia piacon értékesítik, emellett a
backamadarasi üzletbe is szállítanak. Megjegyezte, tavaly próbálkozott az egyik üzletláncnál, viszont
közölték vele, hogy kistermelőkkel
nem működnek együtt.
Makkai Imre elmondta, nemrég
gyümölcstermesztésbe is fogott,
ötven ár területet ribizlivel, valamint málnával ültetett be, és úgy
tervezi, hogy amennyiben lesz ilyen
jellegű kiírás, magyar állami támogatásra pályázna a gazdaság fejlesztésére,
ugyanis
terjeszkedni
szeretne a ribizli- és málnatermesztés terén, egy feldolgozógépet vásárolna, amely megkönnyítené a
szörp-, illetve lekvárkészítés folyamatát.

keresik a parkolónak legoptimálisabb megoldást.
Az új, korszerű épületben negyven gyerek befogadására alkalmas
két óvodai csoport, valamint egy
húsz férőhelyes bölcsődei csoport
kap majd helyet. Konyhát nem alakítanak ki, ugyanis annak az engedélyeztetése rendkívül bonyolult,
ezért a tervek szerint catering-rendszerben oldják meg a gyerekek étkeztetését. A magyar állami
támogatással épült óvoda-bölcsőde
épületének a tulajdonosa az egyház
lesz, ellenben – a tervek szerint – az
üzemeltetését az önkormányzatra
fogják bízni.
A gyereklétszámot illetően a polgármester derűlátó, mint mondta,
már most sokan érdeklődnek a közeli településekről, Nyárádgálfalváról,
Szentháromságról,
Szentlászlóról, hogy mikor lehet
majd iratkozni. Ugyanakkor a községben tavaly több mint tíz fiatal
pár házasodott össze, és nagy részük itthon maradt, itt építkeznek,
és ha bővülnek a családok, remélhetőleg az elkövetkező években is
kedvező lesz a gyereklétszám. Szerencsére közel van Marosvásárhely,
és sok fiatal oda ingázik dolgozni.
Jelenleg községszinten az összgyereklétszám az óvodásoktól a nyolcadik osztályosokig 186, és az
utóbbi években szerencsére nem
mutatott csökkenő tendenciát.
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ASiletinaImpexKft.–
HelyiKözszállításiVállalatRt.
közleménye

Adiákok,egyetemistákés55év
fölöttinyugdíjasokfigyelmébe!

Felhívjukazingyenbérletrejogosultdiákok,egyetemisták és 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmét,
hogya2018.december31-igérvényesbérletekhatáridejétmeghosszabbítottuk2019. február 28-ig.
Eddigadátumiglehetvelükutazni.
Azigazgatótanács
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A hagyományostól a mediterrán ízekig

Kolbásztöltő fesztivál Kelementelkén

Új gasztronómiai fesztivál a láthatáron: első alkalommal szervezett kolbásztöltő fesztivált a hét végén a
Petry cég a család kelementelki kúriáján. Az idei rendezvény kisebb volt,
de a kezdeményezők és a jelenlevők
ígérik: lesz ez nagyobb is.

Gligor Róbert László
Szombaton délelőtt zsíros kenyérrel, lila
hagymával és mazsolaágyas törkölypálinkával várták a szervezők az érkezőket, majd
nyolc csapat foglalt helyet a számára fenntartott asztalnál: messzebbről érkezőknek a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi
csapata, a Máltás Kukták, valamint a székelyudvarhelyi Clearbász csapatok számítottak, a
többiek – a Hurkás Pingvinek, a Fidel Gastro,
a Kolbikák, a Bester, az ETV Sava-borsa, és
versenyen kívül a Petry cég csapata – Marosvásárhelyről ruccantak át a Kis-Küküllő völgyébe. Csakhamar mindenki kötényt öltött, a
férfiak megfenték a késeket, és elkezdték aprítani az előkészített sertéshúst és zsiradékot,
a nők előkészítették a fűszereket, megpucolták
a fokhagymát. De a megterített asztalokra került falnivaló is, és nem hiányzott némi pálinka
és bor sem, hogy a hangulat is emelkedjen.
Erre csakhamar rásegített a marosvásárhelyi
Cinige együttes is, amely egész napra beszegődött a rendezvénysátor elé.
A kerítés is kolbászból volt
A serény kezek a többnyire hagyományos
konyhai húsőrlők igénybevételével hamar végeztek az alapanyag darálásával, így megérdemelten koccintottak egyet, majd a
homloktörlés után kezdődhetett a második
munkaszakasz, az ízesítés. Só, bors, némi
őrölt paprika, kömény szinte minden csapat
asztalán volt, de egyesek a kakukkfüvet sem
feledték otthon, míg mások egészen más ízvilágot hoztak. A Bester, a Máltás Kukták és az
Erdély TV-sek hagyományos székely ízek szerint dagasztották meg a húst, mielőtt az sertésbélbe került volna. A Petry csapat viszont
mézes kolbászt töltött, a Hurkás Pingvinek
pedig háromfélét is: sáfrányos egzotikust, diós
huncutot és köményes gyulait, míg a Kolbikák
spanyol ízeket kínált: oregánós Asztúriát, valamint petrezselyemzöldes-olívás Mediterránt.
A Clearbász erre rátromfolva háromfélét töltött: Tormás tornászt (természetesen csípős
tormával), medvehagymás Maci kolbászt és
hagyományos Itthon-otthont. Nem hagyta
magát a Fidel Gastro sem, amely Havanna
Club kolbászt töltött juh- és sertésbélbe sok
paprikával, sóval, borssal, kevés köménnyel.
Mire újra összekoccantak a poharak, a szervezők már begyújtottak a sütéshez, így mindenki
sorra járulhatott termékével a sütőtálhoz és
rostélyhoz. A Hurkás Pingvinek eközben egy
keveset meg is füstölte a kolbászait, majd
zsírban sütögette, vízzel és káposztalével párolgatva. A sütőasztalnál is sercegtek a karikába tekert hússzálak, de hogy senki se
aléljon el az éhségtől, amíg a finomságok átsülnek, a házigazdák frissen olvasztott tepertőt szolgáltak fel. Mire a hurkák mind
megpirultak, az asztaloknál elkezdték a tála-

A Hurkás Pingvinek töltötte a legfinomabb kolbászt

lást: a Pingvinek és a Clearbász puliszkával,
a Fidel Gastro brokkolis krumplipürével, pecsenyelével és hagymalekvárral tálalta a kolbászt, savanyúságnak céklát, tormát, savanyú
káposztát és uborkát, káposztával töltött paprikát tettek az asztalra. A Clearbász egyedi díszítéssel is jelentkezett: kolbászból épített
házat és udvart, és még a kerítés és kútgém is
kolbászból volt, csupán egyik házfalba építettek bele szalonnát is.
Szoros volt a verseny
A szakmai zsűrit hentesek, szakácsok alkották: Enyedi László, Petri Zalán Endre,
Varga-Pál Petri Zsolt, Gusát Zoltán és Bíró
László. Az ítészek minden asztalnál kóstoltak
és értékeltek, de a pálinkahasználat kérdésében nem szálltak vitába: míg az udvarhelyiek
szerint az oroszhegyi szilvalevet a kolbász
után kell felhajtani, különben elnyomja az
ízeket, a vásárhelyi tévések arra esküdtek,
hogy előtte kell kóstolgatni, mert az csalogatja elő az aromákat. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy ebéd után
küküllőmenti borral kell öblögetni a torkot.
Mire a vendégsereg is vásárolni és kóstolgatni tudott az étkekből, a zsűri is megizzadott az eredményért, hiszen nem kevesebb,
mint tizenegy szempontra kellett figyelnie: az
asztal rendezettsége, díszítése, a csapat kisugárzása, munkamegosztása, a töltési technika,
a nyers kolbász állaga, a recept eredetisége, a
sült kolbász állaga, íze, tálalása. Ezért nagyon
szoros pontállás alakult ki, nagyon kevesen
múlott egy-egy csapat helyezése – árulta el a
visszatérő ítésztársaság az értékelésen. A
Petry cég csapata különdíjat kapott a részvételért, a hetedik helyen a Bester, a hatodikon
a Máltás Kukták, az ötödiken a Fidel Gastro
végzett, ők termékcsomagokat vettek át, míg
a negyedik helyezett ETV Sava-borsa egy

késszettel gazdagodott. A dobogó legalsó fokára 387 ponttal a Kolbikák lépett fel, nyereményük 300 lej értékű hidegtál a Petry cégtől.
A második lépcsőfokot 397 ponttal a Clearbász foglalhatta el, a csapat 400 lejes vásárlási
utalványt vehetett át, amelyet egy Petry üzletben értékesíthet, míg a 434 ponttal a legjobbnak ítélt Hurkás Pingvinek csapata 500 lej
értékű borvacsorára vagy -kóstolóra jogosult
a Petry család kelementelki pincéjében.
Mindenki nyert, mert nagyszerű nap volt a
szombati, és volt minden, ami egy ilyen rendezvényhez szükséges. A legfontosabb a
részvétel, a jókedv és a csapatszellem volt,
senki sem bánhatja, hogy eljött – összegzett
Petri Zalán Endre, kifejezve reményét, hogy

jövőben már a kúria kertjében gyülekeznek,
mert jóval többen lesznek, és ha nem is érik
el a gyulai kolbásztöltő fesztivál résztvevőinek számát, egyszer majd itt is lesz negyvenötven csapat.
Ez csak egy fesztivál kezdete
Varga-Pál Petri Zsolt a Népújságnak elmondta: a tavalyelőtt és tavaly kolbásztöltő
versenyt szerveztek a vásárhelyi Petry múzeum és látványműhely udvarán, de a hely
már szűknek bizonyult, így idén már kihozták
Kelementelkére, és kolbásztöltő fesztiválként
hirdették meg. A jelentkező csapatok száma
kezdetnek nem rossz, de azt szeretnék, hogy
ez évről évre növekedjen. Szerettek volna
olyan hagyományos rendezvényet szervezni,
amely kapcsolódik a cég tevékenységéhez,
ma már olyan rendezvényt (is) szeretnének,
amely kimozdítja az embereket városról, öszszehozza, csapatokká kovácsolja őket.
A díjnyertes vásárhelyi csapat vezetője is a
fesztivál folytatására szavaz, legalábbis ők készülnek – ígérte meg már most. Idén első alkalommal jöttek, örültek a lehetőségnek és
még jobban a győzelemnek, hiszen úgy is indultak útnak szombat reggel, hogy itt nyerni
lehet, hiszen a csapatuk maximalista – árulta
el Bakó Emőke. A második helyezett székelyudvarhelyiek is első alkalommal érkeztek kolbászt tölteni, azóta készültek rá, amióta
értesültek a rendezvényről, és nemcsak magukat megmutatni utaztak Kelementelkére,
hanem nyerni is – tudtuk meg Biás Csillától.
A kilátogatók sem unatkoztak a nap folyamán. A marosvásárhelyi Bereczki Levente
azért jött a családjával, hogy egyik csapat
munkáját kövesse, de végül ők maguk is bekeveredtek a kolbásztöltők közé. A megyeszékhelyről érkezett Gál Enikő is: ő egy
másik csapatnak szurkolt, és fontosnak tartotta, hogy a hétvégét együtt töltse a családdal, így a napsütéses reggelen ők is
nekivágtak az útnak. Kevesebben voltak viszont a kelementelkiek. Orbán Mihályt az zavarta, hogy nem volt eléggé népszerűsítve a
rendezvény, mert különben sokkal több helyi
érkezett volna. Ha lesz folytatás, akkor jövőben már néhány kelementelki kolbásztöltő
csapat jelenlétére is számíthatnak a szervezők
– ígérte meg falustársai nevében.

Még kolbászház is készült asztaldíszként

Fotó: Gligor Róbert László

Hozzászólás a „Mit jelent a harmónia, a boldogság?” című újságcikkhez
Szerkeszti:MezeySarolta

A január 17-i újságcikkben a következőt
olvassuk:
„A test, lélek, szellem fejlesztését egyszerre kell végeznünk, az arany középút betartásával. Krisztus is erre tanít, amikor ezt
mondja: »Add meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené«, vagyis túlzás nélkül táplálni kell, karban kell tartani a
testet, amely az anyag, »a császáré«, és emellett szüntelenül fejleszteni kell az intellektust,
az érzelmeinket a legmagasabb fokon kell
tudni megélni, megtapasztalva az igazi örömöt, boldogságot, szeretetet.”
Vajon tényleg erről beszél Jézus a fenti idézetben?
Arra hívom a kedves írót és olvasót, vizsgáljuk meg együtt, miről is van szó ebben az
igeversben. A kérdést, amelyre Jézus itt vála-

szol, Izrael népének bizonyos tagjai fogalmazzák meg, tőrbe csalás céljából:
„Szabad-é nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem?” (Luk. 20,22)
Tudnunk kell, hogy abban az időben a
zsidó nép római fennhatóság alatt volt. Leigázták őket, és arra kényszerítették, hogy
adót fizessenek. A kérdés valóban csalafinta.
Ha igennel válaszol, azzal vádolhatják, hogy
az ellenség oldalán áll, ha pedig a válasza
nemleges, a római hatóságoknak a haragját
vonja magára. Nyilván nem volt ínyükre az
adófizetés, főleg egy olyan nép irányába, mely
hatalmaskodott rajtuk. Helyes-e erkölcsileg és
anyagilag, hogy saját javaimat kisebbé tegyem
azért, hogy egy elnyomó népet tápláljak?
A válasz briliáns és kijózanító. Egy kérdéssel kezdődik:

„Mutassatok nékem egy pénzt; kinek a
képe és felirata van rajta? És felelvén, mondának: A császáré.
Ő pedig monda nékik: Adjátok meg azért
a mi a császáré, a császárnak, és a mi az Istené, az Istennek.” (Luk. 20,24-25)
Vagyis a pénz a császáré. Mindig is az övé
volt, első perctől kezdve, hiszen az ő képére
lett az érme alkotva (verve). Tehát a császár
csak azt kéri, ami jogosan őt illeti meg, a nép
csak használta azt.
De van egy ennél fontosabb dolog is, amivel tartozunk egy másik hatalomnak. Ön,
kedves író, és Ön, kedves olvasó, és én, mi
kinek a képére lettünk alkotva? Kinek a tulajdona vagyunk? Hiszen a szentírásnak már
az első lapján ezt olvassuk: „Teremté tehát az
Isten az embert az ő képére, Isten képére te-

remté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.”
(I. Móz. 1, 27)
A Mindenható is csak azt kéri, ami jogosan
az övé. Mindig is az övé volt első perctől
kezdve. Ő pedig azt kéri, hogy keressük Őt, és
az Ő dicsőségére éljünk. De ne annak az istennek a dicsőségére, akit mi gyúrunk össze magunknak a vágyainkból, gondolatainkból,
elképzeléseinkből, egónkból, és még ki tudja mi
mindenből… Mert így arra törekszünk, hogy az
isten olyanná legyen, amely nekünk tetszik.
Viszont Az, aki minket megalkotott, és
megváltót adott, az Ő Fiát, azon munkálkodik
– ha engedjük, és azt akarja, hogy mi legyünk
olyanná, amely Neki tetszik. Mert csak ez az
Isten tud bennünket megtartani!
Alázattalésszeretettel:
H.DarabontIstván
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Tizenhét pontra nőtt a CSM előnye

Bálint Zsombor

A harmadik mérkőzésen is
legyőzte a csoportban második
helyezett Köröskisjenőt a Marosvásárhelyi CSM női kéziamivel
17
labdacsapata,
pontosra növelte az előnyét az
A osztály D csoportjának élén.
Hat fordulóval az alapszakasz
befejezése előtt ez azt jelenti,
hogy a matematikailag is biztos
első helyhez még egy pontra
van szüksége Mihaela Evi tanítványainak, ám gyakorlatilag
már rég nem veszíthetik el az
első helyet a csoportban, így a
hátralévő hat fordulót tulajdon- Egy a marosvásárhelyi támadások közül: a Köröskisjenő elleni mérkőzést már az
képpen a feljutásról döntő osz- első félidőben eldöntötte a hazai csapat, amikor nyolcgólos előnyre tett szert.
Fotó: Nagy Tibor
tályozó
előkészítésére
fordíthatják.
A Köröskisjenő elleni mérkőzést már az első kicsit kiengedett a marosvásárhelyi alakulat, ez
félidőben eldöntötte a hazai csapat, amikor az pedig lehetővé tette, hogy a vendégek három
agresszív és pontos védekezésnek köszönhetően gólt behozzanak, összességében azonban aligha
csupán 11 gólt kapott, és nyolc gól előnnyel me- forgott kockán a házigazdák győzelme.
Ez a mérkőzés is azt bizonyította, hogy elég
hetett pihenni a szünetben. A második félidőben
nagy a szakadék a kezdő sor és a kispad között,
a 32 gólból 31-et a kezdőjátékosok szereztek, és
Jegyzőkönyv
csak egyet a csereként beállók. A találkozón beNőikézilabdaAosztály,Dcsoport,14.
mutatkozott a Nagydisznódról frissen leigazolt
forduló:MarosvásárhelyiCSM–KörösPopovici a kapuban, egyelőre azonban Ugran
kisjenőiCrişul32-27(19-11)
marad az első számú választás.
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,
A marosvásárhelyi csapat már jövő vasárnap
1000 néző. Vezette: Diana Florescu (Pimatematikailag is biztosíthatja a csoportelsőséteşti),AnamariaStoia(Bukarest).
get, amikor Resicabányán lép pályára.
Marosvásárhely:Ugran(Popovici)–Fl.
Munteanu5gól,Bărăbaş5,Târşoagă6,
Eredményjelző
Stîngu5,Bucin5,Darie5(Cozma,Ola1,
AnőikézilabdaAosztályDcsoportjáSângeorzan, Popeanu, Radu, Lăcătuş,
nak14.fordulójábanakövetkezőeredméGhemeş).
nyekszülettek:TemesváriUniversitatea–
Köröskisjenő: Nehioanu (Cosma, SaResicabányaiCSU23-19,NagybányaiMiláta)–Lupuşa3,Iuga3,Petruşa3,Demian
naur–NagyváradiCSU34-23,Marosvá4, Klimek 8, Boldor 4 (Haidu, Puţ 2,
sárhelyi CSM – Köröskisjenői Crişul
Morge,Preda,Tudose)
32-27.

Kérdéses Stollár Fanny játéka
a Fed-kupában

Stollár Fanny sérült, így kérdéses a játéka a
magyar tenisz Fed-kupa csapatában, amely szerdától az angliai Bathban szerepel az euro-afrikai
zóna I-es csoportjának tornáján.
A Magyar Teniszszövetség sportigazgatója, egyben a magyar Fed-kupa-válogatott szakvezetője,
Juhász Gábor elmondta, csak mára derül ki véglegesen, hogy számíthat-e a játékára. Hozzátette:
Stollár sérülten tért vissza Ausztráliából, mindkét
csuklója fáj, és nagy az újabb sérülés veszélye.
A magyar női teniszválogatott a britekkel, a
görögökkel és a szlovénokkal került egy csoportba, a másik négyesben Szerbia, Horvátország, Törökország és Grúzia csap majd össze. A
kvartettekből a csoportgyőztesek jutnak tovább,
és ők játszanak azért, hogy pályára léphessenek
a világcsoport II. rájátszásában.
A magyar válogatott – amelyből biztosan hiányozni fog a szövetséggel vitában álló Babos
Tímea – tavaly csoportgyőztesként zárt, a rájátszásba jutásért azonban alulmaradt a britekkel
szemben. Ezúttal Stolláron kívül Jani Réka,
Bondár Anna, Gálfi Dalma és Nagy Adrienn alkotja a keretet.
Juhász Gábor a Babossal és Fucsovics Mártonnal fennálló vitájukkal kapcsolatban úgy foRomániaCsehországgalmérkőzik
ElutazottOstravábaarománnőiteniszválogatott.ASimonaHalep,MihaelaBuzărnescu, Ana Bogdan összetételű keret
tegnapreggelutazottCsehországba,ahol
február9-10-énacímvédőházigazdákkal
találkozikaFed-kupavilágcsoportjának
elsőfordulójában.AvasárnapThaiföldön
tornagyőztes román páros tagjai – Irina
BeguésMonicaNiculescu–későbbcsatlakoznakatöbbiekhez.„Számít,hogyidegenben játszunk, mert a közönség a
vendéglátókatsegítimajd.Aztsemtudjuk,
milyenleszajátékfelület,eztaszervezőka
csapatuk igényeinek megfelelően tudják
alakítani.Avilágranglistáshelyezésekettekintveugyanakkormiállunkjobban,ráadásul arról értesültünk, hogy a csehek
legjobbjátékosa,PetraKvitovánemtagja
akeretüknek.Apapírformakiegyensúlyozottpárharcotígér.Olykorjóis,hanemte
vagyazesélyesebbegymérkőzésen,mert
nemakkoraanyomás”–értékelteazesélyeketarománcsapatszakvezetője,Florin
Segărceanu.

galmazott: a szövetség megbékélésre törekszik
a sportolókkal, az ő szemszögükből nézve mindent megtettek, s úgy gondolja, hogy nem rajtuk
múlik a megegyezés.
Ősszel a két játékos azt közölte, hogy nem kívánnak együttműködni a szövetséggel, mindaddig nem adják a nevüket egyetlen, az MTSZ-hez
köthető eseményhez, versenyhez, amíg a szövetség működésében nem lesznek jelentős változások, a vezetőség nem változtat a játékosokhoz
való viszonyán és jelenlegi szakmai koncepcióján. Januárban ezt megerősítették, mondván,
szeptemberi közleményük kiváltó okai mit sem
változtak, az akkor megfogalmazott álláspontjuk
továbbra is érvényben van, azaz nem lépnek pályára a Davis-kupában, illetve a Fed-kupában.
Nagyvisszaesésekavilágranglistán
Simona Halep a harmadik helyet foglaljaelanőiprofiteniszezők(WTA)világranglistáján,amelybenazelsőszázközött
akorábbihathelyettmárcsaknégyromán
teniszezőkapotthelyet–derülkiahétfőn
frissítettrangsorból.Azausztrálnyíltteniszbajnokságon diadalmaskodó japán
NaomiOszaka7030ponttalmásodikhete
vezetiatabellát,amásodikacsehPetra
Kvitová1100,aharmadikSimonaHalep
1.500 pontos hátránnyal. Romániát –
Halepmellett–márcsakháromjátékos
képviseli a legjobb száz között: Mihaela
Buzărnescua29.(-1),Irina-CameliaBegu
a75.(-4),mígSoranaCîrsteaa92.pozíciót
foglaljael.AnaBogdana105.,MonicaNiculescupediga106.helyrecsúszottvissza.
Alegnagyobbvisszaesésugyanakkora
BabosTímeanevéhezfűződik,amagyar
játékos35(!)helyetcsúszottvissza,ígya
100.anőiteniszezőklegfrissebbvilágranglistáján.Amagyarjátékos–akiapárosranglistán megőrizte harmadik helyét –
egy éve Tajvanon tornát nyert egyesben
ebbenazidőszakban,amúlthétenviszont
athaiföldiHuahinbanazelsőfordulóban
–betegségmiatt–feladtamérkőzését.
Arománokközülpárosban–jólleheta
Begu–Niculescu kettős megnyerte a thai
nyílt teniszbajnokságot – már csak öten
férnekbeaTop100-ba.MihaelaBuzărnescua27.,IrinaBegua35.(+2),Raluca
Olarua42.(+3),MonicaNiculescuaz51.
(+18),IrinaBaraa62.(+1).

Elhunyt
a Maros KK korábbi elnöke
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Mindössze 62 évesen elhunyt a Maros Kosárlabdaklub korábbi elnöke, Cornel
Lungu.Irányításaalattamarosvásárhelyi férficsapat háromszor játszott bajnoki
döntőtéskétszerkupadöntőt,
adtahírülhonlapjánasportágiszövetség.

Megtalálták az Emiliano Salával
lezuhant repülőgépet

Megtalálták azt a repülőgépet, amely
január 21-én tűnt el a La Manche-csatorna fölött a Csatorna-szigetek térségében, és a fedélzetén volt Emiliano Sala,
aki a Nantes-tól a Cardiff Cityhez igazolt. A hírt a kutatást vezető David Mearns is megerősítette, számolt be az
NSO.
Mint ismert, a Cardiff frissen igazolt
labdarúgójával két hete tűnt el a Piper
PA-46 Malibu típusú kisrepülő a Csatorna-szigetek térségében a La Manche
fölött. A brit légi baleseteket vizsgáló hatóság múlt péntek reggel közölte, minden
lehetséges szempont szerint, alaposan
megvizsgálják, hogy a repülő, illetve a
pilóta rendelkezett-e a megfelelő engedélyekkel vagy sem. A gépet vezető úriember
személyét
illetően
ellent-mondások jelentek meg a nemzetközi sajtóban, később azonban kiderült,
hogy David Ibbotson volt a pilóta – akinek engedélyeit azóta is vizsgálják.
A keresést – több futballistának köszönhetően – magánfinanszírozással

folytatták vasárnap, ezúttal a víz alatti területekre koncentrálva. Egy korábban
már 24 roncsot megtaláló tengerkutató,
David Mearns vezérletével két hajóval
keresték a maradványokat, amihez a családtagok is ragaszkodtak.
Egy szonárral vizsgálták át a tengerfeneket, és megtalálták az Emiliano Salát
szállító kisrepülőt a víz alatt. A hírt a kutatást vezető David Mearns is megerősítette az AP hírügynökségnek.
„Vasárnap kora reggel az FPV MORVEN megtalálta az Emiliano Salát szállító repülőgép roncsát. Az általunk
megadott pozícióba mozgattunk egy támogatóhajót, amelynek segítségével sikerült azonosítani. Emiliano Sala és
David Ibbotson családját a rendőrség értesítette” – írta közösségi oldalán az akciót vezető David Mearns.
A Sky Sports jelentése szerint Sala és
a pilóta, David Ibbotson is feltehetőleg
elhunyt. A BBC híradója arról számolt
be, hogy a hatóságok próbálják kiemelni
a vízből a repülőgépet.

Nem a kapusokról szólt a Sepsi OSK
első 2019-es tétmérkőzése, a székelyföldi csapat hatgólos találkozón szenvedett
vereséget
az
1.
ligás
labdarúgó-bajnokság sereghajtója, az FC
Voluntari otthonában. Pedig a szinte teljesen üres stadionban a mintegy száz sepsiszentgyörgyi szurkoló biztosította a
futballhangulatot, ám kedvenceik az őszi
1-1 után most sem bírtak a Bukarest tőszomszédságában fekvő kisváros csapatával, írja beszámolójában az NSO.
Az 1-1 ezen a mérkőzésen a kapusok
által védett lövések statisztikáját tükrözte
csupán, a hazai Cosmin Vâtcă és a székelyföldi Niczuly Roland is az első félidő
első felében fogott meg egy-egy erőtlen
fejest. Ezenkívül ami kapura ment, abból
gól is lett, még ha a Voluntari második találatánál kizárólag a játékvezető szerint
haladt át a gólvonalon a labda.
A gólgyártást a hazaiak portugál jobbhátvédje, Ricardinho kezdte el a 14. percben, amikor egy röviden kivágott labdát
mintegy 19 méterről, jobbról, kapásból
visszatekert a hosszú sarokba. A szentgyörgyi válasz tíz perc múlva érkezett, a
leshatáron kilépő Birahima Tandia egy
csel után balról lőtte a léc alá a labdát. A
36. percben egy hazai szöglet után Ionuţ
Balaur lőhetett kapásból, a bal sarokra
tartó labdát a gólvonalon álló Gabriel de
Moura visszavágta a mezőnybe, Iulian
Călin játékvezető viszont gólt ítélt – bár

döntése jogosságát egyetlen felvétel sem
erősítette meg.
Szünetben a védekező középpályás
Adrian Rus helyett a csatár Marko Szimonovszkit cserélte be Eugen Neagoe, a
Sepsi OSK edzője, de ezzel sem javult a
vendégcsapat támadójátéka. Tandiát
rendre lesen találták meg az indítások,
beíveléseit pedig lekésték a társak. A Voluntari viszont ismét kihasználta mindkét
lehetőségét, előbb egy balról élesen a
kapu elé lőtt szabadrúgásra a hosszú saroknál érkező Richard Gadze talált be
közelről, majd Alexandru Tudorie lépett
ki, és gurította a jobb alsó sarokba a labdát. A Sepsi csak az utolsó percben,
Yasin Hamed révén tudott szépíteni, a
csereként beállt szélső Tandiától kapott
tökéletes passzt, és lőtt a tizenegyespontról a kapus közepébe.
Az 1. liga második legjobb védelmével büszkélkedő Sepsi OSK a szezon
során először kapott négy gólt egy mérkőzésen, korábban hármat is csak a
Nagyszebeni Hermannstadt tudott szerezni ellene.

A Sepsi OSK nagy pofont kapott
a sereghajtótól

1.KolozsváriCFR
2.FCSB
3.Craiova
4.Viitorul
5.SepsiOSK
6.Astra
7.Nagyszeben
8.Botoşani
9.Medgyes
10.Jászvásár
11.Dinamo
12.Călăraşi
13.Chiajna
14.Voluntari

22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
22
22
22

Eredményjelző
Alabdarúgó1.liga22.fordulójának
vasárnapieredményei:FCVoluntari–
SepsiOSK4-2(14.Ricardinho,36.Balaur,62.Gadze,78.Tudorie,illetve24.
Tandia,90.Hamed),KonstancaiViitorul–CSUCraiova0-0.

Ranglista
13
8
12
5
11
6
10
4
9
6
8
8
8
5
7
8
7
8
8
4
5
7
3
9
4
5
3
7

1
5
5
8
7
6
9
7
7
9
9
10
13
12

36-13
41-25
37-19
25-23
31-23
29-21
23-23
27-30
24-29
26-32
22-34
14-24
16-38
25-42

47
41
39
34
33
32
29
29
29
28
22
18
17
16
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Lassuló ütemben drágultak tavaly
a lakóingatlanok

Lassult a lakóingatlanok drágulása tavaly, 2018-ban
átlagosan 5,8 százalékkal nőttek az árak az előző évihez viszonyítva, míg 2016-ban 12,4 százalékos, 2017ben pedig 9,1 százalékos volt a drágulás – írta hétfőn
a Mediafax hírügynökség egy szakportál által készített
tanulmány eredményeit ismertetve.
„A 2014-ben regisztrált mélypont óta folyamatosan
nőnek az árak a romániai lakóingatlanok piacán, de a
drágulás lassult, úgy tűnik, a vásárlók már nem hajlandók elfogadni az előző évekéhez hasonló drágulást” –
összegezte Dorel Niţa, az analizeimobiliare.ro projektmenedzsere.
A hírforrás szerint a romániai ingatlanárak a többéves növekedés után sem érték el a 2008-as válság
előtti szintet: átlagosan 27,6 százalékkal maradnak el
ettől. A tanulmányból kiderül, hogy továbbra is Kolozsváron a legdrágábbak a lakóingatlanok Románi-

Maros megyében

ában, ahol tavaly év végén átlagosan 1530 eurót kértek
négyzetméterenként, 6,2 százalékkal többet, mint
2017-ben. Az országos átlagot meghaladó ütemben
drágultak a lakások Brassóban (7,5 százalékkal, 1080
euró négyzetméterenként), Temesváron (7,1 százalékkal, 1200 euró négyzetméterenként) és Konstancán
(6,6
százalékkal,
1140
euró
négyzetméterenként). Bukarestben tavaly év végén
átlagosan 1300 eurós áron hirdették a lakóingatlanokat, ami 5,8 százalékos drágulást jelent 2017-hez képest.
A szakportál szerint az áremelkedés mérséklődésére,
illetve a csökkenő keresletre az ingatlanpiac is csökkenő kínálattal válaszolt. A romániai nagyvárosokban
tavaly 7,2 százalékkal kevesebb 2000 előtt épült lakást,
illetve házat bocsátottak áruba, mint egy évvel korábban. (MTI)

Forrás: wolfimobiliare.ro

Tavaly hatvanöten haltak meg
közlekedési balesetben

Hatvanöt személy halt meg 2018-ban közlekedési
balesetben Maros megyében; ez huszoneggyel, azaz 47
százalékkal több a 2017-ben jegyzettnél – közölte hétfőn a Maros megyei rendőr-főkapitányság.
A rendőrség adatai szerint tavaly 292 súlyos közúti
baleset történt a megyében, tizenkettővel (4,29%-kal)
több, mint egy évvel korábban. Ezekben 65 személy
vesztette életét (+21, +47,73%), 279-en pedig súlyosan
megsérültek.
A baleseteket a legtöbb esetben az útviszonyokhoz
képest túl nagy sebesség vagy sebességtúllépés (62
baleset), a gyalogosok fegyelmezetlensége (54 baleset) és a gyalogátkelőkön való elsőbbségadási köte-

lezettség elmulasztása (31 baleset) okozta. A statisztikák szerint igen változóan alakult az elmúlt nyolc
évben a súlyos balesetekben elhunyt személyek
száma. Míg 2010-ben 69 személy vesztette életét így,
2011-ben, 2013-ban és 2017-ben 44-re csökkent a halálos áldozatok száma, tavaly pedig ismét nőtt, annak
ellenére, hogy a törvény betartatását célzó ellenőrzések során kirótt bírságok száma is növekvő tendenciát
mutat.
A közúti ellenőrzéseken egyébként 1290 esetben
észleltek bűncselekményt tavaly, emellett bevontak
4899 jogosítványt és 1387 jármű forgalmi engedélyét
is. (Agerpres)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a
2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (63209)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét
vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)
TELJESORVOSIELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat;
neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3.
szám (November 7.). (63211-I)
ATRIPLASTKFT.termelésbe MUNKÁSOKAT, automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek
az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező
villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és fejlődési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt,
a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre
elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63258)
APARADIGMAKÖNYVES-ÉSAJÁNDÉKÜZLETEIBEjó
kereseti lehetőséggel eladási tapasztalattal rendelkező MUNKATÁRSAKAT keresünk. Amit ajánlunk: harmonikus munkakörülmények, kezdő nettó fizetés 2000 lej. A fényképes önéletrajzokat,
szándékleveleket a paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-címre
vagy a Székely Vértanúk utca 10-12. sz. alatti üzleteinkbe várjuk, határidő: február 10. (20911-I)
BÚTORTRESTAURÁLÓMAGÁNCÉGASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a 0722-786-111-es telefonszámon. (20925-I)
NÉMETORSZÁGIGYÁRIMUNKA (csomagolás). Órabér 8
euró. Azonnali indulás. Bejegyzett munkaközvetítő iroda, tel. 0758168-090. (5/1055)
VARRODA MESTERNŐT alkalmaz. Tel. 0742-298-872.
(20915-I)
KERESKEDELMITÁRSASÁG VÁSÁROL ÉS ELAD BIZOMÁNYI RENDSZERBEN a háztartásban és a háztájiban használatos tárgyakat. Tel. 0787-757-325. (20919-I)
CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel.
0745-668-883. (7/1093-I)
APETRYCÉG CONTROLLER/PÉNZÜGYES MUNKATÁRSAT keres. Feladatok: stratégiai tervezésben való részvétel, operatív
tervezés támogatása; rendszeres havi, féléves és éves beszámolók
készítése és felügyelete; adatgyűjtésben és elemzésben való részvétel; teljesítménybeszámolók készítése és kiértékelése; költséghely
elemzése és kiértékelése; nyereségesség és hatékonyság vizsgálata
és potenciálok bemutatása; részvétel a vezetői információs rendszerhez szükséges controlling adatok előállításában; cashflow-tervezés. Elvárások/előnyök: felsőfokú végzettség, számítógépes
ismeretek, OFFICE haladó szinten való kezelése; előnyt jelent a
SAGA- vagy valamilyen ERP-rendszer ismerete; gyártásban
és/vagy kereskedelemben való pénzügyi kontrollerként szerzett tapasztalat előnyt jelent; jó kommunikációs készség; proaktív szemléletmód, pontos munkavégzés, strukturált gondolkodásmód, jó
együttműködési készség, rugalmasság. Fényképes önéletrajzát a
cv@petry.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749707-713. (8/1018)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0747-566430. (8/1018)
VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (13/1063-I)
ÁLLATSZERETŐNEK ajándékozok egy
6 hónapos, középtermetű kutyust. Tel.
0744-573-699. (26/113)
ELADÓ 400 literes vegyszerező, 400
literes műtrágyaszóró, krumplikidobó.
Tel. 0745-404-666. (27/1114-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (13/978)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/636-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (5/969-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3/823)
KIADÓ teljesen felszerelt asztalosműhely Marosszentgyörgyön. Tel.
0744-505-710. (19/1041-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (4/617)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0752-462242. (1/1087)
TETŐJAVÍTÁS, csatornajavítás, festés. Tel. 0743-512-168. (16/1037)
INGYENES
ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT
orvosi
javallatra:
pajzsmirigy-, csont- és mellszűrés. Tel.
0265/311-771. (29/1117)

MEGEMLÉKEZÉS

Megállt a szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Arany volt a kezed, munka az
életed.
Nem tekint már ránk ragyogó
szemed.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 5-én a szeretett férjre, a
drága jó édesapára, nagytatára
és dédnagytatára, KELEMEN
ALBERTRE (Berci) halálának 17.
évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, Ildikó, három gyermeke
családjukkal együtt, hét unokája:
Hunor, Orsolya, Róbert, Tímea,
Anna, Kálmán, Márton, és dédunokája, Viki. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (6/1077)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő ideiglenesen
megüresedett állások betöltésére:
NEVELŐ – egy állás az
erdőszentgyörgyi családi típusú háznál, egy állás a mezősámsondi
családi típusú háznál, egy állás a dicsőszentmártoni családi típusú
háznál (Plevnei u. 3. szám); SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás a
fogyatékkal élő felnőtteket felmérő osztályon.
Az írásbeli vizsga 2019. február 27-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat február 19-én 15 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)
Fájó szívvel emlékezünk február
5-én, NÉMETI MÁRTON halálának 26. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett testvér, sógor, nagy-

bácsi, rokon, jó barát,

TAKÁCS ZSOLT

életének 72. évében január 29-én
az Amerikai Egyesült Államok-

ban elhunyt.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.”
(Juhász Gyula: Consolatio)
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 16. évfordulóján
ADORJÁNI
ZOLTÁN
mezőpaniti tanárra. Szép emlékét
megőrizzük örökre. Családja.
(3/1089-I)

Az emlékezéshez szeretet kell.
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk id. VAD LÁSZLÓRA halálának 20. évfordulóján. Felesége,
gyermekei családjukkal, valamint
szerettei. (12/1099-I)

Szívünkben örökké élni fog!

Gyászoló szerettei. (4/1054-I)

Mély fájdalommal értesültünk,

hogy barátunk és egykori osz-

tálytársunk,

TAKÁCS ZSOLT

az Egyesült Államokban elhunyt.
Emlékét szívünkben őrizzük.

Egykori osztálytársai és osztályfőnöke. (5/1091-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a

szeretett

édesanya,

nagy-

mama, dédnagymama, rokon,
BUCS ETELKA
szül. Kelemen

életének 96. évében elhunyt. Temetése február 6-án, szerdán 14

órakor lesz a marosvásárhelyi re-

formátus temető cinterméből.

Emlékét örökre szívünkben őrizSzomorú szívvel és fájdalommal
emlékezünk február 5-én BAKÓ
VILMÁRA,
szeretett
édesanyánkra, nagymamára halálának 11. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Gyermekei és unokái.
(15/1102)

ELHALÁLOZÁS
„…úgy érzem én, barátom, hogy
a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen
úrnak
vendége voltam.”
(Kosztolányi Dezső)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagyapa és
rokon,
dr. KISS ERVIN
az orvostudományok doktora,
a MOGYE Járványtani Tanszékének
nyugalmazott adjunktusa
életének 90. évében 2019. február 3-án hosszú betegség után
elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 6-án, szerdán 13
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes!
A gyászoló család. (4/1090-I)

zük.

Fiai és családjuk. (13/110-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága

édesanya,

nagymama,

testvér, nagynéni, rokon,

Az évek múlnak, a fájdalom örök!

Mély fájdalommal emlékezünk a ma

8 éve elhunyt KACSÓ KÁROLYRA

(Karcsi), a szeretett férjre, édes-

apára, nagytatára. Emléke legyen ál-

dott! Szívünkben mindig élni fogsz!

Felesége, két lánya családjukkal.

(14/1101-I)

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk február 5-én a szeretett férjre,
gondos édesapára, nagytatára,
OLÁH TIBORRA, aki 17 éve távozott
el szerettei köréből. Szép emlékét
szívünkbe
zártuk
örökre.
Bánatos felesége, Rózsi, gyermekei,
Tibor és Enikő, menye, Adela és
három szerető unokája: Casian,
Karina és Péter. Nyugodj békében!
(9/1095-I)
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
itthagytál minket, akiket úgy szerettél.
Most már nélküled jön el a tavasz,
nyár, ősz, tél, de bármilyen szép is,
nélküled nem lesz ugyanaz.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon
veled,
helyettünk angyalok simogassák
fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy nem pótol senki,
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.
Fájó szívvel emlékezünk február 5-én DOBOS ERZSÉBETRE
halálának 4. évfordulóján. Emlékét őrizzük egy életen át.
Két fia: Jani és Csaba, leánya, Erzsike és azok családja. Nyugodjál békében, drága édesanyánk! (5/4176-I)

Szívünk mély fájdalmával, de

Isten akaratában megnyugodva

tudatjuk, hogy a drága jó édes-

anya, nagymama, testvér, rokon

és ismerős,

özv. OLTEAN ESZTER
szül. Oláh

özv. CACOVEANU ANNA

türelemmel és méltósággal viselt

életének 84. évében megpihent.

február 3-án, 84 éves korában

szül. Magos Anna

Temetése folyó hó 6-án, szerdán
15 órától lesz a Jeddi úti temetőben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (16/1103-I)

Szomorú szívvel búcsúzom a
kedves

KOVÁCS ATTILÁTÓL.

Vali, aki legnehezebb éveiben,
szenvedésében mellette volt.

(24/1111-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a sze-

retett édesanya, nagymama, déd-

mama, anyós, rokon és ismerős,
özv. DÉZSI GYULÁNÉ
szül. Bordi Gizella

2019. február 3-án, életének 94.

évében elhunyt. Temetése 2019.
február 6-án 12 órakor lesz a marosvásárhelyi református teme-

tőben.

A gyászoló család. (-I)

hosszas betegség után, 2019.

visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2019. február
6-án 15 órakor helyezzük örök

nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

Lányai: Melinda és Zsóka, veje,

Árpi, unokái: Szabolcs és Eszter.
„… szerette az övéit e világon,

mindvégig

(Jn. 13,1) (-I)

szerette

őket.”

Fájó szívvel búcsúzom húgom-

tól,

OLTEAN ESZTERTŐL.

Oláh Ágnes és családja. (-I)
Fájó szívvel búcsúzom nővéremtől,

OLTEAN ESZTERTŐL.

Jagelka Zsuzsa és családja. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzom
ESZTI nénémtől.
Oláh Éva és családja. (-I)
Szomorú szívvel búcsúzom
ESZTI nénémtől.
Novák Kati és családja. (-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
drága nagymamánktól,
özv. OLTEAN ESZTERTŐL.
Unokái: Szabolcs és Eszter (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Búcsúzunk kedves évfolyamtársunktól,
dr.
TAMÁS
ATTILÁTÓL. Emlékét szeretettel
őrizzük, a családnak vigasztalódást kívánunk. Az 1963-ban
végzett orvosok, valamint a
Régenbe ingázók és ottani
munkatársak nevében Rácz
Katalin. (19/1106-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesapánk, id.
NAGY GYULA temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (90)
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Dr. Dorin Florea polgármester által kezdeményezett,
egy felelős helyi tanács által megszavazott projekt

A közúti forgalom folyamatossá tétele a központi övezetben, új parkolóhelyek, szabadidős övezetek és sétányok.
A marosvásárhelyi önkormányzat a következő időszakban
két ambiciózus projektet hangol össze, amelyek megváltoztatják a központ arculatát.

Újabb lépés a föld alatti parkoló
megvalósításához a városközpontban

A helyi képviselők, a POL tanácsosait leszámítva, az év
első tanácsülésén megszavazták a műszaki-pénzügyi mutatókat a „Föld alatti parkoló, Rózsák tere központi része”
elnevezésű beruházás B változatához, ezt pedig össze kell
hangolni azzal a felszíni övezeti átalakítási javaslattal, amelyet a Marosvásárhely belvárosa – Győzelem tér – Rózsák
tere – Petőfi tér – Bernády tér – Vár sétány vonalra a MY
CITY Târgu Mureş/ Marosvásárhely/ Neumarkt építészeti
verseny során kiválasztottak, és a 2018. évi 161-es helyi tanácsi határozattal jóváhagytak.
„A POL három tanácsosa közül kettő ellene szavazott,
egy pedig tartózkodott Marosvásárhely egyik leginkább
várt fejlesztési projektjének szavazásakor. Ez történik, amikor a jelentéktelen csoportok pártérdekek miatt szinte mindig a város projektjei ellen szavaznak, és rendszeresen,
rossz szándékkal gátolják a helyieket abban, hogy európai
színvonalú városunk legyen… Mindazonáltal elmondhatjuk,
hogy végre, 16 év elteltével, Marosvásárhelynek felelős
helyi tanácsa van!
Ez a parkoló kiszolgálja majd azokat a polgárokat, akik
csak átutazóban vannak, látogatóba érkeztek, valamint azokat, akiknek a városközpontban székelő intézményekben
akad dolguk. Annak ellenére, hogy ez a két projekt – a föld
alatti és a földfelszíni – „zavart” okoz majd a városban,
arra kérem a marosvásárhelyieket, hogy legyenek megértéssel a közép- és hosszú távú előnyök és lehetőségek okán.
Valóban, évek óta a helyi tanács akadályoztatásával, majd
nehézkes közbeszerzési törvénykezéssel és eljárással szembesültünk, de betartjuk az ígéreteinket, mint már annyiszor
bebizonyítottuk.
Elmondhatom, hogy a „Föld alatti parkoló, Rózsák tere
központi része” elnevezésű projektet összehangoltuk a 2009

novemberében kidolgozott megvalósíthatósági tanulmányban kínált B megoldással. A
parkoló egyetlen föld alatti szinten épül, öszszesen 415 gépkocsi befogadására lesz alkalmas 12.320 négyzetméteres beépített
felületen. A projektben további két mellékhelyiség szerepel, egyenként három toalettel a
föld alatti parkoló végeiben, újratanulmányozták és optimizálták a gépkocsi-, valamint
a gyalogos be- és -kijáratok elhelyezését és
számát. A projekt fő célja a felszíni parkolók
megszüntetése volt a közlekedés megkönnyítéséért a központban és a történelmi rész megóvása érdekében” – mondta Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.
A megvalósíthatósági tanulmány szerint a
délnyugati (a Kultúrpalota közelében) és az
északkeleti (a Lovasság/Călăraşilor utca felől)
oldalról lehet majd autóval behajtani a főtérre,
kihajtani pedig a Petőfi térnél (északkeleti
oldal).
A föld alatti parkoló felszínén a gyalogoskijáratokat összhangba hozzák a MY CITY
Târgu Mureş/ Marosvásárhely/ Neumarkt építészeti versenyen meghatározott átalakítási javaslattal. A főtér felszíni részére vonatkozó
tavalyi tervpályázat célja az volt, hogy megoldásokat, ötleteket találjon a tanulmányozott
övezet hasznosítására a közösségi igényeknek
megfelelően: a vizsgált terület multifunkcionális jellegéből adódó konfliktusok megoldása, a térség építészeti-urbanisztikai
műemlékeinek és épületegyütteseinek kiemelése, a térség turisztikai vonzerejének növelése, tájképjavítás, a térség társadalmi
összejövetelre szánt terei minőségének
növelése.
Abel-éskülkapcsolatiosztály

