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Műemlékvédelmi kálvária

Elkészülhet a segesvári vár felújítási tanulmánya

Ki mondta,
hogy télen
nem lehet
fagyizni?

Ha házi, kézműves termékeket kellene
kapásból felsorolni, bizonyára sok
minden jutna eszünkbe, a fagyi azonban kevésbé. Bár környékünkön a fagyizás évszakfüggő, a fagylalt nyári
ínyencségnek számít, egy sóváradi fiatal házaspár a téli fagyizás kultúráját
próbálja meghonosítani.

Közel két évtizedes huzavona után az idén elkészülhet a segesvári vár felújítására vonatkozó tanulmány, amely az európai hírű, jelentős turisztikai vonzerővel bíró komplexumot
egységes egészként kezeli majd. Nem csak az uniós előírások
által megkövetelt, megszigorított műemlékvédelmi eljárás
miatt késett e fontos lépés. A segesvári önkormányzat 2016ig semmit sem tett azért, hogy rendezze a vár területén levő
ingatlanok tulajdonjogi helyzetét, és elképzelése sem volt
arról, hogy miként fogjanak hozzá a javításokhoz. Szerencsére az Országos Műemlékvédelmi Intézet támogatásával
az idén elkészülhet egy erre vonatkozó tanulmány.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere elmondta: mivel az UNESCO
védnöksége alatt álló műemlék együttesről van szó, igen szigorúan be
kell tartani a műemlékvédelmi törvényt. Az itt lakóknak (és nem csak
nekik) tudniuk kell, hogy ha valaki a vár területén levő házában egy
elválasztó falat akar felhúzni, vagy akár a szobák közötti ajtókat kicserélni, külön építkezési és műemlékvédelmi engedélyre van szüksége. Amennyiben A vagy B kategóriájú műemlékről van szó, a
Bukarestben vagy a Nagyszebenben levő hivatalokhoz kell fordulni.
A jogszabály túl merev, vannak helyzetek, amikor nem kellene ragaszkodjanak ennyire az előírásokhoz, de nincs mit tenni. Sajnos ennek hátulütője is volt. Sürgősen ki kellett cserélni néhány zsindelyt a hegyen
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Megérkezett
az oltóanyag
a méhnyakrák
megelőzésére

Januárban kezdte el az egészségügyi
minisztérium a méhnyakrákot okozó
humán papillómavírus (HPV) elleni oltási kampányt, az első 20 ezer adag
vakcinát már szétosztották a közegészségügyi igazgatóságok között.

____________7.

Még egy nekifutás

Antalfi Imola

Újabb közvita, ugyanaz a téma: az elektronikus személyazonossági igazolványok. Miután a 2017-ben lebonyolított közvitán meglehetősen nagy ellenkezést váltott ki az egészségügyi kártyaként is
működő, új grafikai biztonsági elemeket tartalmazó, az Európai
Unióban való szabad mozgást biztosító személyi igazolvány, most
ismét lehet vitázni a tervezetről. Az EU 1157-es szabályzata értelmében 2021. augusztus 2-től kötelező kibocsátani az új személyazonosító kártyákat, ennek a szabályzatnak pedig Románia is
eleget kell tegyen. 2017-ben nehezményezték, hogy nem készült
megvalósíthatósági tanulmány, és a belügyminisztériumi illetékesek nem tudtak konkrét választ adni az új személyi kártyák előállítási költségeiről. A becsült összeg 3 évvel ezelőtt 6,5 millió euró
körül volt. Egyesek túlzottnak tartották azt a sok biztonsági elemet,
a személyes adatok, egészségügyi információk tárolását a személyazonosító kártyán, amiatt aggódtak, hogy a hatóságok, magán- és
állami intézmények visszaélhetnek a személyes adatokkal.
A belügyi tárca által kedden közvitára bocsátott tervezet szerint
az EU-ban szabad mozgást lehetővé tevő elektronikus okirat kiadását 2021 augusztusától kezdik el, és ez teljesíti az Európában érvényes biztonsági normákat. A régi, 1997-től kiállított
igazolványokhoz képest az újaknak egészen más lesz a gyártási
technológiája, újabb biztonsági elemekkel látják el ezeket, és már
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 2 perckor,
lenyugszik
17 óra 3 perckor.
Az év 16. napja,
hátravan 350 nap.

IdŐJÁrÁS

Ma GUSZTÁV,
holnap ANTAL, ANTÓNIA
napja.
ANTAL: a római Antonius
nemzetségnévből rövidült, jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró. Antónia a név női
megfelelője.
VALUTAÁrFOLyAM
Bnr – 2020. január 15.

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 20C
min. -40C

Megyei hírek

1 EUr

4,7798

100 HUF

1,4402

1 USd

1 g ArAny

4.2932
214,2132

Dávid Ferenc-domborművet avatnak

Január 19-én, vasárnap a 11 órai istentisztelet után a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom külső falán
Dávid Ferenc-domborművet avatnak. A dombormű Gyarmathy János és Makkai István alkotása. Az ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc
unitárius püspök végzi, ezt követően művészi műsorra kerül
sor – tájékoztatott Nagy László, az egyházközség lelkésze.

Újjáavatják az alapítótáblát

December 17-én, pénteken 12 órától a marosvásárhelyi
Avram Iancu szakközépiskola díszbejáratánál (a Dózsa
György utca felől) újjáavatják a több évtizedig befalazott és
nemrég kibontott iskolaalapítási emléktáblát. Az eseményen többek között részt vesznek az iskola tanárai és diákjai mellett a Maros Megyei Múzeum, az öregdiákok, a
helyi tanács, valamint a média képviselői.

Utószilveszteri hangverseny

Január 16-án, ma és 17-én, pénteken 19 órakor rendkívüli
utószilveszteri hangversennyel folytatódik a szórakoztató
zenei fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Shinya Ozaki, közreműködik Egyed Apollónia szoprán. Műsoron: F. Suppé-, Josef Strauss-, Johann Strauss-, Lehár-,
Csajkovszkij-, Gounod-, Grieg-, Muszorgszkij-művek. A
csütörtöki koncertre a 13-as számú hangversenybérletek
érvényesek.

Fekete Vince könyvbemutatója

Fekete Vince Vargaváros című verseskötetét mutatják be
január 16-án, ma 17 órától Marosvásárhelyen, a Bernády
Házban. A Magvető Kiadónál megjelent kötetet bemutatja
és a szerzővel beszélget Markó Béla költő. Az eseményen
közreműködik Gáspárik Attila színművész.

Betyárok, dallamok, balladák

Január 21-én, kedden 17 órától a magyar kultúra napja alkalmából az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület marosvásárhelyi szervezete és a Pro Provincia Egyesület
szervezésében a Kultúrpalota előcsarnokában bemutatják
Vargyas Ildikó képzőművész Betyárballada című kiállítását.
Megnyitja Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, a művész munkáit Nagy Miklós Kund méltatja. Betyárnótákat ad elő citerán Biró László. Ezután a kisteremben
bemutatják a Kallós Zoltán Alapítvány Mezőségi daloskönyv című kiadványát. A kötetet Török Viola rendező ismerteti. Közreműködik a Fagyöngy citerazenekar, Sinkó
András és meghívottjai. A rendezvény házigazdája Barabási Attila Csaba, az EMKE marosvásárhelyi szervezetének elnöke. Partnerszervezet: a Kallós Zoltán Alapítvány
és a Maros Megyei Múzeum. A belépés díjtalan.

Négyéves a helyi termelők vására

A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán január 17-én,
pénteken 8 és 19 óra között ismét lesz Local Farmer’s Market vásár. A helyi termelők e havi seregszemléje születésnapi rendezvény is egyben, a szervezők ez alkalommal
ünneplik a vásár fennállásának 4. évfordulóját. A termelők
és kézművesek ezúttal is számos ízletes, egészséges és
szemet gyönyörködtető portékával készülnek, a látogatók
szezonális termékeket is megkóstolhatnak.

Csereklub a Góbé antikváriumban

Január 18-án, szombaton 10–14 óra között a marosvásárhelyi Góbé antikvárium régiségkereskedés csereklubot
szervez gyűjtőknek. Az Arató utca 6. szám alatti antikváriumban minden hónap harmadik szombatján rendszeresen
szerveznek csereklubot.

A Bonus Pastor
országos találkozója

Január harmadik hétvégéjén, a mezőbergenyei Diakóniai
Központban kerül sor a Bonus Pastor Alapítvány idei első
országos találkozójára. A találkozó péntektől vasárnapig
tart. Érdeklődni a BPA központi irodájában, telefon 0265254-460, illetve az office@bonuspastor.ro e-mail-címen
lehet.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Számvetés és tervek
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Ötéves a jeddi nyugdíjasklub

Ötéves születésnapot ünnepeltek hétfőn a jeddi ményét lapunknak a község polgármestere, aki úgy érzi,
nyugdíjasok; egyrészt a köszöntés pillanata volt, az önkormányzat feladata az ilyen kezdeményezések támogatása. A rendezvényeken a nyugdíjasok mindig jelen
másrészt a számvetésé és a terveké.

Gligor róbert László

vannak, kiveszik a részüket a munkából vagy hozzáteszik
a magukét a programokhoz. Mivel nem jogilag bejegyzett
szerveződés, pénzzel nem támogathatják a klubot, de megtalálják a módját annak, hogy segítséget nyújtsanak az időseknek, akik számára fontos a közösség és az együvé
tartozás – fejtette ki Bányai István.
A mintegy kéttucatnyi tagot számláló klubot többnyire
helyi vagy Jeddre költözött személyek látogatják, de marosvásárhelyiek és koronkaiak is vannak közöttük. A jeddi
Balizs Erzsébet a kezdetektől tagja a klubnak. Mindenkinek megvan a maga otthoni elfoglaltsága, de itt összegyűlve mindenről megfeledkeznek. Nagyon szeretnek
énekelni, táncolni, rengeteg programjuk volt, amelyek
közül számára legemlékezetesebb az első farsangi bál volt
– mondta el a hölgy, aki további hosszas közös klubéletet
remél.
Társaságba kell járni, szórakozni, hogy elkerülhető legyen a depresszió – tanácsolja Balog Rozália –, nem szabad bezárkózni, elmagányosodni nyugdíjasként. Ezért
csatlakoztak ők is négy évvel ezelőtt a jeddi nyugdíjasokhoz, hetente kijönnek Marosvásárhelyről, jól érzik magukat, ahol nagy szeretetet kaptak, és ezért próbálnak
másokat is meghívni a klubba. Férje zenész volt, itt alkalma nyílt ismét elővenni a hegedűt, sokat énekelnek, jól
szórakoznak, érdekesek számukra az itteniek hagyományai, szokásai is. Sok függ azonban a jó szervezőtől, és ők
mindezt megtalálták a helyiekben és Dávid Béla elnökben.

Hétfőn délután tartotta ötödik születésnapi ünnepségét
a jeddi nyugdíjasklub. Szerény, visszafogott, nyugdíjasokhoz illő, de mégis jókedvű alkalomra gyűltek össze a hűséges társak egymás és az új év köszöntésére a helyi
iskolában. Támogatóik jóvoltából disznót vágtak decemberben, a kolbászt, szalonnát felfüstölték, ezúttal pedig
meg is kóstolták. Dávid Béla elnök visszetekintője után
Bányai István polgármester köszöntötte a tagokat, és gratulált az elnöknek, hogy ennyi ideig „elbírt” a társasággal,
majd Balizs Erzsébet mondott újévi köszöntőt, Kristóf
Júlia pedig az idősek fohászát adta elő. Elhangzott egy születésnap-köszöntő dal is, végül pedig a négy kilogrammos
torta elfogyasztásával zárult az idei első találkozó.
Megosztották emlékeiket
Az ő ötlete volt, hogy Jedden is legyen egy olyan közösség, ahol az idősek összegyűlnek, megosztják egymással örömüket és bánatukat, otthonról kimozdulva
elfelejthetik a mindennapi gondokat – mondta el lapunknak
a megyeközpontból kiköltözött Dávid Béla. A klub 2015.
január 13-án alakult 17 személlyel, majd elkezdte sorolni,
amit a tagjainak nyújt a szerveződés: nem csupán beülnek
hetente valahová, hanem együttléteiknek tartalmat, értelmet is adnak, megosztják egymással emlékeiket. Amikor
lehetőség adódott, tanultak is, jó tanácsokat osztó vendégeik is voltak: számos előadást hallhattak a
gombászattól a környezetünket szennyező, de
újrahasznosítással eltüntethető hulladékokig,
meghívtak fogorvost, bőrgyógyászt, pszichológust, szemorvost, reumatológust. Együtt jártak
színházba, de sokat jártak kirándulni is erdélyi
tájakon. Mindig megünneplik egymás születésnapját, a nők, az anyák és idősek napjáról sem
feledkeznek meg, március 15-én koszorúzással
hajtanak fejet őseik előtt a faluközpontban, farsangi és Katalin-napi bálokat szerveznek, voltak közös szilveszteri mulatságok is.
Gulyásfőző versenyeken mindig megtisztelő
címet hoztak a falunak, sőt mindenütt azt állapították meg csapatukról a vendéglátók, hogy
„sokan vannak, erősek és összetartóak”. Amit
egyöntetűen elismernek a klubtagok: ők is öt
évet öregedtek, a kezdeti időszak fényképeivel
összehasonlítva jól lemérhető a változás, de
most is úgy érzik: mindannyiuknak szükségük
van erre a közösségre.
Visszahívó oázis
Nagyon fontos, hogy a nyugdíjasoknak is leÖt éve együtt – sok örömteli pillanatot idéztek fel a hétfői találkozón a nyugdíjasok
gyen egy találkozási helyük – mondta el véleFotó: Gligor Róbert László

Családpolitikáról és a hegyimentők hiányáról
az Erdély TV csütörtöki műsoraiban

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, az
RMDSZ Nőszervezetének szociális és családügyekért felelős ügyvezető alelnöke a Mérlegen című
műsor meghívottja csütörtökön 20 órától. Jakab Orsolya műsorvezető vendégével a többi között a csa-

ládpolitikáról, a gyermekpénzről beszélget. Szintén
csütörtökön 18.15 órakor a Mozaik műsorban a hegyimentők hiányáról lesz szó. Badics Petra meghívottja Kovács Róbert, a Maros megyei hegyimentő
szolgálat vezetője.

A MaRó a Levél utcában

Fiatalok a közéletben

rEndEzVényEK

A Yorick Stúdió szervezésében január 16-án, ma 20 órakor újra bemutatásra kerül a MaRó című előadás a marosvásárhelyi Levél utcai Stúdió 2.1-ben.

Bocskay Vince a KZST vendége

A Kemény Zsigmond Társaság kedden, január 21-én
18 órakor a Bernády Házban tartja következő összejövetelét. Meghívottja Bocskay Vince szobrászművész, aki alkotói szándékairól, stílusának
sajátosságairól, esztétikai meggyőződéséről vall. Bemutatásra kerül az a film, amely a Magyar Művészeti
Akadémia Portrésorozatának darabjaként a közelmúltban készült róla.

Vincze Lóránt fogadóórája

Vincze Lóránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője
január 17-én, pénteken fogadóórán kérdésekre válaszol,
valamint eligazítást nyújt. A fogadóórára előzetes bejelentkezés szükséges a 0723-587-498-as telefonszámon

vagy személyesen a marosvásárhelyi Forradalom utca 1.
szám alatti irodában 9–17 óra között.

Január 25-én, szombaton 10 órától a Regeneráció Egyesület szervezésében kerül sor a Fiatalok a közéletben
című konferenciára, melynek idei témája: Influencerek a
közéletben. Előadók: Vargancsik Tekla tartalommarketingmenedzser, Rigmányi Eszter kommunikációs szakember
és Kodok Márton IT-szakember. A konferenciára a Studium Prospero Kulturális Központban kerül sor: Forradalom utca 8. szám.

A magyar kultúra napja
Szászrégenben

Január 22-én, szerdán délután 5 órai kezdettel könyvbemutatónak ad otthont a szászrégeni DIO Ház. A könyvbarátok Albert Ildikó Korképek és kórképek című művét
ismerhetik meg. A szerzővel Sarány István, a Hargita
Népe főszerkesztője beszélget, közreműködik Szabó
Enikő színművész és Varga Nándor klasszikusgitár-művész Csíkszeredából. Szervező: a szászrégeni Kemény
János Művelődési Társaság.
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Lemondott az orosz kormány
Putyin alkotmánymódosítási javaslatai után

Kormánya nevében benyújtotta lemondását Dmitrij alkotmány módosítására vonatkozó javaslatokat tett, és nagy
Medvegyev orosz miniszterelnök szerdán Moszkvá- hangsúlyt helyezett az olyan szociális kérdésekre, mint az
oroszországi demográfiai visszaesés megállítása és a szegényban Vlagyimir Putyin államfőnek.

Putyin köszönetet mondott a távozó kabinet tagjainak a
közös munkáért, noha, mint mondta, „nem minden sikerült”.
Mint mondta, mindannyiukkal személyesen fog tárgyalni.
Egyúttal felkérte a kormány tagjait, hogy az új kabinet megalakulásáig ideiglenesen folytassák feladataik ellátását.
Putyin felajánlotta Medvegyevnek az orosz biztonsági tanács elnökhelyettesi posztját. Közölte, hogy a posztot hamarosan létre fogja hozni.
Az állam- és a kormányfőből, valamint a kulcstárcák vezetőiből álló biztonsági tanács feje az államelnök.
Lemondását Medvegyev Putyinnak a törvényhozáshoz intézett beszédével hozta összefüggésbe, amelyben az elnök az

ség visszaszorítása.
„Ezek a változások, amikor minden valószínűség szerint a
megvitatásuk után elfogadják őket, jelentősen meg fogják változtatni nemcsak az alkotmány cikkeinek egész sorát, de a hatalmi egyensúlyt is a végrehajtó, a törvényhozó és a bírói
hatalom között” – mondta a távozó kormányfő.
„Ebben az összefüggésben nyilvánvaló, hogy nekünk, az
Oroszországi Föderáció kormányának biztosítanunk kell a lehetőséget országunk elnökének, hogy ilyen körülmények között meghozza az összes szükséges döntést” – tette hozzá.
Az orosz kormány jelenlegi összetételében 2018 májusában
alakult meg. Medvegyev 2012 óta miniszterelnök. (MTI)

Váratlan mértékű lassulással háromévi mélypontra
süllyedt tavaly év végén a brit infláció. Londoni
pénzügyi elemzők szerint nő a valószínűsége annak,
hogy a Bank of England rövid időn belül csökkenti
alapkamatát. Ennek lehetőségét a brit jegybank
monetáris tanácsának egyik tagja is felvetette szerdán.

az Európai Unió és Nagy-Britannia jövőbeni kereskedelmi
kapcsolatrendszerének feltételei, és ez folyamatosan terheli a
brit gazdaság növekedését.
Az elemző ebben a környezetben azt valószínűsíti, hogy a
Bank of England hamarosan 0,5 százalékra csökkenti alapkamatát a jelenlegi 0,75 százalékról.
Ennek lehetőségét a brit jegybank monetáris tanácsának
egyik befolyásos tagja is felvetette szerdán.
Michael Saunders egy észak-írországi üzleti fórumon felszólalva kijelentette: a brit hazai össztermék (GDP) a tavalyi
első negyedév óta alig nőtt, a legfrissebb becslések szerint az
éves szintű gazdasági növekedés 2012 óta első ízben 1 százalék alá lassult.
Hozzátette: a legutóbbi üzleti felmérések arra vallanak,
hogy a brit gazdaság pillanatnyi növekedése nagyon csekély,
vagy éppen zéró.
Ennek fő tényezője Saunders szerint is a Brexit-folyamathoz kötődő bizonytalanság, mindenekelőtt az, hogy továbbra
sem lehet tudni, milyen kereskedelmi kapcsolatrendszert lehet
kiépíteni az EU-val a Brexit után.
A Bank of England szakértője szerint ebben a környezetben
helyénvaló lépés lehet az expanzív monetáris politika fenntartása, akár a jegybanki alapkamat csökkentésével is, mérséklendő annak a kockázatát, hogy az infláció tartósan
megragadjon a 2 százalékos célszint alatt.
A kockázatkezelési megfontolások amellett szólnak, hogy
„viszonylag közeli és agresszív válaszintézkedéssel” kell reagálni a jelenlegi lefelé ható kockázatokra – fogalmazott szerdai előadásában a Bank of England monetáris tanácsának
tagja. (MTI)

Háromévi mélyponton a brit infláció

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai adatismertetése szerint a lakhatási költségek nélkül számolt fogyasztói árindex
1,3 százalékkal volt magasabb decemberben, mint egy évvel
korábban.
Novemberben 1,5 százalékos tizenkét havi inflációt mértek
Nagy-Britanniában. Tavaly nyáron még 2 százalék felett járt
az éves brit infláció.
Az előzetes elemzői konszenzus decemberre is 1,5 százalékos éves inflációt valószínűsített a teljes kosárra számolva.
A decemberben mért éves infláció 2016 novembere óta a
legalacsonyabb.
A múlt havi adat azt is jelenti, hogy az éves brit inflációs
ütem most már jóval a Bank of England célszintje alatt jár.
A brit kormány által a jegybank számára előírt éves inflációs cél 2 százalék.
Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research
(CEBR) vezető közgazdásza, Josie Dent a friss inflációs adatok szerdai ismertetése után kifejtette: a nagy-britanniai infláció az idén is várhatóan alacsony lesz, tekintettel a gyenge
hazai keresletre és a világgazdasági növekedés lassulására.
A CEBR szakértője szerint az inflációt alacsonyan tartó tényezők közé tartozik az is, hogy változatlanul bizonytalanok

Helyzeti hátrány

Ronda, hideg és sötét téli reggeleken,
azokon a reményfukar hajnalokon,
midőn unokámat az iskolába kísérem,
minden baljós jel ellenére történnek
dolgok velünk és köröttünk. Apróságok,
jelentéktelen mozzanatok, amelyek
még említésre sem kerülnek, hacsak
valaki nem faggatózik kitartóan és kíváncsian. Ilyenkor a semmiséget is
elébe öntjük. Mondván: kezdj vele valamit, faragj belőle történetet, építsd
be a saját élményeid közé. De igazából
nem is mondjuk, mert senki sem kíváncsi a ronda, hideg és sötét téli pirkálmányok fanyar hangulatára. Csak
vannak.
Senkit sem érdekel, hogy állnak a taxisbárral átellenes oldalon, és beszélgetnek. Nem egy pár, ők sorstársak.
Valahová falura járnak ki tanítani, óvodásokra felügyelni, egészségügyiek, orvosok vagy tán kedves/kedvetlen
nővérke és ápoló, beszerzők, bár öltözékükből ítélve lehetnek hivatalnokok is
egy városalji község önkormányzatánál, de mert a városban vettek lakást,
csak nem fogják odahagyni albérlőnek.
Inkább vállalják a napi ingázást. Egy
kollégára várnak, akit még sohasem
láttam, de ők várnak rendületlenül és
benzinpénzzel a zsebükben. És valamikor csak el kellett indulniuk nyolc óra
után, mert délben, midőn ugyanazért az
unokámért loholok az oktatás fellegvárába, már nincsenek ott. Elmentek
elmét csiszolni, művelni, testet ápolni,
iratot gyártani, ügyfelet fogadni/lerázni. És mindég valamiről beszélgetnek, miközben mélyeket szívnak az

egyre drágább füstű cigarettájukból.
Örökké van mondanivalójuk. Főleg a
nőnek: család, bevásárlás, szerzés, befőzés, gyerekek, felvigyázandó öregek,
hírek a tévéből, az esti film, a férj hülyeségei, hivatali kibabra, olykor jó hír,
megjöttek Amerikából, elmentek Thaiföldre, sohasem ők, ők már csak ilyenek, hon maradnak. Utaznak ők eleget
Városközelig és vissza naponta kétszer,
hetente tízszer. Évente több mint 400szor. Ha jól számolom.

Aztán elhaladsz a felhagyott szupermarket mellett, ahol rövid 15 év alatt
három szuper próbált szerencsét, a lakosság örvendezett, oktalan kecskegidóként ugrabugrált, hogy itt egy fincsi
önki (nem önkívület – csak önkiszolgáló, ami a szupermarket régebbi neve
a mai hetvenes-nyolcvanasok még
mozgó ajkán, nekik ti. még az önki
előtti üzletekben, ember ember általi kiszolgálásban volt részük, úgy szocializálódtak), szóval üzletileg el voltunk
látva, majd elhagyatva, „rakottabb
tájakra” költözött a bolt, de maradt a
szeméttároló és az abból kiömlő szeméttömeg, kartondobozok, karácsonyfák (karifák – új diákmagyarul,
miként a dolgozat doga lett, a rögtönzés/exi meg zéhá), kiürült konzerves
keserves dobozok, kidobott fölösleges
étel, csomagolópapír, kávézacc. És az
ember elsiet, abban a reményben,

hogy pillanatokon belül felszorul a
személyautók közé, a parkolóhiányban szenvedő blokknegyed keskeny
járdájára, mert rögvest jő a kukaholdjáró, és benne ülnek a szorgos kukások holdingben. De nem jön, ma még
nem.
Átsuhansz a reggeli csodajárgányok
között, amelyekben óvodások és iskolások foglalnak leszíjazottan helyet, miközben atyjuk-anyjuk már az aznapi
feladatokra, főnökökre, beosztottakra
gondol, oda sem figyel az iskola, óvoda
közelében, szemével gépiesen parkolót
keres, miközben a gyalogos abban
bízik, hogy őt is észreveszik, ma még
nem tapossák laposra a terepjáró sétaés csatahajók. Szabad hely egy millicenti sem, a gyerek kivételezve és átadva
pedagógusnak,
toroknéző
egészségügyi középkádernek, a motor
jár, a járókelletlen a bokrok közé becsusszanva kénytelen folytatni útját,
miközben a pöfögő motor atyjára, Opel
úrra, Hyundai (Hunyadi) úrra vagy
Ford úrra gondol, a mamákról nem is
szólva.
És amikor végre hazaér, belép a
tágas, kipurcant tévéképernyőktől
nyüzsgő előcsarnokba, elhomályosodott szemüvegben tapogatózva keresi a
megmentő korlátot, egy éteri hang rászól, tessék vigyázni, a kövezet és a lépcső frissen mosva. Tisztán, érthetően,
magyarul. Az új takarító, aki légikísérőnek készül, és miközben nyeles felmosóját a vödörbe mártja, az angol past
perfect tense mondatbeli illesztésével
bajlódik. Valószínűleg rossz alvó, aki
még a ronda, sötét téli reggeleknek is
tud örülni.

Ország – világ
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Hamis bombariadó

Hamisnak bizonyult a bombariadó kedd este egy
ploieşti-i kőolaj-finomítóban; a helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség. A hatóságokat 19 óra 45
perckor értesítette egy személy, hogy bombát helyezett el a Petrotel Lukoil kőolaj-finomítóban. A rendőrség fél órán belül azonosította a betelefonálót, aki
elismerte, hogy hamis riadót okozott. Az 59 éves férfi
ellen eljárás indult. (Agerpres)

Beruház a Kaufland

A német Kaufland csoport, a romániai kiskereskedelmi élelmiszer-értékesítés piacvezetője idén 300
millió eurós beruházásra készül az országban – számol be szerdán a Ziarul Financiar gazdasági és
pénzügyi napilap. Az összeg 50 százalékkal meghaladja a 2018-as szintet, a többi évben befektetett
összegnek pedig a háromszorosa. A pénzből a kiskereskedelmi üzletlánc működtetője újabb földterületeket, újabb technológiákat tervez beszerezni, és
terjeszkedésre készül. 2020-ban tíz új üzletet készülnek nyitni, és több meglévő bolt korszerűsítésére, illetve későbbi kiterjesztéséhez szükséges
telkek vásárlására is komoly összegeket kívánnak
fordítani. A Kaufland 127 romániai üzlete közül csak
kettőt bérelnek, a többi saját telken zöldmezős beruházásként épült. (Mediafax)

Halasztanák
a „gyermekpénz” emelését

Az Orban-kormány csütörtökön fogadhatja el a gyermekpénzként emlegetett gyermeknevelési pótlék
megkétszerezésének halasztásáról szóló sürgősségi kormányrendeletet, miután Klaus Iohannis államfő kihirdette a vonatkozó törvényt. Raluca Turcan
miniszterelnök-helyettes kedden bejelentette: a Iohannis által kihirdetett jogszabályt (amelynek értelmében 300 lejre nő a 2 és 18 év közötti gyerekeknek
járó gyermeknevelési pótlék összege, a kétévesnél
kisebb, illetve a fogyatékkal élő kiskorúak pedig 600
lejt kapnak) ki fogják egészíteni egy sürgősségi kormányrendelettel, ami elhalasztja a törvény hatályba
lépésének időpontját az első költségvetés-kiigazításig. Ismételten leszögezte, hogy a kormány meg
fogja találni a pótlék emeléséhez szükséges anyagi
erőforrásokat. (Mediafax)

Szerdán sem volt tanítás
az aradi iskolában

Szerdán sem volt oktatás az aradi Adam Müller Guttenbrunn Gimnáziumban, melynek 40 diákja kórházba került, 14 gyereket pedig bent is tartottak egy
kártevőirtás nyomán elszenvedett mérgezés miatt.
Jelenleg takarítanak, és a hivatalos tájékoztatás szerint várhatóan ma már újrakezdődik a tanítás. Az
Arad Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása
szerint az ügyben gondatlanságból elkövetett testi
sértés, okirat-hamisítás és mérgező anyagokkal való
kereskedelem gyanújával bűnvádi eljárás indult, és
„megállapították, hogy közvetlen kapcsolat van a diákok állapota és az iskolában végzett rovarirtás/fertőtlenítés között”. Veres Csaba, a kártevőirtást végző
cég vezetője kedden úgy nyilatkozott, minden felhasznált anyag engedélyezett, ő maga kizártnak
tartja, hogy a gyerekek ezektől szenvedtek volna
mérgezést. (Mediafax)

Még egy nekifutás

(Folytatás az 1. oldalról)
a 12 éves korúaknak kiállítják. A bankkártya méretű személyi kártya lehetővé teszi, hogy tulajdonosai online
kapcsolatba léphessenek a közigazgatási hatóságokkal
és hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz (például
jármű regisztrálásához, erkölcsi bzonyítvány megszerzéséhez stb.), függetlenül attól, hogy az országban vagy
külföldön tartózkodnak.
A legnagyobb kihívást talán az egészségügyi kártyaként való működés jelenti. Az egészséggel kapcsolatos
adatok biztonságos tárolása igen fontos szempont, legalábbis a korábbi közvita nyomán ez derült ki. Az aggasztja az embereket, hogy illetéktelen kezekbe
kerülhetnek ezek az egyedi információk. Sokan nem kérnek abból a csipből, amely a legfőbb biztonsági adatokat tartalmazza, a jogszabálytervezet pedig lehetőséget
ad arra, hogy egyszerű, de magas fokú biztonságot
nyújtó, elektronikus elemeket vagy adatokat (csipet)
nem tartalmazó személyi azonosító kártyát igényelhessenek. Ez azonban a kártya tulajdonosát nem jogosítja
fel például a belépésre az EU országaiba.
Aggodalom ide vagy oda, a kihívást a másfél év
múlva esedékes iratkibocsátást lehetővé tevő informatikai infrastruktúra kialakítása, a jogszabályi keret megteremtése, a számítógépes programok elkészítése,
intézményi összehangolása, az adatbevitel és a programokat használó szakemberek képzése jelenti. A hazai viszonyokat ismerve, az elektronikus rendszerek
(egészségügyi adatbázis – SIUI, adóhivatali programok
stb.) gyakori összeomlását tekintve csodaszámba megy
majd, ha mindez határidőre megvalósul.
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Műemlékvédelmi kálvária

pai utat is veszélyezteti. Ezért a polgármesteri hivatal 2017-ben elindította a munkálatok engedélyeztetési
folyamatát. Közben elkészült a műszaki terv, az utolsó jóváhagyást az
Országos Építkezési Főfelügyelőségtől tavaly decemberben kapta
meg a hivatal. Nemsokára meghirdetik a közbeszerzést a kivitelező
kiválasztásához, és esély van arra,
hogy szintén tavasszal – saját költségvetésből – megerősítsék ezt a
szakaszt. Ugyanilyen fontos a Szabók és a Csizmadiák bástyája között
2018-ban leomlott falrész helyreállítása is. Erre 2019 decemberében
elkészült egy műszaki tanulmány,
amelynek alapján megrendelhetik a
pénzügyi adatokat is tartalmazó előtanulmányt. Ezt a munkálatot is
saját pénzalapból finanszírozzák
majd.

Tóth Tivadar alpolgármester

(Folytatás az 1. oldalról)
levő templomhoz vezető, ún. iskolások lépcsőjének tetején. A hivatal
elvégezte a munkálatot, amely
mindössze 500 lejbe került, azonban egy magánszemély feljelenaz
ügyészségen
az
tette
önkormányzatot, amiért erre nem
volt engedély.
– Nem azt nézték, hogy megoldottunk egy olyan ügyet, amelynek
halasztása súlyosabb gondokhoz
vezetett volna, hanem az volt a
gond, miért zsindelyeztünk megfelelő dokumentáció nélkül – mondta
az alpolgármester, majd hozzátette:
annak ellenére, hogy a katolikus
templom mögötti falrész közel tizenöt éve kidőlt, már a támasztógerendák is elrothadtak (sz.m.: a
Népújság is többször írt a helyzetről), még mindig nem lehet helyreállítani.
Az alpolgármester szerint 2016ig, amikor lehetett volna pályázni
ilyen beruházási munkálatokra, a
polgármesteri hivatal nem tett semmit a vár megőrzéséért. Nem készült előtanulmány az esedékes

Az idős hölgyek folyosója

Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferencia

A régió adottságaira építeni

pesek vagyunk olyan minőségi rendezvényeket, minőségi vállalkozói környezetet kialakítani, amivel ki tudjuk használni régiónk
adottságát, és hozzájárulunk ennek fejlődéséhez – nyilatkozta Szathmáry Zsolt, a St. Georgius menedzserklub elnöke. – Ennek a
menedzserklubnak a végső célja, hogy a következő nemzedékek Marosvásárhelyen,
Maros megyében találjanak olyan feltételeket,
amiért megéri nem elhagyni a szülőföldet. Cé-

lunk olyan közösség létrehozása, amely befolyásolni tudja a döntéshozókat, a politikumot.
A közel két éve létrehozott menedzserklub
célja közt szerepel a korszerű cégvezetés elsajátítása. Havi rendszerességgel tartott találkozóikon gazdasági, társadalmi kérdéseket vitatnak
meg. Mivel tagjaik nemcsak a gazdaság, hanem
a kultúra, az egészségügy területén is tevékenykednek, szakosztályok létrehozását tervezik.
Amint Nyulas Bernát hangsúlyozta: céljuk a magánerővel is támogatott szakoktatás meghonosítása. Erre a tavalyi tanulmányútjukon,
Jászberényben találtak példát. Márciusi vitatémájuk is a szakoktatás lesz.

Karácsonyi zsigmond

Tavaly, a tusványosi táborban született meg a
konferencia ötlete, mivel úgy vélték, hogy
Maros megye megérett arra, hogy befogja a Kárpát-medencei magyar vállalkozókat – mondta a
keddi sajtótájékoztatón Besenyei Sarolta, a CED
marosvásárhelyi vezetője. Véleménye szerint a
megye és a régió olyan potenciállal rendelkezik,
amely nemcsak kapcsolatépítésben, hanem gazdasági együttműködés terén is kapu lehet a markánsabb piacra lépésre. A visszajelzések szerint
a hazai és magyarországi vállalkozók mellett a
Vajdaságból és Felvidékről érkező félszáz cégvezető tapasztalatcseréjére kerül sor. A konferencián előadást tart Ábrán György, a Wizzair volt
kereskedelmi igazgatója, Nagy Ágnes, a román
jegybank volt igazgatósági tagja, Gogolák Hrubecz Zsolt, a Multinvest igazgatója és Szendrői
Gábor a Concord MB Partner képviseletében.
– Be szeretnénk vezetni Marosvásárhelyt a
régió gazdasági életébe, mutassuk meg, hogy ké-

Mindamellett, hogy a vár épületegyüttesének a javítására vonatkozó
tanulmány
az
idén
elkészülhet, olyan jogi, gyakorlati
helyzeteket kell megoldani majd,
mint például azt, hogy egyes helyeken a magántulajdonban levő
telket a várfallal „kerítik el”, de
olyan eset is van, hogy az utólag
épített magánház egyik fala a várfal. Továbbá a polgármesteri hivatal feladata lesz, hogy a
tanulmányban megállapított munkálatokra pénzt szerezzen. Nyilvánvaló, hogy uniós támogatás
nélkül hozzá sem foghatnak a renováláshoz. Azt is remélik, hogy
mivel olyan műemlékről van szó,
amely a világörökség része, sikerül más forrásból is finanszírozni
a felújítást. Ehhez viszont nemzetközi összefogásra lesz szükség,
ami túlmutat minden egyéni érdeken – hangsúlyozta az alpolgármester.

Fotó Nagy Tibor (archív)

javítási munkálatokról, de még a
várban levő ingatlanok tulajdonjogát sem tisztázták. A renováláshoz
engedélyek kellenek, ehhez pedig
rendbe kell tenni a telekkönyvezést. A 2017-es költségvetésben a
polgármesteri hivatal már elkülönített pénzösszeget a saját alapjából, amelyet a tulajdonjog
tisztázására, a telekelésre fordítottak. Így sikerült rendet teremteni
ezen a téren. Szintén saját alapokból elindították az engedélyeztetési
folyamatot az ún. idős hölgyek folyosójának felújítására. Az említett
műemlékvédelmi előírások miatt
alig 2019 decemberében írhatták
alá a szerződést a kivitelezővel. A
cég képviselője ígérte, hogy az
idén tavasszal hozzáfognak a munkálatokhoz.
Az önkormányzat számára a legfontosabb beavatkozási munkálat a
várfalak helyreállítása. Két szakaszról van szó. Az egyik és a legfontosabb a katolikus templom mögött
levő rész megerősítése. A földcsuszamlás nemcsak a templomot,
hanem az alatta levő E60-as euró-

Február 7-én, pénteken rendezik a marosvásárhelyi Kultúrpalotában a St.
Georgius menedzserklub és a CED
Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Kft. szervezésében a hazai és Kárpát-medencei
magyar
vállalkozók
konferenciáját. Az esemény kapcsolt
programja a szombati menedzserbál, valamint a város és cégek meglátogatása.
A rendezvényről a szervezők kedden tartottak sajtótájékoztatót.

2017-ben az Országos Műemlékvédelmi Hivatal képviselővel tárgyaltak, aminek köszönhetően már
2018-ban komoly pénzösszeget különítettek el vár teljes felújítására
vonatkozó előtanulmány elkészítésére. A meghirdetett pályázatra
nem jelentkezett egy tervezőiroda
sem. 2019-ben az összeget
560.000 lejre növelték. Ezúttal a
pályázatra egy cég ajánlatot nyújtott be, melynek elbírálása folyamatban van – újságolta az
alpolgármester. Szintén a tavaly a
polgármesteri hivatal sikeresen pályázott az Országos Műemlékvédelmi Alapnál és elnyert 300.000
lej vissza nem térítendő hitelt,
amiből elkészülhetnek a polgármesteri hivatal épületére és az ún.
Nikosz Beloiannisz-házra (a volt
Agrobentlakás, a régi közjegyzőség melletti épület) vonatkozó felújítási előtanulmányok és műszaki
tervek.

Szathmáry zsolt, Besenyei Sarolta és nyulas Bernát

(Fotó: K.ZS.)

Lapzártáig
nem közöltek
határozatot

A marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Líceum újraalapítását lehetővé tevő kormányrendelet érvénytelenítéséért – a
Népi Mozgalom Pártja, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület
és az Unirea Főgimnázium által indított 150/2019-es perben – a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróságon lapzártáig nem hoztak nyilvánosságra határozatot arról,
hogy a bírónő kér-e alkotmányossági kivizsgálást vagy sem. A Legfelsőbb Bíróságon ma tárgyalják,
hogy a katolikus iskola elleni
95/2019-es pert, amelyben a fellebbviteli bíróság a kormányrendelet alapján meghozott iskolaalapító
miniszteri rendeleteket törvénytelennek nyilvánította, áthelyezik-e
más igazságügyi szervhez. Ezt
ugyanis az oktatási tárca jogi képviselője is szükségesnek tartja. A
150/2019-es per áthelyezéséről
pedig február 4-én kellene döntés
szülessen. (b.)
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Ínyencségek Székely Termék védjeggyel

Ki mondta, hogy télen nem lehet fagyizni?

Ha házi, kézműves termékeket kellene kapásból felsorolni, bizonyára sok minden
jutna eszünkbe, a fagyi azonban kevésbé. Bár környékünkön a fagyizás évszakfüggő, a
fagylalt nyári ínyencségnek
számít, egy sóváradi fiatal házaspár a téli fagyizás kultúráját próbálja meghonosítani;
amellett, hogy házi, természetes alapanyagokból készült fagylaltjuk ízvilágát
mindig az adott évszakhoz
igazítják, egy igazi különlegességgel, sült fagyival is
kedveskedtek vásárlóiknak a
karácsony előtti Petry kézművesvásáron. Ott faggattuk
őket a vállalkozásról, a termékekről.

Menyhárt Borbála

A sóváradi Bíró Kinga és férje,
Tóth Zoltán egy ideig külföldön,
Svájcban dolgoztak, egy farmon,
ahol tejtermékekből állítottak elő
különféle finomságokat, többek között hagyományos kézműves fagylaltot. Ott sajátították el a
mesterséget, majd miután hazaköltöztek, jött az ötlet, hogy saját vállalkozásba kezdenek, és egyedi,
egészséges, házi alapanyagokból
készült édességet állítanak elő a minőségre vevő vásárlóknak.
Többféle fagylaltot forgalmaznak, sörbet típusút, amelyben legkevesebb
50
százalék
a
gyümölcstartalom, de tejszínes készítményeket is, tejszín, tojás és tej
felhasználásával. Arra törekednek,
hogy a minőségi, természetes alapanyagokat lehetőleg a környékről,
megbízható forrásból szerezzék be.
Manapság, amikor nagyon sokan
szenvednek különféle érzékenységben, a Sóváradi Házi Fagylalt kínálatában a laktózra, gluténre
érzékenyek, valamint a cukorbete-

gek is megtalálhatják az általuk is
fogyasztható fagyit.
Az ízvilág évszakés rendezvényfüggő
Miközben a boltokban az ipari
mennyiségben előállított fagylaltok
ízvilága általában kimerül a csokoládé, vanília és néhány gyümölcs
változatában, a sóváradi házaspár
folyamatosan arra törekszik, hogy
újabbnál újabb és szokatlanabbnál
szokatlanabb ízekkel lepjék meg a
vásárlókat, mindig az adott évszakhoz igazodó ízekkel rukkolnak elő,
ősszel például sokak kíváncsiságát
kelti fel a gesztenyés, sütőtökös,
mustos fagyijuk, télen, karácsony
közeledtével pedig többek között
mézespogácsa-ízesítésű finomsággal is megörvendeztetik az édesszájúakat. De nemcsak az évszakhoz,
az egyes rendezvények hangulatához is próbálnak igazodni, a Vásárhelyi Forgatagon a Sörudvarban
Tiltott Csíki Barna sörös, whiskys
változatot, valamint a kibédi Erdélyi pálinkaház aszalt szilvás pálinkáját felhasználva készítettek
fagylaltkülönlegességeket. A Borudvarban is alkalomhoz illő kínálat-

tal voltak jelen, mustos, forralt
boros gombócokat lehetett kóstolgatni. De nem mindennapi ízvilág
köszön vissza a sós karamellás, fahéjas almás fagylaltjukban, sőt,
még a hagymás változatot is kipróbálták. A gyerekek egyik nagy kedvence pedig a Kinder csokis
csemege.
Sikeresen pályáztak
az eszköztár bővítésére
Az elmúlt évben a házaspár havonta jelen volt a marosvásárhelyi
Rákóczi lépcső alatti utcában szervezett Petry termékvásáron, illetve
az ország különböző részein, elsősorban a székelyföldi településeken
vásárokon, fesztiválokon kínálták
az édességet, így nagyon sokan
megismerték, megszerették a sóváradi fagylaltműhelyben készült csemegéket, és visszatérő vásárlókká
váltak. Érdeklődésemre Kinga elárulja, jó évet zártak, az elmúlt év
két legnagyobb megvalósítása a
Székely Termék védjegy használati
jogának a megszerzése, valamint
egy nyertes pályázat volt, amelyet a
Bethlen Gábor Alaphoz nyújtottak
be, és amelynek köszönhetően a só-

váradi műhely értékes berendezésekkel gyarapodott. Hűtőt és egy
professzionális sátrat vásároltak,
amire nagy szükségük van az egyes
rendezvényeken, vásárokon.
Torokfájásra fagylalt?
Mivel nálunk a fagyizás erősen
évszakfüggő, a téli idényben általában csak a bevásárlóközpontok polcain lehet fagylaltot vásárolni, és a
nátha, virózisok időszakában a vásárlók nagy része, torokfájástól
tartva, ódzkodik is a jeges csemegétől, hiába áll a gyerek sóvárogva a
fagylaltoshűtő előtt, gyakran hallani, hogy a szülő határozott válasza: nem, majd nyáron! A sóváradi
házi fagylalt közösségi oldalát böngészve azonban, úgy tűnik, egyre
több család, sok esetben kisgyerekes szülők rendelnek télen is finom
házi édességet. Kinga szerint tévhit,
hogy a fagyi torokfájást okoz, így
télen sem kell tartani tőle, sőt, saját
kislányánál a torokfájást gyakran
ezzel orvosolja.
A sóváradi házaspár egy ideje bevezette a házhoz szállítást, amikor
egy bizonyos városba készülnek,
előzőleg meghirdetik a közösségi
oldalon, hogy házhoz viszik a vásárlók kedvenceit. Kinga megjegyzi, télen sokan a desszerteket
dobják fel egy-két gombóc fagyival, mint mondta, van vásárlójuk,
akinek a családjában nagy kedvenc
a lava cake, amihez a vaníliás fagyi
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kiváló kiegészítő. A csokis változatból pedig nem tudnak eleget gyártani – teszi hozzá mosolyogva a
férje.
Bár igyekeznek hangsúlyt fektetni a termékeik minél szélesebb
körű népszerűsítésére, a házaspár
bevallja, a legjobb érzés számukra
az, amikor azért keresik meg őket a
vásárlók, mert ismerőseiknek, akik
már kóstolták a fagylaltjaikat, elnyerte a tetszésüket, és ajánlották a
sóváradi finomságot.
Fagyi „bundában”
A marosvásárhelyi Petry vásáron
legutóbb karácsony előtt lehetett
megkóstolni a különlegességszámba menő sült fagyit. A recept,
mint kiderült, nem is annyira bonyolult, mint ahogy első hallásra
tűnik, érdeklődésemre Kinga elárulta, kívül forró, belül hideg, a
gombóc fagyit kenyértésztába „bújtatják”, lefagyasztják, majd forró
olajban hirtelen megsütik. Ízében és
állagában egyaránt különleges.
A házaspár általában maga értékesíti a portékát, ám nemrég közösségi oldalukon közölték a
nyárádszeredai és környékbeli vásárlóikkal a jó hírt, hogy egy ideje
a nyárádszeredai tejfeldolgozó
saját, a Gabriella tejtermékeket forgalmazó képviseleti üzletében is
megtalálható a sóváradi házi fagylalt, tizenötféle – köztük diabetikus
és sörbet – változatban.

Fotók: Facebook
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Bogdán Emese

A legtrendibb

Az ünnepek elteltével, amikor az
embernek sehogyan sem akarózik
visszaállni a munkakedve, s minden
nadrágfelhúzásnál a fogyás leghamarabbi lehetőségét latolgatja magában,
azt
ajánlják
a
pszichológusok, engedjünk még
meg magunknak egy kis kikapcsolódást, ne ugorjunk bele hirtelen a
mindennapi robotba. Menjünk ki a
természetbe, sétáljunk, idézzük fel
a szép emlékeket, az ünnep fényes
hangulatát, ne vonjunk meg egyszerre minden jót magunktól, engedjünk meg egy kis finomságot
néha, mert így jobban sikerül az átállás a kihívásokkal teli, rohanó
szürke hétköznapokba.
A sétám nem úgy sikerült, ahogy
elképzeltem, mert a tömbházak
melletti kukákba kidobott lekopaszított karácsonyfák látványa elszomorított. Halomba, egymásra
dobálva várták, hogy a nagy ünnep
után elhordják őket a szeméttelepre,
vagy beőröljék valamilyen komposztba, vagy tűzre kerüljenek.
A vidám hangulatot gerjesztő
nagy csillogást, melyhez olyan fontos, mondhatni nélkülözhetetlen a
jelenlétük (mert hát ez a hagyomány), felidézem most, internetről

kiollózva, az adventi készülődést segíteni hivatott javaslatokat a „trendi
karácsonyfa” díszítési stílusairól.
„Annak, aki még nem tudja, idén
milyen stílusú vagy színű karácsonyfát állítson, segítünk képes
összeállításunkkal. Összegyűjtöttünk öt legtrendibb karácsonyfa-díszítést,
amivel
garantáltan
kivívhatod szeretteid elismerését a
fa körül.”
„Akik a klasszikus és hagyományos díszítést kedvelik, választhatják a gyönyörű arany és fehér
színekben pompázó fát.”
„Ha stílusos díszítést szeretnénk,
fontos az egység és a harmónia. Válasszunk két, számunkra kedves
díszt (például hópelyheket és gömböket), és azokkal dekoráljuk a
gondosan kiválasztott fát, itt is fontos a harmónia.”
Pink fa bevállalósoknak: „Azoknak, akik a meghökkentő és feltűnő
karácsonyfákat szeretik, egy igazán
dögös pink díszítéssel készültünk.
Ennél a stílusnál is figyelni kell a
harmóniára és az egységességre,
ugyanis könnyen ízléstelenné tehetjük a karácsonyfánkat, ha nem megfelelő díszeket választunk; nem
csak pink lehet az, hanem lila, zöld
és kék is, amit egy kis fehérrel egészítünk ki.”

„Az örökké divatos piros és
aranynál bátran választhatunk bármilyen nagyságú és formájú
díszeket, a kuszaság fogja egységesíteni a végeredményt.”
„A fehérre fújt fenyőfát aranyszínű gömbökkel és fehér-fekete
csíkos szalaggal díszítik a dekoratőrök, és a végeredmény igazán
trendi. Ezzel a fával biztosan sikert
aratunk az ünnepek alatt.”
Eddig az internetes gyűjtemény.
A segítésre hivatott divatos trendi
javaslatok tehát nem hiányozhatnak a karácsonyi készülődéskor,
sőt, ezek után igazodunk, mert a
karácsonyfának is, íme, megvan a
maga divatja, modern díszítési stílusa, és ha lépést akarunk tartani a
korral, akkor csak ezekből választunk. Vagy tiszta fehérre lefújtat,
vagy igazi ,,dögös pinket”, vagy
örökké divatos piros-aranyat, vagy
klasszikus hagyományost, de mindeniknél fontos az egység és a
harmónia. Erre kell tehát vigyáznunk, mert ezek biztosítják számunkra az ünnepek fényes
hangulatát (legalább tíz napig).
Utána jöhet a kuka, a beőrlés, a
szeméttelep vagy a tűz, és a
szürke hétköznapok, mikor arra
ösztönöznek a pszichológusok,
hogy sétáljunk minél többet a természetben, főleg a fenyvesek között, a friss levegőn.

A magyar szabadságharcnak is
megvan a maga zenésze, bár róla
nagyon kevesen tudják, hogy
egyáltalán tudott zenélni. Az igaz,
hogy nem volt hangversenymuzsikus, de néhány feljegyzésből értesülünk róla, hogy jártas volt a
zenében. Valószínű, hogy még
akkor sem sikerülne kitalálni a kilétét, ha hozzátennénk, hogy nem
egy szimfonikus mű tiszteleg nagysága előtt.
Amikor meghalljuk Kossuth
Lajos nevét, akkor mindenki a jó
szónokra, az ideológiai vezetőre
gondol, arra pedig legkevésbé, hogy
ez az ember muzsikált volna. Pedig
azt is tudott, nem csak szónokolni.
Ezért ismerkedjünk meg Kossuth
Lajos kevésbé forradalmi oldalával!
Az 1802-es évben különösen sok
ismerősünk született: Victor Hugo
francia író; Elias Lönnrot finn orvos
és nem mellesleg zenész; Alexandre
Dumas író; Bolyai János matematikus és hegedűvirtuóz; valamint
Kossuth Lajos jogász, forradalmár
és egy kicsit zenész is.

Kossuth Lajos családfája a tatárjárásig visszakövethető. Az ősök IV.
Béla királytól kaptak nemesi rangot
és egy százhúsz hektáros birtokot,
az akkori Kossuthfalvát (ma Turócszentmárton Szlovákiában), melyet
7-8 jobbágycsalád lakott. A falu
nevét vette át a család is, hogy összhangban legyenek nemesi rangjukkal. Az amúgy sem nagy birtok a
család népesedése révén egyre
aprózódott, és egy idő után nem tudott több embert eltartani. Emiatt a
további Kossuthok katonaként vagy
jogászként tevékenykedtek a szomszédos megyékben.
Kossuth Lajos nagyapja és édesapja is jogász volt, a fiú már gyerekként tudta, hogy ő is jogász lesz.
Minden esélye megvolt arra, hogy
a jogi téren sikeres legyen. A családi
hagyomány és a tudásvágya biztató
képet festett a jövőt illetően.
A család az apa jogászi állásainak
váltakozásai miatt többször költözött egyik településről a másikba.
Lajos Sátoraljaújhelyen járt elemi
iskolába. Már itt felhívta magára a
figyelmet azzal, hogy a színvonalas
piarista iskolában is első tanuló
volt. Bár a család protestáns volt,
nem riadtak vissza a katolikus iskolától, ugyanis fő szempontnak a
képzés színvonala számított.
Lajos minden iránt érdeklődött. A
tudományok is érdekelték, ugyanakkor különös nyelvtehetséggel
bírt, de a művészetek iránt is fogékonynak mutatkozott. A klasszikus
görög-római irodalmat hamar átolvasta, franciául és németül kitűnően
beszélt – igaz, hogy édesanyja
német volt.
Az egyre népesedő családban Lajosra kevesebb figyelem jutott, de
szüleit rendkívül megnyugtatta,
hogy a kamaszodó fiú inkább tanul,

A szabadságharc fuvolása

Szilágyi Mihály

A jelenkori ember gyakran téved,
mert hajlamos úgy látni a világot,
hogy abban az orvos csak gyógyít,
a rendőr csak a rendet őrzi, a vegyész csak az anyagokat vegyíti, a
matematikus csak számol, a zenész
csak zenél, a költő csak verset ír, a
jogász csak az igazságot keresi, a
botanikus csak a növényekhez ért,
a filozófus csak töpreng a világ
nagy dolgain, és mindenki úgy
végzi a maga dolgát, hogy azt hiszi,
az övé a legfontosabb, a legnehezebb, a másé meg mellékes és
könnyű. Éppen e szemlélet miatt
nehéz elfogadtatni, hogy mégsem
ennyire szétdarabolt a világ. Lehet,
hogy az úgynevezett főtantárgyak
száma kevés, lehet, hogy azok alkotják a materiális tudás vázát. De
egy jól megtervezett épület csak
vázszerkezetből áll? Nincs rajta
ablak a külső – egy másik – tér, a
fény és a friss levegő felé? Nincs díszítése, hogy hangulatosabb legyen? Nincs fűtése, hogy melegebb
legyen? Van-e rajta ajtó az átjárás
érdekében? Mi minden van egy
épületben, ami csak a szépérzékünkre hat, hogy jól érezzük magunkat a falakon – a vázszerkezeten
– belül? Sok „mellékes” dolog van
egy épületben, amire sokat áldozunk, és ami mégis lényeges. A
zenét nem látjuk, de a kis herceg
arra figyelmeztetett, hogy „ami lényeges, a szemnek láthatatlan”.
Talán meredeknek hangzik az állítás, de egy lelkes szabadságharcot
is csak zenével lehet kezdeni. Richard Wagner például részt vett
1848-ban a drezdai forradalomban
– és emiatt többször is menekülnie
kellett.

minthogy baráti társasággal szórakozzon, és ki tudja, milyen veszélyeknek tegye ki magát.
Ő lett a család büszkesége, mert
mindenki látta benne a kivételes tehetséget. A zeneelméletet az iskolában könnyedén elsajátította, és
hogy a teóriának gyakorlati része is
legyen, megtanult fuvolázni. A
fuvolajáték lelki érzékenységéről
tanúskodik, mert úgy tartják, hogy
a fuvola inkább nőies hangszer (ez
nem jelenti azt, hogy nincsenek
férfi fuvolaművészek). A hangszer
hangszíne romantikus érzelmességre tereli az embert, így tehát a
romantika korában nem véletlen,
hogy épp ezt a hangszert választotta
az érzékeny gyerek. A fuvola nem
csak gyerekjátéknak számított, mert
később is felbukkan a hangszer
Kossuth életében.
Lajos már gimnazista korában
felfigyelt arra, hogy az osztrák hatalom hogyan sorvasztja el Magyarországot. A forradalmi hangulattól
egyre inkább felfűtött Európában a
császári hatalom figyelemmel követett minden eseményt Magyarországon,
és
bárki
bármit
kezdeményezett, azt azonnal elfojtották. Hogy az országban ne halmozódjon fel jelentős pénz, minden
termék árát Bécsben állapították
meg, kivitelkor pedig úgy megadóztatták, hogy szinte semmi sem
maradt a pénzből a termelőknek.
Magyarország csupán nyersanyagés emberforrás volt Bécs számára.
Kossuth ekkor még diák volt, és tehetetlen az igazságtalansággal
szemben, de amiket tapasztalt, azok
erőteljesen befolyásolták későbbi
politikai nézeteit.
Szerencséjére a család benne
látta a jövő reményét, mert ahogy
lehetett, támogatták a tanulmányait.

1820-ban, tizenévesen kézbe kapta
főiskolai oklevelét. Elvileg már
ügyvéd lehetett volna, de hátravolt
még az „ügyvédbojtárság”, ami egy
idősebb jogász melletti szakmai
inaskodást jelentett. Egy évig apja
mellett dolgozott, majd Eperjesen
segédként a bírói fogásokat igyekezett ellesni.
A gyakornokévek után Pesten
akart elhelyezkedni, de hiába próbálkozott, túl fiatal volt ahhoz, hogy
bárki is a peres ügyét reá merje
bízni. Furcsamód akkoriban csak
huszonnégy éves kortól számított
valaki nagykorúnak, Lajos viszont
diplomával és megfelelő gyakorlattal sem nyithatott irodát magának,
mert még nem volt nagykorú. Viszsza kellett térnie apja mellé.
1826-ban végre nagykorú lett, és
saját ügyvédi irodát nyithatott.
Ügyvédi tevékenysége mellett
azonnal a nemzet és a kultúra szolgálatába állt. Az elsők között hangoztatta, hogy az országban akkor
hivatalos latin nyelv helyett inkább
a magyart kellene bevezetni. A magyar nyelv ápolása érdekében
német nyelvű színdarabokat fordított magyarra. És a törvények tudójaként
megsértette
azt
a
szabályozást, hogy tilos külföldi
könyveket bevinni az országba, és
azokat olvasni. Hogy mennyit sejtett mindezekről az osztrák titkosrendőrség, azt nem tudhatjuk.
Különböző bizottságok tagjaként
az ország több száz településére jutott el, és megdöbbent az általános
nyomorgás láttán. Az állapotok
miatt egyre gyakrabban szólalt fel
különböző helyszíneken. Ekkor derült ki, hogy a fiatal jogász félelmetes hatású szónok. Szavai – ha
akarta – akár robbanni is tudtak.
(Folytatjuk)
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Farsangi fogások

Kell hozzá két tábla jó minőségű étcsokoládé, 25 dkg
cukor, 20 dkg liszt, 20 dkg jó minőségű vaj (fontos), 5 tojás,
fél tasak sütőpor, két evőkanál kakaópor.
A csokit gőz fölött felolvasztom, majd belekavarom a
vajat. A tojásokat külön kikavarom a cukorral, és hozzáadom
a csokis vajhoz, majd a lisztet, kakaót, sütőport is.
Én másfél adagot készítettem, hogy legyen kicsit vastagabb, hiszen ezt nem melegen, és nem vaníliafagyival fogyasztottuk.
Három doboz ricottát három evőkanál mascarponéval, 15
dkg vaníliás porcukorral simára keverek, a brownie tetejére
kanalazom, felváltva meggylekvárral, ami jó darabos lehet.
190 fokon 7-8 percig, 170 fokon pedig 25 percig sütöm.
Finom marhapörkölt

rózsa Enikő

Húsgaluskaleves reszelt tésztával

Egy egész murkot lereszelek és megdinsztelek kevés olajon, amíg szép sárga színű nem lesz. Feltöltöm körülbelül 4
liter vízzel. Egy kisebb fej zellergyökeret, egy petrezselymet,
két murkot, egy karalábét, egy kisebb paprikát, egy fej hagymát felkockázok, és még egy murkot nagy darabokba vágok,
vagyis négybe.
40 dkg csirkemellet ledarálok, 2 tojással, sóval, borssal,
aprított petrezselyemzölddel jól kikavarok. Kiskanállal galuskákat szaggatok belőle. Lassú tűzön puhára főzök mindent.
Szép tiszta, gyöngyöző levest kapok.
Egy tojásból sóval, liszttel kemény tésztát gyúrok, és a
reszelő nagy lyukú részén lereszelem. Belefőzöm a levesbe.
Három-négy húsleveskockát adok hozzá, és a tetejére
apróra vágott zellerzöldet szórok. Aki kedveli a tárkonyt, azt
is tehet bele. Mi édesen fogyasztjuk, finom, mint a húsleves.

Puliszkás-spenótos-csirkemelles fasírt
Első lépésként puliszkát főzünk. Én körülbelül 6 dl vízben
főztem, folyamatosan kevergetve adtam hozzá a puliszkalisztet. Mintegy három perc után félrevettem. Egy csirkemellfilét
felkockáztam, belekevertem a puliszkába, majd hűlni hagytam. A spenótot megpároltam, leszűrtem. Apróra vágtam egy
kis póréhagymát és egy fél avokádót. Három-négy tojást
adtam hozzá, ízesítettem sóval, borssal, fokhagymával, és fasírtokat formáztam belőle. Teflon edényben mindkét oldalukon szép pirosra sütöttem. Fokhagymás tejföllel, zöldséggel
tálaltam.
Meggyes-ricottás brownie

Első ízben a 2017–2018-as igényeknek tesznek eleget

Megérkezett az oltóanyag a méhnyakrák
megelőzésére

Januárban kezdte el az egészségügyi minisztérium a méhnyakrákot
okozó
humán
papillómavírus (HPV) elleni
oltási kampányt, az első 20
ezer adag vakcinát már szétosztották a közegészségügyi
igazgatóságok között. Maros
megye ebben a szakaszban
721 dózist kapott, ebből elsőként azokat a 11–14 év közötti lányokat oltják be,
akiknek a szülei a 2017-es, a
2018-as évek folyamán kérelmezték ezt, akkor is, ha a
szóban forgó lányok időközben meghaladták a 14 éves
kort.

ték ezt, akkor is, ha már 14 évesnél
idősebbek.
Az Egészségügyi Minisztérium
ugyanakkor felhívta a figyelmet
arra, hogy a méhnyakrák a megfelelő ismeretek hiányában válhat halálos kimenetelűvé, viszont oltással
és rendszeres szűréssel megelőzhető. Ezért felhívást intézett a szülőkhöz, hogy tájékozódjanak a
családorvosoknál a kampányról, valamint a családorvosokhoz is, hogy
helyesen és érthetően tájékoztassák

a szülőket a HPV-oltásról. A Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatósághoz megérkezett az első szakaszban kiosztott 721 adag
HPV-vírus elleni ingyenes oltóanyag, amit az igények függvényében
eljuttatnak
az
egyes
családorvosi rendelőkbe – közölte
lapunk érdeklődésére Gabriela
Uifălean sajtószóvivő, aki szerint ez
a mennyiség a 2017–2018-as évek
során a háziorvosoknál benyújtott
igényeket fedi. A családorvosok ér-

Hozzávalók: 80 dkg marhahús, öt nagy fej hagyma, egy
paprika, egy paradicsom, egy fej fokhagyma, egy kávéskanál
kömény, két-három szem borókabogyó, darált bors, só, piros
fűszerpaprika, 2 dl vörösbor. A húst felkockázzuk, az apróra
vágott hagymát zsiradékon megdinszteljük, hozzáadjuk a
húst, a többi hozzávalót, és feltöltjük annyi vízzel, hogy ellepje. Három-négy óra alatt puhára pároljuk. A fedőt levéve
kavargatjuk, amíg a víz el nem párolog belőle, és sűrű pörköltet nem kapunk. Ízlés szerint még fűszerezhetjük. Krumplipürével, csigatésztával, párolt rizzsel, nokedlivel,
puliszkával tálalhatjuk. Jó étvágyat!
tesítik majd a kérelmezőket, azokat
a lányokat is, akik időközben kinőttek a hivatalosan előírt korosztályból.
Mint mondta, úgy tűnik, hogy a
szülők kezdenek nyitottabbak lenni
a HPV-vakcina iránt, a 2019-es
évben ugyanis a Maros megyei háziorvosoknál valamivel több mint
ezer lány szülei kérték gyerekük
humán papillómavírus elleni beoltását.
Mint ismeretes, az Egészségügyi
Minisztérium által évekkel ezelőtt
kezdeményezett humán papillómavírus elleni oltási kampány kudarcba fulladt a megfelelő
felvilágosítás és tájékoztatás hiánya
miatt. Adott volt a szükséges pénzkeret, rendelkezésre állt az oltó-

Illusztráció

Menyhárt Borbála

Az Egészségügyi Minisztérium
honlapján novemberben közzétett
bejegyzés szerint a szaktárca és a
forgalmazó között négyéves időtartamra megkötött keretmegállapodás értelmében az oltóanyagok
száma 2.100.000-ig növelhető, az
igények függvényében. Az oltási
kampányt tájékoztató kampány
fogja megelőzni, amelynek során a
humán papillómavírus veszélyeire
és az oltás előnyeire hívják fel a lakosság figyelmét – ígérte a szaktárca.
A kampány során 2020 januárjától a családorvosi rendelőkben ingyenesen oltják be azokat a 11 és 14
év közötti lányokat, akiknek a szülei 2017-ben és 2018-ban kérelmez-
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anyag, de a szülők nem bíztak
benne, és az oltóanyagok szavatossága lejárt anélkül, hogy felhasználták volna őket.
Meg szerettük volna tudni, hogy
az utóbbi két évben hogyan alakult
Maros megyében a méhnyakrákkal
diagnosztizált nők száma, írásban
elküldtük az erre vonatkozó kérdésünket a Közegészségügyi Igazgatóságnak, ellenben lapzártáig nem
érkezett válasz.
2017-ben az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztató kampányt kezdeményezett, amelynek a
célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méhnyakrákszűrés fontosságára. A kampány keretében
tartott marosvásárhelyi sajtótájékoztatón aggasztó adatok hangzottak el a téma kapcsán, miszerint
Romániában évente több mint
négyezer új méhnyakrákos esetet
jegyeznek, és közel kétezer nő
veszti életét a betegség miatt. A
mellrák után ez a következő leggyakoribb ráktípus, amely a nőket
érinti, és Európa-szerte Romániában a legtöbb a méhnyakrákban elhunyt nő. Az európai átlagnál
háromszor magasabb országunkban
a betegség előfordulási aránya,100
ezer lakosból 35-öt érint a betegség,
miközben vannak európai országok,
ahol százezer lakosra 8-10 méhnyakrákkal diagnosztizált beteg jut.
A sajtótájékoztatón pozitív példaként emlegették az északi országokat,
Dániát,
Norvégiát
és
Svédországot, ahol a nők 66-79 százaléka vesz részt rendszeresen méhnyakrákszűrésen, és ennek nyomán
jelentősen (szinte a felére) csökkent
a betegség előfordulása, illetve a
halálesetek száma.
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A kardiovaszkuláris betegek
szenvedhetnek leginkább
a szmog miatt

Az év első szívátültetése Marosvásárhelyen

15 éves donor jóvoltából 40 éves férfi kapott
új szívet

Egy tizenöt éves donor jóvoltából súlyos
szívbetegségben szenvedő negyvenéves
férfi kapott új szívet a napokban a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Klinikán. A dr. Horaţiu Suciu szívsebész
és csapata által végzett beavatkozás az év
első szívátültetése.

Elsősorban nem a tüdő, hanem a szív- és érrendszeri betegek szenvedhetik meg leginkább a légszennyezés ártalmait
– mondta Losonczy György, a Semmelweis Egyetem
Pulmonológiai Klinikájának munkatársa az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: a levegőben lévő szálló por a tüdőn keresztül bejut a
vérbe is, és gyulladásos folyamatokat indít el. Ez a gyulladásos folyamat minden szervet érint és az érrendszer belső szövetének sejtjeiben
is sérülést okoz, ami magas vérnyomással, anyagcserezavarokkal és a
meglévő érelmeszesedések begyulladásával járhat – magyarázta.
A levegőszennyezés összetevői a tüdő nyálkahártyáját is károsítják,
és elsősorban a krónikus tüdőbetegeknél okoznak gyulladást – mondta
a szakorvos. A légszennyezés szervezetre gyakorolt rossz hatásai, a
gyulladásos megbetegedések ellen legjobban rendszeres testmozgással
lehet védekezni – fűzte hozzá Losonczy György.

Dr. Horaţiu Suciu az Agerpres hírügynökségnek
adott nyilatkozatában elmondta, több mint egy éve
szerepel a marosvásárhelyi klinika nyilvántartásában
a súlyos szívbetegségben szenvedő negyvenéves
férfi, akinek az életét az új szívvel sikerült megmenteni. A szívet Iaşi megyéből hozták, és egy tizenöt
éves donortól származik, akinél agyhalál állt be, a család pedig úgy döntött, hogy felajánlják az egészséges
szerveket életek megmentésére. A marosvásárhelyi
szívsebész elismerését fejezte ki az elhunyt fiatal családjának, akik elvesztették a gyereküket, és a megpróbáltatásban talán némi vigaszt jelent számukra, hogy
gyerekük szíve tovább dobog, remélhetőleg hosszú
ideig még – mutatott rá dr. Horaţiu Suciu. A szakember szerint a műtét sikeresnek bizonyult, és várhatóan
a továbbiakban is jól alakul a páciens egészségi állapota. Az elhunyt 15 éves fiú szívét Iaşi-ból Hargita
megyéig tudták helikopterrel szállítani, onnan mentőautó rendőri kísérettel hozta Marosvásárhelyre. Az
ifjú donor más szerveit is felhasználták életmentő
procedúrákhoz, a máját Iaşi megyében ültették át, a
tüdejét és a veséjét pedig a fővárosban.
Fotó: Nagy Tibor (archív)
Dr. Suciu a hírügynökségnek azt is elmondta, hogy jobb lesz ilyen szempontból, viszont ehhez elengedaz elmúlt évben hat szívátültetést sikerült végrehaj- hetetlen a hatékonyabb állami finanszírozás.
tani Marosvásárhelyen, de remélik, hogy az idei év (menyhárt)

Samuel Johnson XVIII.
századi angol író, kritikus
jó tanácsát idézzük
a rejtvény fősoraiban

2.

Ð

POrCIóz

u

írOrSzÁG
HOnI nEVE

u

… MérnÖK
HIPOErBOLOIdJA (A.
TOLSzTOJ)

u

Az ITTrIUM
éS A
nÁTrIUM
VEGyJELE
KÖzéPEn
LEAd!

H

HAMVASzT
… rOSS
(énEKESnŐ) ABBA Az
IrÁnyBA

q

1.

H

Ê

zOKOG
…-GULL
(E. SUE)

GÖrÖG
TEnGEr

SOKBA
KErüL

üTéSrE MéLy
HAnGOT Ad

u

AnTOnOV
rEPüLŐGéPE (rÖV.)

u

L.N.J.

Ê

u

q

ESzEnyI …
(SzínéSznŐ)

q

nAPóLEOn
JELE

q

q

u

u
űrMérTéK

TIPOr

JErry
TÁrSA

SzÁndéKOzIK

u
CSATOrnA
(néMET)

SKÁLAHAnG

q

KELLEMETLEn

u

FrAnCIA rT.

SzínPAdI
SzEndE

TEHénHAnG

u

óKOrI

u

q

u

q

u
EGyE!

USA-FOCIS
(KAPUS)

LEJEGyzETT
(SzÖVEG)

u

BAnKBETéT!

u
róMAI 51

LEKVÁr

KAJAK-KEnUS (TIBOr)

réGI SúLyEGySéG

nITrOGén
(rÖV.)

u

rEdInG…
(TÖK ALSó)

MérETrE
VÁG

BéKéS KEzdEMény!

q

ETIóP ATLéTA (BIKILA)
FInOM
éTOLAJ

A BÁrIUM
VEGyJELE

u

…dErEK
(SzínéSznŐ)

u

uq

OrSz. GyűL.
HELy (1707)
AB … (HArAGGAL)

q

uq

q

u

SzíV (néP.)

OrOSz író
(JUrIJ)

q

u
HAMIS

zAMATOS

u

u

róMAI 1000

LOPAKOdó
Az ArGOn
VEGyJELE

q

SPAnyOL
AUTóJEL

uq

u

q

CErUzA

u

rOBErT
dE…
(SzínéSz)

u

q

AMELy IdEIG
AnTE MErIdIEM (rÖV.)

q

u
ELAdAndó
POrTéKA

ÁSíTó HAnG
KOPírOz

u

u

uq

q

VéSzT HOzó
(LATIn)

IdŐMérŐ

LéLEK, éSz
(LATIn)

BIzOnyTALAnKOdÁS

Ð

q

uq

q

CSíKOS
ÁLLAT

néMET író
(KArL)

q

SíPOL A FOCIPÁLyÁn

u

A HIGAny
VEGyJELE

u

FrISS Az
úJSÁG

d

q

q

Az Arzén
VEGyJELE

q

q

q

q

u

Ï

ÖrMény
rózSI
TrónKÖVEELnéMULT!
TELŐ VOLT

USA-űrHIVATAL

q

KOJAK ALAKíTóJA
FéL Tíz!

néMET
AUTóJEL

uq

uq

LESzÁrMAzOTT

ErŐSzAKKAL ELVESz

Ð

uq

q

uq

q

q

LÁM

ErKÖLCSTAn

BŐrÖV

FAJd VAn
ILyEn

q

uq

q

BIzÁnCI
LÁzAdÁS
(VI. Sz.)

u

FüGGŐzÁr

AKKOr
IndUL!

KIrÁLyI
üLŐHELy

q

Az ITTrIUM
éS A
KÁLIUM
VEGyJELE

MOSdóTÁL

róMAI 6

KAnÁLLAL
VESz

GÁz
(néMET)

q

ÁTKArOLó

FrAnCIA
ArAny

q

uq

q

u

LOMBSzŐnyEG

q

u

q

FOCIS
(zOLTÁn)

Ð

A TEA ALKALOIdJA

CSünGET

q

u

…KrÖGEr
(TH. MAnn
rEGényE)

uq

BArOM,
ÖKÖr

LOndOnI
KéPTÁr

dOLGOzIK A
MOzdOny

POLInézIAI
SzIGETÁLLAM

uq

OrOSz IGEn

róMAI 4
TéVESEn
JEGyEz VELESzüLETETT

A LÁTÁST
ELVESzI

q

uq

q

G

u

q

réSzEG

néMET
VÁrOS

ArAB nŐI
néV

ELEK!

u

JEGyzETEL

u

VízSzInTESEn VÁJT
FOLyOSó

ATTóL
KEzdVE!

ÁLLóVíz

FIú PÁrJA

u

q

uq

ELŐTAG:
KEVéS

nŐI néV V.
AUTóPÁLyA

rOVAr
TESTréSzE

q

q

u

Ð

…POTrIdA
(SP. éTEL)

q

u

FOLyAdéK

VAJdASÁGI
VÁrOS
LAKóJA

u

VÁndOr
éLETű

Ê

ALSó
HELyEn

q

nŐI néV
(AUG. 18.)

IdŐS (rÖV.)

SzéKEn
PIHEnŐ

FrAnCIA
FIzIKUS,
CSILLAGÁSz

Január 9-i rejtvényünk megfejtése: Inkább akarj férfit vagyon nélkül, mint vagyont férfi nélkül. Boccaccio

q

u

IndIAI
ISzLÁM
UrALKOdó

uq

2020. január 16., csütörtök ______________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Setién váltotta Valverdét az FC Barcelona
kispadján

Menesztették Ernesto Valverdét, az
FC Barcelona labdarúgócsapatának edzőjét. A klub hétfő esti bejelentése szerint Valverde helyére Enrique Setién
ülhet le: a 61 éves spanyol szakember
irányította a Las Palmast, legutóbb
pedig a Real Betist. Szerződése 2022
júniusáig szól Barcelonában.
Az 55 éves Valverde 2017 óta irányította a katalán gárdát, amellyel két
bajnoki címet, egy spanyol Király
Kupát és egy Spanyol Szuperkupát
nyert. Ebben az idényben – a Real
Madridot jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzve – vezeti a La
Ligát, míg a Bajnokok Ligájában csoportgyőztesként jutott nyolcaddöntőbe.
A Spanyol Szuperkupa múlt csütörtöki
elődöntőjében azonban 3-2-re kikapott
az Atlético Madridtól, legutóbbi négy
bajnokijából pedig egy siker mellett
háromszor csak döntetlenre játszott,
ezért döntött úgy a klubvezetés, hogy
megválik az edzőtől.
Az FC Barcelona kedd délután hiva-

talos sajtótájékoztatón már be is mutatta új vezetőedzőjét, Quique Setiént.
A 61 éves szakember elismerte, hogy
alaposan meglepte a katalánok megkeresése, ugyanakkor örömmel vállalta a
kihívást.
„Először is szeretném megköszönni
a lehetőséget Josep Maria Bartomeu
elnöknek, Éric Abidalnak, valamint
Ramón Planesnek. A legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy
itt lehetek. Rendkívül érzelmes ember
vagyok, a mai nap különleges a számomra. Tegnap még tehenek között sétáltam a falumban, ma pedig a világ
legjobbjait edzhetem” – kezdte Setién,
aki 2022 nyaráig írt alá.
A legutóbb a Real Betisnél dolgozó
tréner különösen izgatott amiatt, hogy
együtt dolgozhat Lionel Messivel. „Az
elmúlt évek során élvezettel néztem a
Barcelona játékát. Még mindig nem
vagyok teljesen tudatában annak, hogy
a világ legjobb futballistájának lehetek
az edzője. Egy dolog a csodálat, s más,

hogy mindenkinek a pozíciójának
megfelelően kell cselekednie.”
Setién már túl is van az első edzésén, és rögtön meghívta a „nagyokhoz”
Riqui Puigot, akit az egyik legígéretesebb játékosként tartanak számon Katalóniában. „Beszéltem a fiúkkal,
megvolt az első közös találkozó. Biztosak vagyunk benne, hogy nagyon
gyorsan megértjük egymást, sok dolgot tudnak már azok közül, amit kérni
szeretnék tőlük. Ennél a klubnál igencsak magasan van a léc, folyamatosan
nagyok az elvárások, és ezeknek meg
kell felelni. Biztosnak kell lennünk
abban, hogy ezt a játékosok is megértik” – mondta az új edző.

A házigazda magyar válogatott kedden a törökök elleni 19-5-ös győzelemmel kezdte meg
szereplését a budapesti Duna Arénában zajló
olimpiai kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság férfitornáján.
A magyar válogatott amolyan bemelegítő
összecsapással kezdte a viadalt. A jóval gyengébb játékerejű török csapattal Európa-bajnokságon eddig háromszor találkozott a magyar
együttes, és háromszor nyert simán, összesen
64 gólt szerezve.
Ezzel együtt a szépszámú közönség kisebb
csodát láthatott, a törökök ugyanis három és fél
perc játék után 2-1-re vezettek. Sőt, két góllal
is elléptek, a nézők pedig egy pillanatra ki is
fütyülték a csapatot. A csorbát gyorsan kiköszörülte a házigazda, előbb Zalánki Gergő talált be, majd Manhercz Krisztián duplázott. A
törökök viszont a negyed vége előtt emberelőnyből egyenlítettek (4-4).
Mestermérleg
„Tudtuk, hogy ez egy nagy gólarányú
mérkőzés lehet, de nem nagyon ismertük a
törököket, akik az első negyedben egy-két jó
kezű játékosuknak köszönhetően gólra váltották a helyzeteiket. Ma reggel még komoly
munkát végeztek a fiúk, talán emiatt is kicsit
lassabban vettük fel a ritmust. Még hogy ha
itt volt ez a mérkőzés, a fejekben szerintem
már az volt, hogy két nap múlva egy sokkal
fontosabb találkozó vár ránk, de átestünk a
tűzkeresztségen. A spanyolok elleni összecsapáson két nagyon hasonló stílusú, gyors
csapat találkozik majd, és várhatóan apróságok döntenek majd a győztesről. A törökök
elleni utolsó negyedben mutatott éberség,
higgadtság jól jöhet majd a csoport rangadóján” – nyilatkozta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Märcz Tamás.

Fotó: FCB

A Barcelona a leggazdagabb futballklub
Története során először a Barcelona lett a világ leggazdagabb futballklubja a Deloitte nemzetközi tanácsadó cég tanulmánya szerint. A katalánok 840,8 millió eurós bevétellel
zárták a 2018-19-es idényt, ami 150 milliós növekedést jelent
az előző szezonhoz képest. A Barcelona ezzel az ősi rivális
Real Madridot előzte meg, amely 757,3 milliós költségvetéssel található a lista második helyén. A harmadik továbbra is a
Manchester United 711,5 millió euróval, a negyedik helyet
pedig a Bayern München foglalja el 660,1 millióval.
A Bajnokok Ligája-győztes Liverpool 604,7 millióval csak
a hetedik, a Paris Saint-Germain (635,9 millió) és a Manchester City (610,6 millió) is megelőzi. A húsz leggazdagabb futballklub között két új név található: a francia Olympique Lyon
a 17., az olasz SSC Napoli pedig a huszadik.
Az első harmincat tekintve csak négy együttes van, amelyik
nem az öt legnagyobb bajnokságból (angol, francia, német,
olasz, spanyol) került ki: a holland Ajax Amsterdam (23.), a
portugál Benfica (24.), az orosz Zenit (28.) és a portugál FC
Porto (29.).

Valverde levélben búcsúzott, majd végleg távozott

Ernesto Valverde elbúcsúzott az
FC Barcelonától. A hétfőn késő
este menesztett vezetőedző búcsúlevelet írt a szurkolóknak, elköszönt a játékosoktól és a
stábtagoktól, majd végleg elhajtott
az edzőközpontból. Valverde levelét hivatalos honlapján tette közzé
az FC Barcelona.
„Kedves szurkolók, a Barcelonánál töltött időm véget ért. Intenzív két és fél éven vagyok túl,
ebben az időben átélhettem örömteli pillanatokat, amikor a megnyert trófeákat ünnepeltük, de
olyanokat is, amelyek nehezek
voltak. Mindenekelőtt szeretném
kiemelni, hogy élmény volt megtapasztalni azt a szeretetet, amit a
szurkolók mutattak irántam. Sze- Ernesto Valverde elköszönt Lionel Messiéktől
Fotó: AFP
retném megköszönni Josep Maria
Bartomeu elnöknek és a vezetőségnek, hogy lehetőséget adtak nekem az első csapat irányítására, és
azt, hogy bíztak bennem. Szeretném megköszönni a velem együtt dolgozóknak azt, ahogyan támogattak
és bántak velem, főleg azoknak, akik az első csapat körül dolgoznak, és akikkel megannyi közös élményünk volt a Barcelona edzőközpontjában és az idegenbeli túrák során. Természetesen a játékosoknak is szeretném megköszönni az erőfeszítéseiket, amelyek lehetővé tették, hogy közösen trófeákat
nyerjünk. Ettől a naptól kezdve a világ összes szerencséjét kívánom nekik, ahogyan az új edzőnek,
Quique Setiénnek is. A legjobbakat mindenkinek, éljen a Barcelona, éljen Katalónia. Ernesto Valverde”
– ismertette a levél tartalmát az NSO.
Valverde kedd délelőtt nem sokkal fél tíz után érkezett meg a Barcelona közelében található edzőközpontba, ahol elbúcsúzott a játékosoktól és a stábtól, majd végleg maga mögött hagyta.

A törökök elleni győzelemmel indított
az Eb-n a magyar férfiválogatott

Már be is mutatták a katalán sztárklub új edzőjét
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Úgy tűnt, a rivális erejéből mindössze enynyire futotta, a második játékrészben ugyanis
eredménytelen támadásaik után általában már
emberhátrányban kellett védekezniük, mert valaki szinte mindig elöl ragadt közülük. Ezt kihasználva 4-0-ra nyerték a negyedet a
magyarok (8-4).
A nagyszünet után a török csapat gyors emberelőnyös góllal kezdett, de a túloldalon a
Hárai Balázs által kiharcolt kiállításokat előbb
Angyal Dániel, majd Erdélyi Balázs váltotta
gólra. A játékrész végén pedig Varga Dénes is
megvillant egy bombával (11-5).
A zárónegyedben a törökök már nem jelentettek veszélyt a kapura, Manherczék pedig
sorra lőtték a gólokat, így a vége 19-5 lett.
Märcz Tamás együttese csütörtökön a spa-

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-Európa-bajnokság, C csoport, 1. forduló: Magyarország – Törökország 19-5 (4-4, 4-0, 3-1, 8-0)
Budapest, Duna Aréna, vezette: Santos (portugál), Rakovic (szerb).
Gólszerzők: Manhercz 4, Erdélyi, 3, Zalánki, Angyal, Vámos, Hosnyánszky 2-2,
Jansik, Varga, Pohl, Mezei 1-1, illetve
Özbek, Yenigun 2-2, Yutmaz 1.
Magyarország: Nagy – Varga, Erdélyi, Pohl,
Vámos, Hosnyánszky, Mezei – cserék:
Hárai, Angyal, Manhercz, Zalánki, Jansik,
Vogel (kapus).

nyolokkal találkozik, az a találkozó dönt a csoportelsőségről, ami közvetlenül negyeddöntős
szereplést ér. Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egy kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül az olimpiai címvédő
szerbek, a világbajnok olaszok, valamint a vbezüstérmes spanyolok tokiói szereplése már
biztos.

Varga dénes, a magyar válogatott játékosa a labdával a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság férfitornájának csoportkörében játszott Magyarország–Törökország mérkőzésen a duna Arénában 2020. január 14-én Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Európai
focikörkép

* Angol Premier Liga, 22. forduló:
Bournemouth – Watford 0-3, Aston
Villa – Manchester City 1-6, Chelsea
– Burnley 3-0, Crystal Palace – Arsenal 1-1, Everton – Brighton & Hove
Albion 1-0, Leicester – Southampton
1-2, Manchester United – Norwich 40, Sheffield United – West Ham United 1-0, Tottenham – Liverpool 0-1,
Wolverhampton – Newcastle United
1-1. Az élcsoport: 1. Liverpool 61
pont, 2. Manchester City 47, 3. Leicester 45.
* Spanyol Szuperkupa, elődöntő:
FC Barcelona – Atlético Madrid 2-3,
Valencia – Real Madrid 1-3; döntő:
Real Madrid – Atlético Madrid 0-0, tizenegyesekkel 4-1.
* Olasz Serie A, 19. forduló: Cagliari – AC Milan 0-2, Fiorentina –
SPAL 1-0, Hellas Verona – Genoa 21, Inter – Atalanta 1-1, Lazio – Napoli
1-0, Parma – Lecce 2-0, AS Roma –
Juventus 1-2, Sampdoria – Brescia 51, Torino – Bologna 1-0, Udinese –
Sassuolo 3-0. Az élcsoport: 1. Juventus 48 pont, 2. Inter 46, 3. Lazio 42.
* Francia Ligue 1, 20. forduló: St.
Etienne – Nantes 0-2, Dijon – Lille 10, Metz – Strasbourg 1-0, Toulouse –
Brest 2-5, Bordeaux – Lyon 1-2,
Nimes – Reims 2-0, Paris St. Germain
– AS Monaco 3-3, Amiens SC –
Montpellier HSC 1-2, Angers – Nice
1-1, Stade Rennes – Olympique Marseille 0-1. Az élcsoport: 1. Paris St.
Germain 46 pont, 2. Olympique Marseille 41, 3. Stade Rennes 33.
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Január végéig várják
a középiskolás diákok jelentkezését
a Mathias Corvinus Collegium képzésére

A Mathias Corvinus Collegium
(MCC)
középiskolásoknak
szóló programja idén is felvételt hirdet a társadalomtudományok
iránt
érdeklődő
diákok számára. A tehetséggondozó intézmény iskola
mellett végezhető, ingyenes
kurzusaira január 31-ig várják a magyarországi, valamint
külhoni magyar középiskolások jelentkezését.

„A Középiskolás Program nagy
előnye, hogy a benne részt vevő diákok a képzésen megtanulják, hogyan tudják hatékonyan beosztani
az idejüket, továbbá nagyobb önismeretre tesznek szert, emellett az
elsajátított tudásnak köszönhetően
akár komoly előnyt is szerezhetnek
az érettségi vizsgák sikeres letételében” – mondta Wittmann Zsolt. A
Középiskolás Program vezetője
hozzátette: ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a diák nagyobb
eséllyel kerüljön be a vágyott felsőoktatási intézménybe és az MCC
egyetemi képzésébe is.
Az 1996-ban Tombor András
által alapított Mathias Corvinus
Collegium az ország egyik legismertebb, a hagyományos oktatást
kiegészítő tehetséggondozó intézménye, amelynek Középiskolás
Programja már több mint tizenöt
éve működik sikeresen. A 2013 óta
Erdélyben is elérhető képzéseken
több mint háromszáz erdélyi magyar tanuló vesz részt, de a Felvidékről,
Kárpátaljáról
és
a
Vajdaságból is szép számmal jelentkeznek középiskolások a programra. Ma már összesen közel 1400
fiatal fejlesztheti magát a távokta-

tási kurzusokon és a havi egy személyes képességfejlesztő tréningnapon alapuló képzéseken. Wittmann
Zsolt elmondása szerint, mivel különösen nagy hangsúlyt fektetnek a
vidéki településeken élő fiatalok
megszólítására, a felvételi időszakban több város középiskolájába is
ellátogatnak a program képviselői.
A szociálisan hátrányos helyzetű,
nagy távolságból érkező diákok
számára az intézmény utazási támogatást biztosít a tréningeken való
részvétel megkönnyítése céljából.
A programba felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a nyolchetes
rendszerben működő e-learningkurzusok közül. A kínált témák palettáján többek között megtalálható
a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, valamint egy magyar és angol nyelvű
íráskészség-fejlesztő kurzus is. Az
online képzés mellett havonta egy
személyes készségfejlesztő napot is
tartanak, amikor a diákoknak lehetőségük nyílik ismert és elismert
szakértők által tartott előadásokon,
különböző általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint
tanulásmódszertani tréningeken
részt venni. Az érdeklődők valamennyi kurzus tematikáját és bemutatkozó videóját a program online
felületén tekinthetik meg.
Azok a fiatalok, akik szeretnének
közelebbről is betekintést nyerni a
Középiskolás Programba, ellátogathatnak a Mathias Corvinus Collegium budapesti székhelyén, január
18-án megrendezendő pályaorientációs nyílt napra, ahol a továbbtanulást illetően a legkeresettebb

szakmákról is hallhatnak a jelenlévők.
A Középiskolás Programról, a jelentkezés pontos menetéről az érdeklődők az intézmény honlapján
olvashatnak (kp.mcc.hu) bővebben.
Mathias Corvinus Collegium
A Mathias Corvinus Collegium
(MCC) a Tihanyi Alapítvány fenntartásában működő tehetséggondozó intézmény, amely Kárpátmedence-szerte nyújt kiegészítő,
magas színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától
kezdve az egyetemig. Az intézmény oktatási portfóliója tartalmaz
olyan hiánypótló képzéseket is,
mint a női közéleti vezetőképző
program vagy a határon túli politikai iskolák.
Az MCC tehetséggondozó munkájával a szűkebb és tágabb környezetükért tenni képes és akaró
fiatalokat nevel, emellett egy, a
szélesebb közönség számára is
hozzáférhető tudásközpontot alakít ki. Az MCC tevékenysége
ugyanis nem merül ki a képzési
programok szervezésében; az intézmény több mint húsz éve elkötelezett a tudományos és közéleti
témák felvetése, gyümölcsöző
viták és diskurzusok megteremtése mellett. Ebből adódóan képzési programjai szervezésén túl
hangsúlyos részét képezi tevékenységi körének konferenciák, beszélgetések,
viták,
szakmai
összejövetelek szervezése, valamint kötetek szerkesztése és
kiadása is. Az intézmény képzései valamennyi felvételt nyert
diák
számára
ingyenesek.
http://www.mcc.hu (közlemény)

Álláshirdetés

A Szovátai Polgármesteri Hivatal – adószám: 4436895 – a
286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében a meghatározott/meghatározatlan időtartamra meghirdetett
szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek versenyvizsgát hirdet egy I. besorolású, szerződéses sofőri állás betöltésére a polgármester szakapparátusa keretében a
katasztrófavédelmi önkéntes szolgálatnál.
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon
belül.
A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének vagy a szervező közintézménynek címezve;
b) a személyazonossági irat másolata;
c) a tanulmányokat, a szakképesítést, továbbképzést igazoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat,
hogy az állásra pályázó nem büntetett előéletű, ami összeférhetetlenné tenné az állással;
f) a háziorvos vagy más felhatalmazott egészségügyi intézmény
által kibocsátott, hat hónapnál nem régebbi egészségügyi bizonylat, melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) önéletrajz
h) a születési bizonyítvány és a házasságlevél (ha van) másolata
j) pszichológiai jóváhagyás.

A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell
felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében előírtaknak.
Részvételi feltételek:
– legalább öt év gyakorlat a szakmában
– szakiskolai végzettség
– B, C kategóriás hajtási jogosítvány.
A versenyvizsga három szakaszból áll: dossziéválogatás (legtöbb
két nappal az iratkozás lejárta után); írásbeli vizsga (a polgármesteri hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, 2020. február 6-án
10 órakor); állásinterjú (február 7-én 10 órakor a hivatalban).
Az eredményt az állásinterjú után három munkanapon belül kifüggesztik a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik
ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester

Lezárták a nyomozást a caracali gyilkosságok
feltételezett elkövetőjének ügyében

Bogdan Licu ügyvivő legfőbb ügyész megerősítette szerdán, hogy a Szervezett Bűnözés és
Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) lezárta a nyomozást Gheorghe Dincă, a caracali
gyilkosságok feltételezett elkövetőjének
ügyében, és nyolc bűncselekmény – embercsempészés, kiskorúcsempészés, kétszeres
nemi erőszak és kétszeres minősített gyilkosság, valamint holttest- vagy sírgyalázás – elkövetésének gyanújával vádat emelnek
ellene.

Ugyanakkor vádat emelnek Dincă bűntársa, Ştefan
Risipiceanu ellen nemi erőszak elkövetésének gyanújával.
Külön in rem (a bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) eljárást indítottak emberölésben való bűnrészesség, valamint
embercsempészésben és kiskorúcsempészésben való
bűnrészesség ügyében.
A caracali gyilkosságok gyanúsítottját, Gheorghe
Dincăt Alexandra Măceşanu és Luiza Melencu meg-

gyilkolása miatt állítják bíróság elé. A nyomozás elején
Gheorghe Dincă bevallotta, hogy 2019. július 25-én
megölte a 15 éves Alexandra Măceşanut, amikor rajtakapta, hogy telefonján a 112-es segélyhívó számot
próbálta hívni; ezt követően a háza udvarában lévő
hordóban elégette a lány testét.
Dincă azt is állította, hogy meggyilkolt egy másik
lányt is, az áprilisban eltűnt, 18 éves Luiza Melencut,
és testének maradványait a Caracal közeli erdő szélére
dobta ki. Nemrég ezt a vallomását megváltoztatta,
most már nem ismeri el, hogy ő ölte meg Luiza Melencut. Azt állítja, Luizát elvitték a házából.
Az országos igazságügyi orvostani intézet (INML)
által végzett DNS-elemzést követően megállapítást
nyert, hogy a Gheorghe Dincă fémhordójából származó hamuban talált csontdarabok 99,93%-os valószínűséggel az Alexandra Măceşanuéi.
Az INML az erdő közelében talált csontdarabokat
is megvizsgálta, de a szakembereknek nem sikerült
megállapítaniuk, hogy kinek a DNS-ét tartalmazzák.
(Agerpres)

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

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT, BIZTONSÁGI
ŐRT és MUNKÁSNŐKET. Tel 0726-361-700. (21873-I)

TÁJéKOzTATó

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra
között.

Várjuk Önöket!

FOnTOS TELEFOnSzÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- 118-932
- információ
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
- 0265/212-304
• Optika-Optofarm
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
- 0733-553-976
• Dora Optics
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
- 0745-606-215
koporsók, kellékek,
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FOnTOS TELEFOnSzÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

A hirdetési rovatban

A temető csendje ad neki nyugal-

megjelent közlemények,

mat, emléke szívünkben örökké

reklámok tartalmáért

megmarad.

a hirdetésfeladó

Fájó szívvel emlékezünk január

vállalja a felelősséget!

16-án a sáromberki BEREKMÉRI

ADÁSVÉTEL

ANDRÁSRA halálának első évfor-

dulóján. Nyugodjon békében!

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0751-

551-466. (sz.-I)

Emlékét megőrzi felesége, gyer-

mekei, unokái, menyei, testvérei.

(6117)

ELHALÁLOZÁS

SZÁRAZ TŰZIFA eladó. Tel. 0749-

707-713. (sz.-I)
ELADÓK
méretű,

nagy

mennyiségben

négyszögű

széna-

kis

és

szalmabálák (3 és 5 lej bálája). Tel. 0729925-074. (6111)

ELADÓ engedélyezett garázs a régi

szerpentinnél (November 7.). Tel. 0722317-778. (6115)

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN

MUNKÁT
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Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

drága jó édesapa, nagyapa,

sógor, nagybácsi, rokon,
SZALÓ LAJOS

84 éves korában Magyarországon meghalt. Temetése 2020. ja-

nuár 20-án 13 órakor lesz a
református temetőben.

Bánatos szerettei. (6088-I)

vállalunk:

bádogosmunkát, cserepezést, festést,

padlócsempe-lerakást és udvartakarítást.
Tel. 0742-421-164. (6041)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatorna- és lefolyókészítést,

Nagy fájdalommal, de Isten aka-

ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó férj, édesapa,

nagyapa és rokon,

id. TOTH JENŐ

radnótfáji lakos

szigetelést, festést, hófogószerelést,

85 éves korában hosszas szen-

(6004)

2020. január 17-én, pénteken 13

teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.

vedés után megpihent. Temetése

órakor lesz a radnótfáji temető

VÁSÁROLUNK gépkocsi-akkumulá-

torokat, vasat, kábeleket. Udvart és

garázst takarítunk. Tel. 0743-512-

kápolnájából. Nyugodjon béké-

ben!

Szerettei. (6106-I)

168. (6053)

FESTÜNK, parkettezést, padló- és

falicsempézést vállalunk, javítunk

tetőt és csatornát. Tel. 0751-595-201.
(6053)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502. (6101-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Mint egy gyertyaláng,

úgy fogy el az élet,

mint egy gyors folyó,

rohannak az évek.

Az idő bárhogy is halad,

a fájdalom szívünkben

örökre megmarad.

Szomorú szívvel emlékezünk ja-

nuár 16-ára, amikor már 25 éve,
hogy a kegyetlen halál elragadta

Fájdalomtól megtört szívvel ér-

tesítünk minden rokont, barátot,
ismerőst, hogy

DEÁK LEVENTE
(Picus)

a szeretett gyermek, testvér,
édesapa, sógor, nagybácsi, sze-

rető társ és jó barát, 2020. január

12-én, életének 44. évében elindult égi útján.

Drága halottunk földi maradvá-

nyait 2020. január 17-én, pénteken 15 órakor helyezzük örök

nyugalomra a marosvásárhelyi

Nyár utcai központi temetőben,

katolikus szertartás szerint. A fáj-

dalom el nem mondható, a sza-

vak elfogytak, nem maradt más,

csak az űr, amit hagytál magad
után.

Legyen neked könnyű a föld, kí-

sérjenek az Angyalokkal égi uta-

a csibai id. KÁDÁR JENŐT.

don.

Emlékét őrzi felesége, leánya, két

szüleid, lányod, Csenge, testvé-

Nyugodjon békében!

fia, veje, két menye és unokája,

Kincső. (6109-I)

Fájó szívvel búcsúzunk: szerető

red, Tünde és családja, valamint

szerető társad, Andika. (6121-I)
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A Petry cég marosvásárhelyi üzemébe
rendszergazda munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Hálózati alapfolyamatok támogatása, felmerülő problémák megoldása;
• Munkatársak munkájának napi szintű informatikai támogatása;
• Szoftverek telepítése
• A cégnél használt irodai rendszerek folyamatos oktatása;
• Egyes rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó oktatások megtartása;
• Új informatikai technológiák megjelenésének figyelemmel kísérése, illetve javaslattétel azok alkalmazására;
• Szakmai tudásbázis fejlesztése és karbantartása.
Elvárások:
• Legalább 2 év helpdesk vagy 1 év üzemeltetői tapasztalattal rendelkezel Microsoft környezetben;
• Nem okoz gondot szakmai anyagok, információk feldolgozása, megértése és ezek alkalmazása;
• Jó problémamegoldó vagy, és tudsz rendszerben gondolkozni;
• Képes vagy az önálló és csapatban történő munkavégzésre;
• Precízen végzed a munkád.
Szükséges tapasztalat:
• 1-3 év szakmai tapasztalat
Jelentkezni önéletrajzzal a cv@petry.ro e-mail-címen vagy a 0733-990-055 telefonszámon lehet.

Helyszín igényelhető
a márciuska- és virágvásárra

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyére hívja azoknak a vállalkozásoknak a képviselőit és magánszemélyeket, akik helyszínt igényelnek márciuska- és virágértékesítés céljából, a következő program szerint:
2020. február 26. – március 1., márciuska és vágott virág értékesítése – márciuska időszaka;
2020. március 2. – március 8., cserepes és vágott virágok értékesítése – nőnap időszaka.
A 154 helyszínt tartalmazó jegyzék, valamint a tevékenységekre
javasolt helyszínek megtekinthetők a közterület-felügyelő szakhatóság székhelyén, Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1/B szám
alatt vagy a www.tirgumures.ro honlapon.
A kérvényeket január 20. – február 13. között lehet iktatni, a
helyszíneket február 18-án 12 órától sorsolják ki a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális Központban, a Nicolae Grigorescu
utca 17–19. szám alatt.
Bővebb információkat a következő telefonszámokon lehet igényelni:
– 0265-268-330, 135-ös és 218-as mellék – SAAE
– 0365-807-873, 108-as mellék – SADPP
vagy az intézmény honlapján,
a www.tirgumures.ro elérhetőségen.

