
A kitűzött tervek megvalósítása szempontjából 2019 a ku-
darcok éve volt, a község kulturális élete viszont sosem volt
olyan pezsgő, mint tavaly – vonta meg a mérleget Kovács Edit,
Maroskeresztúr polgármestere. Az első mandátuma végéhez
közeledő községgazda elsőként a sikertelenségekről számolt
be.

– Mivel a helyi tanács nem szavazta meg, nem sikerült megvásárolni
a régi óvoda épületét. Az egyhektáros területre egy sporttermet javasol-
tam, zöldövezettel, játszótérrel, és lehetőség szerint egy uszodát. A taná-
csosok túl drágának tartották a beruházást, kifogásokat kerestek a terület
jogi helyzetét illetően, sőt olyan is akadt közöttük, aki úgy vélte, hogy a
területvásárlás nem  tartozik a fontos célkitűzések közé, bár a lakosság
körében végzett felmérésben ez  prioritásként szerepelt. Továbbá nem

Attól függ…
Vasárnap egy interjúban Ludovic Orban kormányfő szinte minden

kérdésre azt válaszolta, hogy attól függ… Vagyis semmit vagy szinte
semmit nem mondott. Arra a kérdésre például, hogy mi lesz a beígért
nyugdíjemeléssel, illetve a gyermeknevelési pótlék növelésével, úgy
fogalmazott, hogy „a gazdasági helyzet alakulásától függ”. Sietett
hozzátenni, hogy neki leghőbb vágya lenne ugyan ez az emelés, de –
mosta kezét, mint Pilátus – nem hozhat semmiféle döntést olyan ér-
telemben, amely „ártana a gazdaság hosszú távú fejlődésének”. Ami-
kor azt kérdezték, hogy a gyermekpénz megduplázódhat-e esetleg az
év második felében, ugyancsak feltételes módot használt: „ha lesznek
pénzügyi források”. Azt nem állította, hogy nem fognak emelni, de a
kormány szerinte „nem hozhat pénzt sem otthonról, sem a világűr-
ből”, és közben a szociáldemokraták által beígért gyermekpénz- és
nyugdíjemelést „a PSD bosszújának” nevezte. És így folytatta a fel-
tételes módban való fogalmazást: mindenen gondolkodnak, mindent
latolgatnak, mindent fellelősségvállalással akarnak elfogadtatni…

És ezzel eljutottunk a lényeghez. Történt ugyanis, hogy amikor
arra készültek, hogy átvegyék a hatalmat a szociáldemokratáktól,
írásos egyezséget kötöttek az RMDSZ-szel, hogy nem fognak sürgős-
ségi kormányrendeletekkel és felelősségvállalással, vagyis a parla-
ment megkerülésével törvényeket alkotni. Most pedig arról beszél a
miniszterelnök, hogy felelősségvállalással módosítanák kétfordulósra
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Megközelítőleg 43
millió lejt osztott le a
Maros Megyei Tanács
A megyei tanácsosok a hétfői rendkí-
vüli ülésen arról döntöttek, hogy a ta-
nács a 2020-as állami
költségvetésből, a jövedelemadóból
és a hozzáadottérték-adóból mekkora
pénzösszegeket osszon le a Maros
megyei önkormányzatok számára. 

____________3.
Harmincéves 
az RMDSZ
A három évtized küzdelmeit, a sikere-
ket és kudarcokat számba vevő fel-
szólalók a következő időszak
kihívásairól is beszéltek.

____________4.
Bánk bán, ahogy
még soha nem
hallottuk
A Bánk bán című opera-előadásra az
idei nemzeti összetartozás évében, a
magyar kultúra napján, január 22-én,
szerdán, azaz holnap este kerül sor a
Kultúrpalotában. 

____________5.

Fotó: Nagy Tibor

Újjászületik a kultúrotthon

Sikerek és kudarcok 
Maroskeresztúron



ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra

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

IDŐJÁRÁS
Napos, hideg idő
Hőmérséklet:
max.-10C
min.-50C

Ma ÁGNES, 
holnap VINCE,ARTÚR
napja.
VINCE:a latin Vincentius rövi-
dülése, jelentése: győztes.
ARTÚR: Artúr valószínűleg
kelta név, jelentése ismeretlen. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. január 20.

1 EUR 4,7788
1 USD 4,3105

100 HUF 1,4200
1 g ARANY 216,2165

Függőségek: okok és megelőzés
Függőségek: okok és megelőzés címmel tart előadást ja-
nuár 25-én, szombaton 17 órától a marosvásárhelyi Gecse
Dániel Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium előadóter-
mében a kolozsvári Kalóz János György pszichológus; ad-
diktológus. A szakember Ne szúrd el a kari ered! címmel
tart prevenciós programot szenvedélybetegségekről, füg-
gésekről, drogfogyasztásról, számítógépes játékokról, al-
koholizmusról, szexuális nevelésről stb. gyerekeknek,
fiataloknak, felnőtteknek, szülőknek a vészhelyzetek kiala-
kulásának megakadályozása érdekében. A pszichológus
most Marosvásárhelyen tart előadást arról, amit saját maga
is megtapasztalt szenvedélybetegként, melléteszi szaktu-
dását és élethelyzetét. Megélt tapasztalatairól tud beszélni
őszintén, hitelesen, és apaként ismeri a szülők legnagyobb
félelmeit, leggyakoribb kérdéseit a függőségekkel kapcso-
latban. A rendezvény partnere a Gecse Dániel Református
Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium, támogatója a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.

Influencerek a közéletben
Január 25-én, szombaton 10 órától a Regeneráció Egye-
sület szervezésében kerül sor a Fiatalok a közéletben kon-
ferenciára, melynek idei témája: Influencerek a közéletben.
Előadók: Vargancsik Tekla tartalommarketing-menedzser,
Rigmányi Eszter kommunikációs szakember és Kodok Már-
ton IT-szakember. A konferenciára a Studium Prospero Kul-
turális Központ Forradalom utca 8. szám alatti központjában
kerül sor. 

Betyárok, dallamok, balladák
Január 21-én, kedden 17 órától a magyar kultúra napja al-
kalmából az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ma-
rosvásárhelyi szervezete és a Pro Provincia Egyesület
szervezésében a Kultúrpalota előcsarnokában bemutatják
Vargyas Ildikó képzőművész Betyárballada című kiállítását.
Megnyitja Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazga-
tója, a művész munkáit Nagy Miklós Kund méltatja. Betyár-
nótákat citerázik 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.

Zengjen hálaének!
Ezzel a címmel nyílik fotókiállítás január 26-án, vasárnap
12 órától Marosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius egyház-
község Dersi János termében. A magyar kultúra napja al-
kalmából szervezett fotókiállításon Budai Antal István
fotóművész munkáit lehet megtekinteni. A képek a maros-
vásárhelyi egyházi kórustalálkozók történetét és hangulat-
világát elevenítik fel. A fotókiállítást a Marx József fotóklub
elnöke, Both Gyula nyitja meg, a rendezvényen részt vevők
Szabó Hajnal orgonajátékát hallhatják. A kiállítás szervezője
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács marosvásárhelyi szer-
vezete.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

21.,kedd
A Nap kel 

7 óra 58 perckor, 
lenyugszik 
17 órakor. 

Az év 21. napja, 
hátravan 345 nap.

Megyei hírek

Bekecs-előadások Marosvásárhelyen
Több előadásra várja a hét végén a marosvásárhelyi
közönséget a Bekecs Néptáncegyüttes. Január 24-én,
pénteken 18 órától a Legendák kertjében, 25-én, szom-
baton 19 órától az Ember az embertelenségben, 26-án,
vasárnap 19 órától a Fehér foltok, 27-én, hétfőn 18 órá-
tól pedig a Mátyás király igazságai című előadást 
játsszák. Mindenik előadás helyszíne a marosvásárhe-
lyi Mihai Eminescu Művelődési Ház, és előzetes hely-
foglalás szükséges a 0755-289-832-es telefonszámon. 

A magyar kultúra napja 
Marosszentgyörgyön

A magyar kultúra napja alkalmával január 22-én 18 órá-
tól a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia ta-
nácstermében ünnepi rendezvény keretében Moldovan
Bencze Irén bemutatja Jung Ildikó Gondolatok című
könyvét, Czirjék Lajos pedig megnyitja a Jung Ildikó ké-
peiből készült kiállítást, Pataki Ágnes elszavalja a Him-
nuszt, majd a bemutatott kötetből olvas fel.
Közreműködik a Soli Dei Gloria, a Szent György, a Kol-
ping Család és a Jubilate Deo ifjúsági kórus. Házigazda
Baricz Lajos.
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A Teleki Téka két könyves eseményre várja a ma-
rosvásárhelyieket szerdán, a magyar kultúra
napján. A Studium–Prospero Alapítvány által
szervezett Olvass fel Marosvásárhelyért! felolvasó-
maratonnak a Teleki Téka már évek óta társszer-
vezője. 

Idén a könyvtár hangsúlyosabb szerepet vállalt az ese-
mény kigondolásában, lebonyolításában, hozzáadva még
néhány ötletet, illetve helyet adva a maratonnak. Az együtt
olvasásra 11 órától várják az érdeklődőket a Teleki Téka
olvasótermébe. Az esemény különlegessége, hogy minden
órájának egy-egy vásárhelyi íróember a házigazdája: 11
órától Kovács András Ferenc, 12-től Markó Béla, 13 órától
Szabó Róbert Csaba, 14 órától Vida Gábor, 15 órától De-
mény Péter, 16 órától Spielmann Mihály, 17 órától Láng
Zsolt kezdi a felolvasást, a felolvasás záróóráját pedig Tóth
László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja indítja. A
felolvasáshoz regisztrálni az olvassfel@gmail.com címen
vagy a 0730-627-439, 0742-017-199 telefonszámokon
lehet. Természetesen, felolvasási kötelezettség nélkül, szí-
vesen látjuk a közönséget (minél nagyobb számban)! 

Ugyanakkor, tisztelgésként a magyar kultúra napja előtt,
a Teleki Téka január 22-én indítja el ez évi örökbefogadási
akcióját: Hordozd tenyereden a Tékát! Fogadj örökbe egy
oldalt a Teleki Tékában! címmel. 

Január 22–31. között megtekinthetők kiállításunkon
azok a kiemelt könyvek, kéziratok, amelyek restaurálásá-
hoz adománnyal hozzá lehet járulni 2020-ban. 

Balassi Bálint – Rimay János Istenes énekek c. köteté-
nek (1660) unikum példánya az egyik könyv, amelynek
felújításához hozzájárulhatnak 2020-ban. Ezt a vallásos
verseket tartalmazó gyűjteményt a marosvásárhelyi refor-
mátus kollégium könyvtára őrizte meg. Legjelentősebb
kora újkori költőnk, Balassi Bálint (1554–1594) és tanít-
ványa, Rimay János (1570 k.–1631) munkája 1632 körül
jelent meg először nyomtatásban.
Valamennyi felekezet körében igen
hamar népszerűvé vált, gyors egy-
másutánban számos további kiadás-
ban látott napvilágot, egészen a 19.
század elejéig. A korai kiadásokból
csak töredékeket ismerünk, a bemu-
tatott kötet is csonkán, címlap nélkül
maradt ránk, de betűanyagának vizs-
gálatával a kutatás megállapította,
hogy 1660 körül Bártfán, Klöss
Jakab nyomdaműhelyében készült.
Ebből a hatodik kiadásból ma ez a
világon ismert egyetlen példány.

Heltai Gáspár Krónika az magya-
roknak dolgairól című művét Heltai
Gáspárné műhelyében adták ki,
1575-ben. A mű Attilától kezdve II.
Lajosig tárgyalja a magyarok törté-
netét, a jeles író, lelkész, nyomdász
és kiadó 1574-ben bekövetkezett ha-
lála miatt a nyomtatást özvegye fe-
jezte be. A kötetet több fametszet is
díszíti. Orbán Balázs adományából

került a székelykeresztúri unitárius gimnázium birtokába,
majd onnan a Teleki–Bolyai Könyvtárba.

Szintén Heltai Gáspárné adta ki Bogáti Fazekas Miklós
unitárius iskolamester, prédikátor Szép história az tökéletes
asszonyállatokról c. értekezését 1577-ben. Később további
igen ritka széphistóriákkal kötötték össze, ezek közül
Enyedi György Gismunda és Gisquardus históriája uni-
kum példány. (Debrecen, Rudolf Hoffhalter műhelye,
1577).

Apáczai Csere János hollandiai tartózkodása idején
kezdte írni, majd itthon fejezte be Magyar enciklopédia c.
főművét, melyben elsőként tesz kísérletet a magyar termé-
szettudományos szókincs megteremtésére (Utrecht, 1653–
1655). 

Kaposi Sámuel: Explicatio theologiae Rissenianae. I-II.
1722. Kaposi Juhász Sámuel (1660–1713), a gyulafehér-
vári református kollégium tanára a tanítás során a holland
kortárs, Leonard van Rijssen (1631–1716) teológiai mun-
káját magyarázta. Bevett szokás volt, hogy a diákok leje-
gyezték tanáruk előadását, majd amikor már nem volt
szükségük a jegyzetre, továbbadták, eladták. Így került az
1722. december 2-ára keltezett kétkötetes, latin nyelvű
kézirat 1756. október 6-án a marosvásárhelyi református
kollégium könyvtárába az egykori diák, Szőcs Mihály ado-
mányaként. A kézirat oktatástörténeti jelentősége vitatha-
tatlan, hiszen rávilágít arra, hogy a 18. század fordulóján
az erdélyi teológiai oktatásban a kortárs magyarázatok is
helyet kaptak. A díszes címlap, a szép és jól olvasható kéz-
írás külön értéke a kéziratnak. 

A kötetek restaurálását a Teleki Téka restaurátora, Már-
ton Krisztina végzi majd, az adományokat a szükséges fo-
gyóanyagok beszerzésére fordítjuk. Egy oldal
örökbefogadása 25 lejt jelent, amelyet átadhatnak a Teleki
Tékában Lázok Klárának, vagy átutalhatják a Teleki Téka
Alapítvány bankszámlaszámára: 

RO29 BTRL RONC RT0383438001. (közlemény)

A magyar kultúra napja a Teleki Tékában

Irodalomról és kutyaszánhúzó versenyről 
az Erdély TV keddi műsoraiban

Harmincéves a Látó szépirodalmi
folyóirat. Az ünnepi lapszámot a ma-
gyar kultúra napján mutatják be a szer-
kesztők. Ma, kedden 20.30-kor az

Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp
műsora is felköszönti a Látót.

Tusnádfürdőn idén télen is megszer-
vezik a kutyafogathajtó sprintversenyt.

A Tusnádfürdő-kupa várható program-
járól a Mozaik című műsorban lesz
szó, szintén ma, kedden 18.15 órától
az Erdély TV-ben.



Az állampolgárok jogait garantáló biztosítékokra van szük-
ség ahhoz, hogy a Parlament hozzájáruljon a kilépési megál-
lapodáshoz, jelentette ki az Európai Parlament a múlt héten.

Aggodalmak fogalmazódtak meg az Egyesült Királyság le-
telepedési rendszerével és a „független hatóság” létrehozásá-
val kapcsolatban.

A vita középpontjában a mozgás szabadsága, az átmeneti
időszak hossza és az a cél áll, hogy az uniós és a brit állam-
polgárok életében a lehető legkisebb zavart okozza a Brexit.

A képviselők az állásfoglalásban áttekintik a Brexit által
érintett állampolgári jogokat, és kiemelik: a kilépési megálla-
podáshoz való hozzájárulásuk figyelembe veszi a „kulcsfon-
tosságú rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban
szerzett tapasztalatokat, illetve a nyújtott biztosítékokat”. A
Parlament elsősorban az Egyesült Királyság kérelmezésen ala-
puló letelepedési programjával, a sikeres kérelmezőknek adott
kézzelfogható dokumentum hiányával és a rendszer elérhető-
ségével kapcsolatban fogalmazta meg kétségeit.

A képviselők megkérdőjelezik a kilépési megállapodásban
tervezett, ún. „független hatóság” nagy-britanniai létrehozását
és függetlenségét, és felvetik az Európai Parlament és az
Egyesült Királyság parlamentje által létrehozott közös ellen-
őrző mechanizmus kialakításának lehetőségét.

Az állásfoglalás az állampolgárok felkészítésére való tájé-
koztató kampányok elindítását javasolja, és felkéri az unió 27

tagországát, hogy következetesen és nagylelkűen viszonyul-
janak a területükön élő és jogbiztonságot váró brit állampol-
gárokhoz.

Az állásfoglalást 610 szavazattal, 29 ellenszavazat és 68
tartózkodás mellett fogadták el egy keddi vitát követően,
amely jórészt a brit kilépés utáni szabad mozgással és a brit
állampolgárok életét érő negatív hatással foglalkozott.

xxx
Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között megkötött

kilépési megállapodás életbe lépéséhez a Parlamentnek a lea-
dott szavaztok egyszerű többségével jóvá kell hagynia a meg-
állapodást (az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2)
bekezdésének értelmében). A Parlament a brit ratifikációs el-
járás lezárultát követően szavaz a kilépési megállapodásról.

A kilépési megállapodás második része védelmet nyújt az
Egyesült Királyságban élő uniós és az unióban élő brit állam-
polgároknak és családjuknak. A szabályok értelmében az
uniós jog szerint járó társadalombiztosítási jogok továbbra is
érvényesek, és az állampolgárok jogait mindenhol életük vé-
géig garantálni fogja az unió és az Egyesült Királyság. Az ad-
minisztratív eljárásnak átláthatónak, zökkenőmentesnek és
rövidnek kell lennie. Ezen szabályok gyakorlati alkalmazását
egy, az Európai Bizottság hatáskörével megegyező hatáskörű,
független hatóság fogja ellenőrizni. (mózes)

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodája)

a polgármester-választást szabályozó törvényt, ami
ellen – köztudott – az RMDSZ következetesen tiltakozik.

A Szövetségi Képviselők Tanácsának múlt hét végi
ülésén maga a szövetségi elnök fogalmazott úgy, hogy
az RMDSZ számára a legnagyobb kockázatot 2020-ban
a kétfordulós polgármester-választás bevezetése jelenti,
ezt kell kivédeniük. Ehhez kell igazítaniuk a stratégiá-
jukat, és ezért az RMDSZ meg fogja szavazni a PSD bi-
zalmatlansági indítványát. Ami – sietett megmagyarázni
– nem jelenti azt, hogy „összeállnának a PSD-vel”.
Mint mondta, néhány hónappal a választások előtt
„nem illik” változtatni a játékszabályokon, és az
RMDSZ egyetlen eszköze a választási törvény módosí-
tásának megakadályozására a bizalmatlansági indít-
vány megszavazása, ugyanis az alkotmány szerint a
felelősségvállalással beterjesztett jogszabályok csak
akkor nem lépnek hatályba, ha a kormány megbukik,
ezzel pedig elindul egy eljárás, amelynek végén előre
hozott választások lehetnek. Az alkotmány szerint az ál-
lamfő akkor oszlathatja fel a parlamentet és írhat ki idő
előtti parlamenti választásokat, ha az első kormányala-
kítási kísérlettől számított 60 nap alatt két kormányala-
kítási kísérlet kudarcba fullad. 

Jut eszembe, amiről már a múltkor is beszéltem, hogy
egy ismerősöm gondolkodás nélkül igent válaszolt
Orban Ludovicra, miközben utálattal utasította el a
„vörös pestist”. Még csak fel sem merült benne az
„attól függ”. Vajon mit gondol most?

Szeptembertől nőhetnek 
a nyugdíjak

A nyugdíjak a gazdasági folyamatoktól függően negy-
ven százalékkal nőnek szeptembertől – jelentette ki
vasárnap Ludovic Orban miniszterelnök. Hozzátette:
a gyermeknevelési támogatást abban az esetben
duplázzák meg, ha lesz rá pénz. A kormányfő szerint
a nyugdíjemelésre van elkülönített összeg a költség-
vetésben, de minden attól függ, hogy hogyan alakul
a gazdaság. Rámutatott: a bér- és nyugdíjemelése-
ket objektív mutatókhoz kell kötni.
(Agerpres)

Felelősségvállalás január 29-én
A parlament két házának házbizottsága hétfőn elfo-
gadta a kétfordulós polgármester-választásért való
kormányzati felelősségvállalás menetrendjét. A mó-
dosító indítványokat január 27-éig lehet benyújtani, a
kormány pedig január 29-én áll a honatyák elé. A kor-
mány múlt héten döntött arról, hogy felelősséget vál-
lal a parlament előtt a kétfordulós
polgármester-választáshoz való visszatérést előíró
törvénytervezetért. Marcel Ciolacu, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) ügyvivő elnöke ezt követően bejelen-
tette, bizalmatlansági indítványt fognak benyújtani,
és kezdeményezésük az RMDSZ támogatását is él-
vezi. (Mediafax)

Légszennyezettség-megelőző
tervek

Costel Alexe környezetvédelmi miniszter hétfőn úgy
nyilatkozott, további tíz romániai városnak kell „meg-
előző terveket” készítenie a légszennyezettség miatt
az európai intézmények ajánlására, hogy megelőz-
hető legyen egy esetleges kötelezettségszegési eljá-
rás. A szaktárcavezető hétfőn Bukarest, Brassó és
Jászvásár képviselőivel egyeztetett a minisztérium
székhelyén, ugyanis a három városban gond van a
levegő minőségével, és az Európai Bizottság megfi-
gyelés alatt tartja őket. Elmondása szerint ugyanak-
kor Craiova, Kolozsvár, Temesvár, Konstanca, Brăila,
Turnu Măgurele, Galac, Bákó, Ploieşti és Piteşti ön-
kormányzatának is megelőző terveket kell készítenie
a légszennyezettség visszaszorítása érdekében.
Hétfőn jelezte ugyanakkor, hogy jelentést fog kérni
az Országos Közegészségügyi Hatóságtól arról,
hogy mennyire hat ki a légszennyezés a lakosság
egészségi állapotára. (Mediafax)

Forgalommal szemben 
az autópályán

Lefilmeztek egy férfit az A1-es Szeben–Déva autó-
pályán, amikor forgalommal szemben autózott, sötét-
ben és ködben. A felvételt egy szabályosan
közlekedő sofőr készítette, és feltette a Facebook kö-
zösségi portálra. Elmondása szerint egy bukaresti
rendszámú autó haladt a forgalommal szemben. A
poszt szerint a felvétel szombatról vasárnapra virra-
dóra készült, a Fehér megyei Alkenyér közelében. Az
elmúlt időszakban egyre több sofőrt filmeznek le,
amint valamely autópályán a forgalommal szemben
közlekedik. (Mediafax)

2020.január21.,kedd __________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG3

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Attól függ…

A megyei tanácsosok a hétfői rendkívüli ülésen arról
döntöttek, hogy a tanács a 2020-as állami költség-
vetésből, a jövedelemadóból és a hozzáadottérték-
adóból mekkora pénzösszegeket osszon le a Maros
megyei önkormányzatok számára. 

A Maros Megyei Tanács a rendelkezésére álló
27.316.000 lejes alapot a polgármesteri hivatalokkal foly-
tatott konzultáció alapján osztotta szét a helyi fejlesztési
programok, a társfinanszírozást igénylő infrastrukturális
programok támogatására, valamint a települések azon mű-
ködési költségeinek fedezésére, amelyeket az önkormány-
zatok nem tudnak saját bevételeikből finanszírozni. A
pénzek szétosztásánál prioritásként kezelték a polgármes-
teri hivatalokhoz tartozó SMURD-központok és az öregott-
honok működési költségeinek fedezését, hiszen ezek
valójában megyei érdekeltségű szolgáltatásokat nyújtanak.
Az alapok önkormányzatok szerinti leosztását saját honlap-
ján közölte a megyei tanács. 

Az említett alap mellett az önkormányzatok számára to-
vábbi 15.356.000 lej került szétosztásra, amely a hozzáadott-
érték-adó visszaosztásából származik, és amelyet a megyei és
községi utak karbantartására és javítására lehet fordítani. Az
összegből 14.000.000 lejt utaltak a megyei utak és 1.356.000
lejt a községi utak munkálataira. 

Tekintettel arra, hogy Nyárádszereda önkormányzata önál-
lóan, helyi szinten oldja meg a Románia iskoláiért programot
– a tej és kifli programot –, a hétfői tanácsülésen a megyei ön-
kormányzat 127 ezer lejt utalt át a polgármesteri hivatalnak a
program 2019–2020-os tanévi, az idei első hat hónapra ese-
dékes kiadások finanszírozására. Ebből az összegből 97 ezer
lejt tesz ki a péktermékek, a tejtermékek és a gyümölcs be-

szerzése és kiosztása, 30 ezer lejt pedig a program keretében
végzett oktatótevékenységek finanszírozására fordít az önkor-
mányzat.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke az idei év első
rendkívüli tanácsülését követően a sajtónak nyilatkozva el-
mondta, hogy a legfontosabb napirendi pont a már említett
költségvetés jóváhagyása volt. 

– Fontos ez, hiszen minden évben a jövedelemadóból egy
bizonyos részt a megyei önkormányzat utal ki az önkormány-
zatoknak. 27,3 millió lejes összegről van szó, amit szétosztunk
a megye települései között. Fontosnak tartom megemlíteni,
hogy a megyei tanács testületi tagjai egyetértettek abban, hogy
a rohammenő szolgálatot és az öregotthonokat fenntartó ön-
kormányzatokat támogatni kell, mert fontos szolgáltatásokat
nyújtanak, s ezeket prioritásként kell kezelni. Következéskép-
pen az a tizenkét település, ahol SMURD-egységek vannak,
továbbá az az öt, ahol idősotthonok vannak, nagyobb összeget
kaptak, hogy ezeket fenn tudják tartani. Azért volt sürgős meg-
hozni ezeket a döntéseket, mert 45 nap áll az önkormányzatok
rendelkezésére, hogy elfogadják az évi költségvetésüket. Min-
den önkormányzat ennek a kiegészítésnek a tudatában állít-
hatja össze a saját költségvetését, amelyet február 20-ig
elfogadhatnak – tájékoztatott Péter Ferenc.
Megszűnt Mara Togănel mandátuma 

A tanácsülés napirendjén szerepelt Mara Togănel mandátu-
mának megszüntetése, tekintettel arra, hogy őt a PNL javas-
latára Maros megye prefektusának nevezték ki. Péter Ferenc
elmondta, hogy a liberális párt egyelőre nem nevezte meg azt
a tanácsost, aki Mara Togănel helyébe lép a megyei önkor-
mányzat testületébe. 

Maros megye 2020-as általános költségvetésének összeál-
lítása még folyamatban van, elfogadására a februári tanácsü-
lésen kerül sor.

Megközelítőleg 43 millió lejt osztott le 
a Maros Megyei Tanács

Brexit
Az állampolgárok jogait garantáló biztosítékokra 

van szükség

Bizalmatlansági indítványt terjeszt a parlament elé
Ludovic Orban jobbközép kormánya ellen az ellen-
zékben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD), hogy
megakadályozza a kétfordulós polgármester-vá-
lasztás bevezetését, és véget vessen a kabinet
„visszaéléseinek” – döntötte el hétfőn a PSD ideig-
lenes pártvezetése.

Paul Stănescu ideiglenes főtitkár szerint a három hónapja
ellenzékbe került PSD-nek nem kellene a közeljövőben visz-
szatérnie a kormányba, de a kormánybuktatással meg akarja
akadályozni azt a „demokrácia elleni merényletet”, amit a vá-
lasztási törvény módosítása jelentene néhány hónappal az ön-
kormányzati választások előtt.

A parlamenti mandátumok több mint 40 százalékával rendel-
kező PSD az RMDSZ által már beígért támogatásra számít, to-
vábbá független képviselőkkel és a Victor Ponta vezette Pro
Romania párttal is egyeztet, hogy összehozza a kormány megbuk-
tatásához szükséges többséget. Ha nem sikerül a kormánybuktatás,
akkor a PSD alkotmányossági óvással próbálja megakadályozni a
kétfordulós polgármester-választás bevezetését.

Stănescu szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormánya
kizárólag önös politikai számításait követi, amikor a nyugdí-
jak, a családi pótlék vagy a pedagógusbérek emelése helyett
a parlamenti választások előrehozását és a kétfordulós polgár-
mester-választás bevezetését erőlteti.

A PSD már összegyűjtötte a bizalmatlansági indítvány be-
terjesztéséhez szükséges aláírásokat. Lia Olguţa Vasilescu
szociáldemokrata képviselő szerint az indítványt az RMDSZ
törvényhozói is aláírták.

Közben Klaus Iohannis államfő hétfőn levélben kezdemé-
nyezte a parlament rendkívüli ülésszakának összehívását,
hogy a kormány úgynevezett felelősségvállalást jelenthessen
be a választási törvény módosítása érdekében. Az ilyen módon
előterjesztett tervezeteket a parlament nem vitatja meg: ha-
tályba lépésüket csak úgy akadályozhatja meg, ha megbuk-
tatja a kormányt.

A jelenlegi erőviszonyok mellett néhány vokson múlhat,
hogy a jobbközép kormány talpon marad-e egy bizalmi vok-
solás nyomán. Bár a miniszterelnök és az államfő már meg-
egyezett abban, hogy megpróbálják kiprovokálni az év végén
esedékes parlamenti választások előre hozását, Iohannis hét-
főn kétségét fejezte ki, hogy a parlament megvonná a bizalmat
a kormánytól.

Ha mégis megbukna a kormány, Iohannis kizártnak ne-
vezte, hogy a PSD bevonásával nemzeti egységkormányt hoz-
nának létre.

„Két lehetőség van: vagy a PNL fog kormányozni, vagy
előre hozott parlamenti választások lesznek. Más nem jön
szóba” – szögezte le az államfő. (MTI)

Bizalmatlansági indítványt terjesztenek be 
Ludovic Orban kormánya ellen

Mezey Sarolta



Szombaton ünnepelte a Ko-
lozsvári Magyar Operában
tartott gálán 30. születésnap-
ját az RMDSZ. A három évti-
zed küzdelmeit, a sikereket és
kudarcokat számba vevő fel-
szólalók a következő időszak
kihívásairól is beszéltek,
arról, hogy miként lehet a
szülőföldön identitását meg-
őrizni akaró magyar közös-
ségnek értelmes jövőképet
felmutatni. 

Az emlékezés, a közelmúlt törté-
néseinek hiteles felidézése nagyon
fontos, mert a többségi társadalom
hajlamos megfeledkezni rólunk,
amint nemrég tette két fiatal román
újságíró, akiknek a romániai forra-
dalom után történtekről szóló há-
romórás filmjükben egy szó sem
esett a magyarok, az érdekképvise-
leti szervezet szerepéről az ország
demokratizálódási folyamatában, a
NATO- és európai csatlakozásban.
Markó Béla ünnepi felszólalásában
ezt sérelmezve tette fel a kérdést:
„De mitől is olyan jelentős, ami az
RMDSZ megalapításakor és az azt
követő három évtizedben lezajlott?”
Válaszában úgy értékelte, hogy a
trianoni tragédia utáni sorsmegha-

tározó időkeretben az utóbbi har-
minc évben „visszafordítottuk,
vagy legalábbis megállítottuk az ad-
digi folyamatos romlást”.
Saját vezetőinkre 
hallgathassunk

– Mert az a szövetség, amelyet
1989 decemberében megkötöttünk,
olyan hatékony eszköznek bizo-
nyult, amire Trianon óta, merem ál-
lítani, nem nagyon volt példa
errefelé. Ehhez viszont kellett a ro-
mániai magyar közösség túlélőké-
pessége és már-már naiv hite,
amivel annak idején nekifogott,
hogy a kommunizmus nyomait el-
takarítsa, és élhető jövőt teremtsen
magának. Nem egyikünket vagy
másikunkat dicsérem, hanem az ut-
cára vonuló százezrek akkori képes-
ségét a változásra és változtatásra.
A szolidaritást dicsérem, amely
azokban a napokban minden egyéni
sérelmet, minden vélt vagy valós
véleménykülönbséget háttérbe szo-
rított – mondta a volt elnök.

Az RMDSZ sok esetben kény-
szerült nehéz döntések meghozata-
lára, sokan a közösségen belülről is
bírálták. Esetenként jogosan. A hi-
bákat is fel kell vállalni. A szervezet
tele van ellentmondásokkal: „Jobb-
oldaliakkal és baloldaliakkal, kon-
zervatívokkal, liberálisokkal,

álmodozókkal és pragmatikusokkal,
és amíg ez így lesz, amíg toleráljuk
egymás véleményét, addig az
RMDSZ is erős lesz.” 

Az erdélyi magyar közösség1989
előtt magára volt hagyatva nemcsak
Európa, hanem Magyarország ré-
széről is. Ezért „a közösség azt
akarta, hogy végre legyenek saját
választott vezetői, akik nem Buka-
restet képviselik a magyarok között,
hanem a magyar érdekeket védik
Bukarestben. Akik tudják, merre
kell menni. Azt akarta ez a közös-
ség, hogy ne mások mondják meg,

mi a jó nekünk, hanem saját veze-
tőinkre hallgathassunk végre. Segít-
senek nekünk minél többen,
segítsen elsősorban Magyarország,
de döntsünk mi a saját sorsunkról”.
Tudatos döntések

„Az RMDSZ alapítása és 30 éves
története tudatos és felelős dönté-
sek, valamint apró véletlenek hosz-
szú sorozatából áll. Az alapítók
részéről tudatos döntés volt, hogy
szövetséget, és nem pártot kell ala-
pítani. De az már a véletlen műve,
hogy egyik vagy másik városban
akkor kik gyűltek össze” – mondta
beszédében Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök, mintegy folytatva
Markó Béla gondolatait. Ugyanak-
kor a kisebbségi politizálás nehéz-
ségeiről szólva a külső
szövetségesek keresésének kény-
szerét hangsúlyozta, hisz a törvény-
hozásban partnereket kell találni,
folyamatos párbeszédet kell fenn-
tartani a román pártokkal. Mindezt
olyan körülmények közt, hogy a na-
cionalista kártya újból és újból ki-
játszható, mint tavaly az Úzvölgye
vagy a marosvásárhelyi katolikus
iskola esetében. 

„Az RMDSZ 30 éves története
három évtizednyi harc, építkezés és
kompromisszumok története. Így
volt, és nem lesz másképpen” –
mondta a szövetségi elnök. A meg-
oldást pedig a politikai párbeszéd-
ben, a közösség döntéshozó
képességében látja. És abban, hogy
a hibákat képesek kijavítani. Ettől
sikeres az RMDSZ. „Az elmúlt száz

évben, 1918-tól errefelé volt-e még
olyan önálló magyar politikai ér-
dekvédelmi szervezet Romániában,
amely 30 éven át megszakítás nél-
kül képes lett volna megtartani az
erdélyi-romániai magyarok bizal-
mát, és képviselni őket a parlament-
ben és az önkormányzatokban?” –
tette fel a kérdést Kelemen Hunor. 
A magyar nemzet részeként

A szervezet erejét „érdekvédelmi
és közképviseleti jellege, a társada-
lomszervezési és a politikai képvise-
leti feladatok ellátására szabott
felépítése, a területi szervezetek au-
tonómiájára épülő szövetségi jellege,
a döntéshozás alkalmazott mecha-
nizmusai, a társszervezeti rendszere,
1993 után az önkormányzati modell
kiépítése és hatékonysága, a parla-
menti csoport, az önkormányzatok,
az ifjúsági és civil szervezetek mun-
kája és nem utolsósorban a sokszí-
nűsége adja” – vélekedett
félszólalásában Takács Csaba, a szö-
vetség volt ügyvezető elnöke. 

Brendus Réka, a magyarországi
nemzetpolitikai államtitkárság fő-
osztályvezetője kiemelte az alapítók
bölcsességét, amikor a magyar
nemzetrészekhez való viszonyulást
meghatározták: „A romániai ma-
gyarság méltányosnak és természe-
tesnek tartja, hogy fenntarthassa és
ápolhassa kapcsolatait a magyar
nemzet más részeivel”, hisz „a ro-
mániai magyar nemzeti kisebbséget
kultúrája, történelme, hagyományai
elválaszthatatlan szálakkal fűzik a
magyar nemzethez”.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS________________________________________________ 2020.január21.,kedd

Karácsonyi Zsigmond

Harmincéves az RMDSZ
Erős szövetség, 
de nem hibátlan

Január 10-én Lucian Bode szál-
lításügyi miniszter, Florin Sorin
Scarlat, a közúti infrastruktú-
rát kezelő országos társaság
vezetője Mara Togănel prefek-
tus kíséretében meglátogatta
az észak-erdélyi autópálya
Maros megyei szakaszainak
építőtelepeit, majd Nyárádtőn,
az építőcég telephelyén sajtó-
tájékoztatót tartott, ahol szóba
került a szászrégeni terelőút is.
Ennek kapcsán január 15-én a
prefektus és az útügyi hatóság
képviselői Szászrégenben
Maria Precup polgármester és
Márk Endre alpolgármester je-
lenlétében elemezték, hogy
miként lehet előmozdítani az
ügyet. 

Az útügyi hatóságot Horia
Stancu, a brassói út- és hídügyi re-
gionális igazgatóság vezérigazga-
tója, Monica Epure, a
marosvásárhelyi útügyi igazgatóság
szakértője képviselte, a tárgyaláso-
kon részt vett a város általános vá-
rosrendezési tervét készítő Aedilis
Proiect Kft. műépítésze, valamint a

terelőút megvalósíthatósági tanul-
mányáért felelő TFP Inginerie Kft.
szakértője. 

A látogatás kapcsán Márk Endre
alpolgármester lapunknak elmondta,
hogy kissé borúlátó a terelőutat ille-
tően, ugyanis az első terv 2004-ben
készült, akkor valóban született egy
kormányhatározat, amelynek meg-
felelően az országútügyi igazgatósá-
got (CNAIR) bízták meg a
kivitelezéssel, a munkálatokat pedig
a központi költségvetésből finanszí-
rozták volna. Azóta a polgármesteri
hivatal többször is az illetékesekhez
fordult, hogy sürgesse meg a kivite-
lezést, de süket fülekre talált, a leg-
gyakoribb kifogás a pénzhiány volt.
2019-ben Răzvan Cuc korábbi PSD-
s szállításügyi miniszter is járt
Szászrégenben, megint elővették a
tervet, és megígérte, hogy előmoz-
dítja az ügyet. Kormányváltás volt,
így nem követhette ígéretének va-
lóra váltását. Annyi azonban történt,
hogy az országútügyi igazgatóság
szakemberei tavaly nekifogtak a
2004-es nyomvonal alapján a meg-
valósíthatósági tanulmány elkészíté-
sének. Közben kiderült, hogy a terv
majdhogynem kivitelezhetetlen,
mert az út több magánterületet, idő-

közben felépített házat érintene, így
a kisajátítási folyamat miatt igen-
csak elhúzódna a kivitelezés, és a ki-
adások is jelentősen nőnének. A
tervezők azonban nem nagyon tér-
hettek el az eredeti – a kormányha-
tározatban kijelölt – nyomvonaltól,
így nagyjából ezt követve elkészült
a harmadik változat is, amely elfo-
gadhatóbb. Azonban ennek a kivite-
lezését jelentősen hátráltatja, hogy
17 hidat kell építeni, többek között
azért, mert az út kétszer haladna át
a Maros felett, át kell hidalni a Gör-
gény-patakot, kétszer a vasutat és a
Marosvásárhely–Maroshévíz ország-
utat is. Az elképzelés szerint a kör-
gyűrű a Beresztelke határában levő
körforgalomtól indulna, megkerülné
a várost, átmenne a Maroson, érin-
tené a petelei elágazást, ahol viaduk-
tot kellene építeni a községi út felett,
továbbá a Kastamonu fafeldolgozó
gyár szomszédságát érintve a Mo-
csár-erdő szélén haladna. Eddig az
volt a gond, hogy az erdő Natura
2000-es természetvédelmi terület, a
jelenlegi tanulmány alapján azonban
mégsem védett, így valószínű, hogy
ki lehet vágni egy erdősávot a
nyomvonalnak. Innen a görgénysó-
aknai út felett, a Maroson át vezetne

tovább a körgyűrű, majd a Marosvá-
sárhely–Maroshévíz országútba tor-
kollna. A Marosvásárhely felől
érkezők a Görgény völgye felé ha-
ladva hajthatnának fel és le a terelő-
útról(ra). 

A legutóbbi változatot illetően az
útügyi igazgatóság szakemberei
egyeztettek a város főépítészével, és
a szászrégeni találkozón azt ígérték
a városvezetőknek, hogy február
elején bemutatnak egy látványter-
vet, és ha az önkormányzat jónak
látja, elindítják a kivitelezéshez
szükséges eljárásokat, az engedé-
lyeztetést, majd elkészíthetik a mű-
szaki, pénzügyi terveket. A munka
hozzávetőleg 28 millió euróba ke-

rülne. A jó benne, hogy bár magán-
tulajdonban levő szántóföldeken ha-
ladna át, és ezeket ki kell sajátítani,
nem érint házakat, ami megkönnyíti
az eljárást. 

– Nem akarok senkit ámítani,
tisztában kell lenni azzal, ha az en-
gedélyeztetést, építkezést a napok-
ban indítaná el a hatóság, akkor is a
legjobb esetben öt év múlva lenne
valami a körgyűrűből, ha a majdani
kormány is elfogadja és támogatja a
műszaki-pénzügyi mutatókat. Egy
biztos: a szászrégeni önkormányzat
saját költségvetéséből nem tudja fi-
nanszírozni az építkezést, így az
csakis a kormánytól függ – mondta
Márk Endre.

Terítéken a szászrégeni terelőút 
Februárra lesz látványterv 

Vajda György 

Fotó: Szászrégeni Polgármesteri Hivatal 



A magyar kultúra napjának megün-
nepléséből a marosvásárhelyi intéz-
mények is igencsak kiveszik a
részüket. Ezen a héten számos jelen-
tős rendezvényre látogathatnak el az
érdeklődők, ám ezek közül egy a szo-
kásosnál is nagyobb érdeklődésnek
örvend, és nem véletlenül. A Bánk bán
című opera-előadásra az idei nemzeti
összetartozás évében, a magyar kul-
túra napján, január 22-én, szerdán,
azaz holnap este kerül sor a Kultúrpa-
lotában. 

A Magyarország Csíkszeredai Főkonzulá-
tusa, a Maros Megyei Tanács és a Class Érté-
keink Egyesület szervezésében Erkel Ferenc
háromfelvonásos operáját tekintheti meg a
közönség olyan neves erdélyi és magyaror-
szági művészek és zenészek tolmácsolásá-
ban, mint Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas
magyar operaénekes, bariton; Pánczél Éva, a
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztjével kitüntetett énekes és Röser Orsolya
Hajnalka, a Magyar Állami Operaház szop-
ránja, vezényel a Virtuózokból ismert Szüts
Apor zeneszerző, karmester, zongoraművész.
A darabot színpadra rendezte Novák Péter, a
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztjével kitüntetett színész, énekes, szöveg-
író, zeneszerző, műsorvezető. A produkciót a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zene-
kara és kórusa fogja kísérni. A produkcióval
kapcsolatosan tartottak sajtótájékoztatót a
szervezők hétfőn délben a Kultúrpalota Tü-
körtermében, amelyen Bocskor Lóránt ren-
dezvényigazgató, Tóth László főkonzul,
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke, Szüts Apor karmester, Molnár Levente
operaénekes, valamint Novák Péter rendező
fogadták a megjelenteket.

A beszélgetést Bocskor Lóránt moderálta,
kérdéseire Tóth László főkonzul elmondta,
szokásossá vált immár, hogy Marosvásárhe-
lyen a csíkszeredai konzulátus és a Maros
Megyei Tanács a magyar kultúra napján
nagyszabású közös eseményt szervez. 
– 2017-18-ban döntöttünk úgy, hogy elindí-
tunk egy zenei eseménysorozatot Vásárhe-
lyen. A kulturális életben aktívan jelen
vagyunk, és bár a legtöbb rendezvényt Csík-
ban szervezzük, Marosvásárhely is kiemelt
helyet foglal el a fókuszunkban. Az eddigi
előadásaink bebizonyították, hogy helyesen
döntöttünk, órák alatt elfogytak a jegyek,
most is óriási az érdeklődés. A vásárhelyi kö-
zönség érti és értékeli ezt a műfajt, ez nagy
öröm számunkra. Abból a koncepcióból in-
dultunk ki, hogy mi itt a külhonban vagyunk,

ahol a magyar kultúra napján, magyarországi
és erdélyi előadók közös tolmácsolásában
egy jelentős magyar alkotást kívánunk bemu-
tatni. Ez a cél idén újra teljesült.

– A kultúra az egyik legfontosabb dolog az
életünkben, és jó dolog, hogy az év elején van
egy kiemelt nap, amikor kimondottan közép-
pontba kerül – tette hozzá Péter Ferenc. 
– Nagy öröm, hogy a főkonzulátussal és a fő-
konzul úrral partnerségben szervezhetünk kü-
lönböző rendezvénysorozatokat. Most is
nagyon színvonalas előadás kerül a közönség
elé. Ebben a gyönyörű épületben a Bánk bánt
adjuk elő, az egyik legjelentősebb magyar
drámát, operát. A palotát díszítő dombormű-
vek között az egyik éppen a Bánk bán egyik
jelenetét ábrázolja. Köszönöm az általunk
fenntartott kulturális intézményeknek a nagy-
szerű munkát, amelyet végeznek, és arra
kérem a közönséget, hogy minél több rendez-
vényt látogassanak meg. Mi ezentúl is támo-
gatjuk az intézményeket, továbbra is
nyitottak vagyunk az együttműködésre, kö-
szönjük Magyarország kormányának és a
Bethlen Gábor Alapnak, hogy ilyen rangos
eseményeket hozhatunk Marosvásárhelyre.

Szüts Apor karmester elmondta: – Nekünk,
magyaroknak elsősorban az a legnagyobb
erőnk, hogy az elmúlt évszázadok alatt egy
olyan kulturális közeget hoztunk létre, amely
unikális. A Bánk bán is, mint opera, nagyon
egyedi mű, megadja az alkotás lehetőségét.
Nekünk az összekapaszkodás a legnagyobb
erőnk, és én nagyon szívesen jövök ide dol-
gozni, bármikor is hívnak. 

– Ezek erős kapcsolatok – szólt a közös
munkáról Novák Péter. – Az Apor esetében

érezhető a szerteágazó kreativitás, Molnár
Leventével mindig nagyon szeretek együtt
dolgozni, egységes az ízlésvilágunk, a habi-
tusunk. A 2000-es évek elején már dolgoztam
Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színházban.
Az akkor ugyanitt dolgozó Bocskor Lóránt
generációjának egyik legtehetségesebb színé-
sze volt, a barátságunk azóta tart. Édesapám
(Novák Ferenc Kossuth- és Erkel-díjas kore-
ográfus, a nemzet művésze – a szerk.) ága er-
délyi származású, én négyéves koromtól
Marosvásárhelyen, a Baross Gábor utcában
töltöttem a nyaraimat, sokat jártunk a Ví-
kendre, a Cementlapokhoz. Mindig megdob-
ban a szívem, amikor Vásárhelyre jövök.
Erdélyben munkát vállalni számunkra a meg-
tiszteltetés kategóriája. A Bánk bán, Katona
József drámája nagyszerű mű, amit Erkel
kozmikus magasságokba emelt a zenei vilá-
gával. Előadásunkban fontos szerepet kapnak
a karakterek, a történet, de benne van az az
írói és zeneszerzői szándék is, hogy az éppen
kortárs közönség megfelelő tanulságokkal
állhasson föl. Erre talán a legjobb módszer az
oratórium, mert elvarázsol a zene, de közben
látjuk, hogy a darabban lévő értékek mind-
annyiunk számára fontosak. Nekünk, magya-
roknak emlékeznünk kell – hol fájdalmasan,
hol elengedve dolgokat. A kultúra napi ren-
dezvényekkor óriási lehetőségünk van arra,
hogy ezeket a közösségi barátságokat megél-
hessük, hogy a kultúrán keresztül megérez-
zük azt a láthatatlan hálózatot, ami összeköt
embereket. Lehet kultúra nélkül élni, csak
semmi értelme.

A számos karitatív munkát is végző Mol-
nár Levente elárulta: – Nagyszerű rendezőt

ismertem meg, hihetetlen értékenergiák dol-
goznak bennünk, nagyon szeretek vele dol-
gozni. Az, hogy olyan emberek vannak
mellettem, akik szeretik, támogatják a kul-
túrát, felbecsülhetetlen. A kultúra egy nemzet
immunrendszere. Nem hiába jönnek létre
művésznemzedékek. Ebben az előadásban ál-
talunk támogatott fiatalok is fellépnek. A ren-
dezés nagy katarzist fog okozni, mert nagyon
jól ki van találva. Van, aki három szerepet
énekel, az átváltozások gyönyörűek. Hihetet-
len, hogy az ember olyanokkal énekelhet
együtt, akiknek segített és akik mára feljöttek
erre a szintre. Pánczél Éva más nemzedék
tagja, de az egyik legnagyobb csillag – és ő
is nagy örömmel vállalta a székelyföldi fel-
lépést. Röser Orsolya Hajnalka, aki az éppen
futó Bánk bánokban szerepel az Operaház-
ban, egyből igent mondott, mindenki szupe-
rül jelzett vissza. Ő is úgy jöhet vissza
Erdélybe, hogy valami csodálatos dolgot hoz.
2020, a nemzeti összetartozás éve erről kell
szóljon: olyan tetteket kell végrehajtani, hogy
100 év múlva is azt gondolják, milyen mél-
tóságteljesen ünnepeltünk. Ez az előadás
nagy löketet fog adni, nagyon büszkévé fog
tenni mindenkit, hogy magyarok vagyunk,
hogy milyen fantasztikus dolgokat hoztunk
létre. Hazajön a mű, hiszen ide, a Kultúrpa-
lotába is tartozik. Erkel portréja néz bennün-
ket az üvegablakról, és itt énekelni
mindannyiunknak nehezebb. Tök jó külföl-
dön nagy szerepeket játszani, de itthon átadni
valamit, az teljesen más. Sokszor küszködik
az ember a könnyeivel, és úgy nagyon nehéz
énekelni. Itt sokkal jobban izgulok, itthon
más, itthon meg akarom váltani a világot. Itt
van Bánk bán, aki mindent felad, hogy picit
legyen jobb a magyarságnak. Nagyon sokan
örülnek nekünk, reméljük, hogy majd tapsol-
nak is, és kérem, a Hazám, hazámnál majd
szurkoljanak – mondta Molnár Levente.

A sajtótájékoztatón megtudtuk továbbá,
hogy a Bánk bán esetében különleges módon,
az eredeti hangszerelésben játsszák az opera-
előadást. – Köszönjük Vasile Cazan igazga-
tónak és a Marosvásárhelyi Állami
Filharmóniának az együttműködést. Erdély-
ben így nem hallottak még Bánk bánt: cim-
balmot is hoztunk és egy különleges
hangszert, a héthúros viola d’amore mélybrá-
csát, amelyből egyetlen működőképes dara-
bot találtunk. Nagyon érdekes lesz, végre
Székelyföldön is elhangzik eredeti verziójá-
ban a Bánk bán! – mondta Bocskor Lóránt.
Tóth László hozzátette: – Minden előadásunk
bevételét jótékony célra ajánlottuk fel, ez az
idén is így lesz. Lehetőséget biztosítunk a fi-
atal tehetségeknek a fellépésre, és a jegybe-
vétel útján egy további fiatal tehetség pályáját
is egyengetni fogjuk.

Az ünnepi Bánk bánra tehát január 22-én,
szerdán 19 órától kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében.

Bocskor Lóránt, Szüts Apor, Tóth László, Péter Ferenc, Molnár Levente és Novák Péter Fotó: Nagy Tibor

Kaáli Nagy Botond
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Molnár Levente: „Itthon meg akarom váltani a világot”

Bánk bán, ahogy még soha nem hallottuk 

Többször tudósítottunk már arról,
hogy a marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógyszeré-
szeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetemen folynak a választások.
Január 14-én a szavazásra jogo-
sult személyek megválasztották a
különböző karok vezetőtanácsát,
valamint azokat az oktatókat, akik
a fakultásokat az egyetem szená-
tusában fogják képviselni. A ma-
gyar nyelvű oktatást képviselő
személyekre magyar kollégáik sza-
vaztak.

Az Általános Orvosi Kar vezetőtaná-
csának tagjait 158 román és 78 magyar
oktató választotta meg. A 22 román ok-
tató mellett a szavazatok alapján 14 ma-
gyar oktató került be a kar vezetésébe, a
kapott szavazatok sorrendjében a követ-
kezők: Mezei Tibor-László, Dénes Ló-
ránd, Szilágyi Tibor, Orbán-Kis Károly,
Szász József-Attila,Túrós János-Levente,
Székely Edit, Ábrám Zoltán, Szabó Béla,
Kiss Szilárd-Leó, Horváth Emőke, Kele-
men Piroska.

Az Általános Orvosi Kart a szenátus-
ban 18 román és 9 magyar oktató fogja
képviselni. A magyar oktatók a követke-
zők: Mezei Tibor-László, Szász József-
Attila, Szilágyi Tibor, Orbán-Kis Károly,
Székely Edit, Horváth Emőke, Túrós
János-Levente, Kovács Judit és Török
Árpád.

A Fogorvosi Karon a 35 román és 16
magyar oktató öt román és két magyar ta-
nárt választott be a kar vezetőtanácsába.
A magyar oktatókat Jánosi Kinga-Mária
és Markovics Emese fogja képviselni. A
szenátusba a négy román oktató mellett
két magyar oktatót, Mártha Ildikó-Krisz-
tinát és Kerekes-Máthé Bernadettet sza-
vazták meg a választásra jogosult
személyek. 

A Gyógyszerészeti Karon 25 román
és 19 magyar oktató szavazott, a kar ve-
zetőtanácsába a négy román mellett
három magyar oktató került be: Sipos
Emese, Gáll Zsolt és Donáth-Nagy Gab-
riella. A szenátusban három román mel-
lett két magyar oktató fogja képviselni
a Gyógyszerészeti Kart, Nagy Előd és
Sipos Emese személyében. 

Az Angol Nyelvű Általános Orvosi
Karon az 51 román és hat magyar oktató
a vezetőtanácsba hat román és Bán Erika-
Gyöngyi személyében egy magyar oktatót
választott be, a szenátusi helyre az öt
román oktató mellett ugyancsak Bán
Erika-Gyöngyi kapta a legtöbb szavazatot. 

A Mérnöki Karon Szilágyi Sándor
Miklós személyében egy magyar oktató
került be a vezetőtanácsba, és Gyenge
Béla személyében az egyetem szenátu-
sába ugyancsak egy. A többi karon nincs
vagy nem választottak meg magyar okta-
tót sem a vezetőtanácsba, sem a szená-
tusba. (b. gy.)

Megválasztották a kari 
vezetőtanácsok és a szenátus tagjait

Újabb két tantermet sikerült interaktív 
táblával felszerelni

A 2019–2020-as tanév első félévében
a marossárpataki Adorjáni Károly Álta-
lános Iskolában sikerült felszerelni
újabb két tantermet interaktív tanesz-
közökkel a Bethlen Gábor Alap jóvoltá-
ból. A projekt megnevezése: Elemi
osztályos tantermek felszerelése inter-
aktív taneszközökkel. 

Amint a projekt címe is mutatja, ezúttal a
III. B és a IV. B osztályok tantermeibe került
interaktív tábla, digitális vetítő, vezérlő számí-
tógép és az ezekhez tartozó kiegészítők. A pá-
lyázat átfogó célja a marossárpataki elemi
osztályos tanulók digitális kompetenciáinak
megalapozása és tanóráik vonzóbbá tétele. Az
ebből eredő közvetlen cél az említett két elemi
osztályos tanterem felszerelése volt digitális
interaktív taneszközökkel. A sárpataki tanin-
tézményben több mint 500 tanulót oktatnak és
nevelnek, akik vidéki diákokként a megfelelő,
korszerű módszerek és taneszközök alkalma-
zása révén fel tudják venni a versenyt a köz-
ponti, városi iskolák tanulóival. Ennek kitűnő,
kipróbált eszköze lehet a központi iskola két
tantermének interaktívvá tétele.

– Pozitív tapasztalataink vannak az interak-
tív taneszközök sikeres használatáról, ezek
igen népszerűek (már van két hasonló tanter-
münk), és szeretnénk elérni azt, hogy tanuló-
ink és pedagógusaink nemcsak a felsőbb

osztályokban, hanem már az elemiben is ma-
ximálisan kihasználhassák a projektnek kö-
szönhetően a majd rendelkezésre álló digitális,
interaktív tartalmakat korszerűsített tanterme-
ikben. Ezáltal tantermeik nem csupán kelle-
mes környezetet, hanem funkcionális
kulturális és tudományos műhelyt is jelente-
nének, ahol a gyerekek megfelelő, motiváló
környezetben megalapozhatják, illetve fej-
leszthetik digitális kompetenciájukat, tökéle-
tesíthetik ismereteiket, elsajátíthatják
történelmüket és megélhetik kultúrájukat.
Tanintézményünk szoros partnerségi kapcso-
latban áll a helyi közösséggel (civil szerveze-
tek, hagyományőrző néptánccsoport,
önkormányzat, helyi egyházak, helyi gyer-
mekotthon és más szociális intézmények).
Ebből az következik, hogy infrastruktúránkat
– így a korszerűsített tantermeket is – széle-
sebb körben használhatják különböző hagyo-
mányőrző és művelődési eseményekre,
rendezvényekre az iskolai programon kívül is.
A korszerű, interaktív eszközökkel felszerelt
tantermek ugyanakkor jelentősen hozzásegít-
hetik tanulóinkat ahhoz is, hogy vidéki isko-
laként hatékonyan felzárkózhassanak
városközpontokban tanuló, hasonló korú 
diáktársaikhoz, és ezáltal hosszú távon a köz-
ség és a kistérség versenyképességét is növel-
hessék – nyilatkozta a Népújságnak Mózes 
Sándor iskolaigazgató.

Az eszközök beszerzése már megtörtént, és
sikeresen fel is szerelték a két tantermet. Meg
is tartották az első interaktív tanórákat.

Berekméri Edmond



sikerült elkezdeni a székelykakasdi
ravatalozó építését. Ezt a tervet a
megyei főépítész hiúsította meg.
Mivel a megvalósíthatósági tanul-
mány nem tette lehetővé, hogy a lé-
tesítmény a temető mellett épüljön
fel, más helyszínt javasoltam,
amelyre a főépítész csak  közmeg-
hallgatás után, teljes támogatottság
esetén adta volna meg az engedélyt.
Egy tavalyig illegálisan működő
bolt helyében készült volna el a ra-
vatalozó. A tervet ketten ellenezték,
így le kellett mondani róla. A főépí-
tész által talált kifogásokat időköz-
ben rendeztük. Idén újra a
beruházási javaslatok között van, s
amennyiben a helyi tanács jóvá-
hagyja az erre szükséges összeget,
Székelykakasdon lesz ravatalozó. 

A tavalyi év legnagyobb megva-
lósítása az új napközi otthon át-
adása volt. Emellett a
községközpontban aszfaltoztak, jár-
dát építettek, bővítették a szenny-
vízhálózatot, és novemberben
elkezdődött a kakasdi ivóvíz- és
szennyvízhálózat kiépítése is. Ez
utóbbi beruházás összértéke
8.260.000 lej, a munkálat 5 száza-
lékban készült el, idén befejezik. 

A 2019-es tervek között szerepelt
az iskolaépület bővítése is. A
4.700.000 lejes beruházás műszaki
terve elkészült, jelenleg a gyulafe-
hérvári ügynökség jóváhagyására
várnak.

Ottjártunkkor javában folyt a
községközponti kultúrotthon külső-
belső felújítása. A vidékfejlesztési
program keretében megvalósuló,
410 ezer eurós beruházás magába
foglalja a sok éve használhatatlan
ingatlan földszinti terének növelé-
sét, illetve két próbaterem, valamint
mosdók és öltözők kialakítását.

Fitnesz- és gyermeksarok 
a parkban

Decemberben a központi park
felújítása is elkezdődött. A talaj-
munkálatok befejezése után, febru-
árban érkezik meg a park bútorzata,
fitneszsarok és három évnél kisebb,
illetve nagyobb gyermekeknek
szóló játszófelület is helyet kap itt,
továbbá a sakkozni, kártyázni sze-
rető felnőttek számára is kialakíta-
nak egy részt a szabadidő
eltöltésére. A beruházás a Leader-
programon keresztül zajlik, értéke
221 ezer lej.

A szociális jellegű kezdeménye-
zések közé tartozik a roma lakossá-
got kiszolgáló higiéniai pont
létrehozása. A tervezést kiszerződ-
ték, a kivitelezésnek tavasszal kel-
lene elkezdődni. A beruházás célja
tisztálkodási, mosási lehetőséget
biztosítani azoknak a roma lakosok-
nak, akiknek a házába nincs beve-
zetve a víz. A szolgáltatást
meghatározott órarend szerint egy
kártyás rendszerrel lehet majd

igénybe venni – tájékoztatott a pol-
gármester.

Tavaly az önkormányzat helyi
forrásból vásárolt egy sószórót, így
a hóeltakarítást önerőből meg tud-
ják oldani. Az elkövetkezőkben a
községgazda egy további haszon-
járművet is szeretne vásárolni a pol-
gármesteri hivatal adminisztrációs
részlegére sánctakarítás, földhordás
és egyéb karbantartási munkálatok
számára.
Idei javaslatok

Az önkormányzat ebben az
évben kezd el dolgozni a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó fej-
lesztési stratégián. A 2020-as első
tanácsülésre Kovács Edit számos
javaslattal készül, kérésünkre eze-
ket is körvonalazta. 

– Mindenekelőtt a megkezdett
munkákat kell befejezni. A tömbhá-
zak mellé tervezett föld alatti sze-
méttárolókat nem szerelte fel a
kivitelező. Március 30-ig várjuk
tőle a szerződésben vállalt kötele-
zettségei teljesítését. Ez csak akkor

lehetséges, ha a helyi tanács meg-
szavazza, és újraindíthatjuk a beru-
házást. Ugyanakkor javasolni
fogom ráccsal fedett, vízelvezető
sáncok kialakítását a maroskeresz-
túri Kicsi és Iskola utca között, ahol
esőzések idején rendszeresen fel-
gyűl a víz. Ez is egy 2019-es
munka, viszont az engedélyeztetési
folyamat már nem tette lehetővé az
elkezdését. Mindezek elsősorban
annak tulajdoníthatók, hogy tavaly
csak április végén lett költségveté-
sünk. Idén már ilyen szempontból
is sokkal jobban kezdhetjük az évet.
Egy másik javaslatom a felújítás
alatt lévő kultúrotthon melletti
sportpálya műgyepének kicserélé-
sére vonatkozik. Szeretnénk to-
vábbá riasztó- és térfigyelő
kamerarendszerrel ellátni az új nap-
közit. A Sport utcában, közterületen
van egy tágas magánépület, amit a
tulajdonos el szeretne adni. Ennek
megvásárlását a helyi tanács sem
ellenzi. Az ingatlanban – amely a
község tulajdonában lévő területre
épült, és az épület egyik szárnya is
a községé, a rendőrség működött
régebb benne – egy közösségi köz-
pontot alakítanánk ki. Emellett to-
vábbra is fenntartom a régi
óvodaépületre vonatkozó területvá-
sárlási tervem. A tömbházak mellett
mélygarázsokat szeretnék létre-
hozni, ennek céljából egy megvaló-
síthatósági tanulmány elkészítését
javasoltam. Tanulmány készülne
ugyanakkor a Malom és a Vadász
utca összekötésére, valamint az Ál-
lomás és a Kombinát utca leaszfal-
tozása céljából is. Ez utóbbi utca
rendbetétele Marosvásárhellyel
közös projekt kellene hogy legyen,
ezt azonban – minden erőfeszítés,
próbálkozás ellenére – a három év
alatt sem tudtuk elérni. 
Villanyrendőrök, körforgalom

A biztonságosabb közlekedés
céljából a községgazda jelzősávok-
kal szeretné ellátni a községi utakat.
Ugyanakkor az önkormányzat két
hete átiratot küldött az országos út-
ügyi hatósághoz, amelyben villany-
rendőrök felszerelését kérték a
maroskeresztúri átjáróknál. Egy to-

vábbi átirat a Virág utcából kimenő
forgalom tehermentesítésére, illetve
körforgalom kialakítására vonatko-
zik – tájékoztatott Kovács Edit. A
polgármester hozzátette: az átirattól
a megvalósításig hosszú az út, így
kedvező válasz esetén sem való-
színű, hogy a közeljövőben rende-
ződik a helyzet. A közúti
közlekedéssel kapcsolatos gondok
leginkább az autópálya megyeszék-
hely és Nyárádtő közötti szakaszá-
nak megépülésével oldódnának
meg, ha ez megvalósulna, a maros-
keresztúri forgalom kimondottan a
helybéliekre korlátozódna – vélte a
községgazda.

Kovács Edittől arról is érdeklőd-
tünk, hogy milyen mértékben tettek
eleget adófizetői kötelezettségük-
nek 2019-ben a helybéliek. Tavaly
az ingatlanadót a magánszemélyek
88%-a, a jogi személyek 98%-a tör-
lesztette. A gépjárműadót a magán-
személyek 80, a jogi személyek
96%-a fizette ki – tudtuk meg.
Tavaszleső vásár, idősek napja

A múlt év legnagyobb sikerei, az
egész közösséget megmozgató, pre-
mierszámba menő rendezvények
látogatásunk végén kerültek szóba.
A polgármesteri hivatal 2019-ben
szervezte meg első ízben a tavasz-
leső vásárt, ahol kizárólag helyi ter-
melők kínálták virágaikat és egyéb
árucikkeiket. Sikeresnek bizonyult
a gyermeknap és a községnap is,
akárcsak az idősek napja, amire
szintén első alkalommal került sor
Maroskeresztúron.

– A magunk gyűjtötte őszi növé-
nyekkel, termésekkel díszített is-
kola udvarán a helybéli fiatalok
főztek, és ők is szolgálták ki az ün-
nepelteket, ugyanakkor a program-
ban kis kulturális műsor is helyet
kapott. Volt kölcsönös ajándékozás,
jókedv, rengeteg megilletődött és
derűs arc – idézte fel Kovács Edit a
különleges együttlétet. A kulturális
élményekre vágyó községbeliek
2019-ben a Budapesti Kamaraszín-
ház vendégjátékának is örülhettek,
a társulat Maroskeresztúron és Szé-
kelykakasdon is fellépett.

Fából készült rénszarvas és kötött
sapkás hóemberek őrzik az igazi,
fehér telek hangulatát a maroske-
resztúri új napközi otthonban. Leg-
utóbbi, tanévkezdés előtti
látogatásunkkor még üresen állt az
intézmény – amelynek felépítését
végigkísértük az elmúlt pár év alatt
–, így időszerűnek tűnt benézni, be-
lekóstolni a keresztúri aprónép min-
dennapjaiba.

A tavaly nyáron felavatott épületbe 130
gyermek jár. A magyar tagozaton két csoport
– a rövid programú Méhecskék és a napkö-
zis Bogyó és Babóca – működik három óvó-
nővel: Kacsó Beátával, Halmágyi Kingával
és Ilyés Enikővel. Ottjártunkkor Kacsó
Beáta rövid prog-
ramú „méhecskéi-
hez” kopogtunk be. 

– Nyárádtőn ta-
valy megszűnt a ma-
gyar óvodai oktatás,
így onnan is jönnek
az új napközibe
gyermekek. Az ot-
tani pedagógust
hozzánk helyezték
át, így a gyerekek
továbbra is a régi
óvó nénijükkel
játszhatnak, tanul-
hatnak. A Méhecske
csoportba többség-
ben a nagyobb, is-
kolába készülő
óvodások járnak. A
kicsik a napközis

csoportban vannak – tudtuk meg Kacsó Be-
átától.

A gyerekek közül néhányan kérésünkre
félbeszakították a játékot, és kedvenc nap-
közis időtöltéseikről meséltek. Anetta a raj-
zolást és a fogócskát, Szende a babázást
említette, abban viszont egyetértettek, hogy
az új tanintézményben jobban telik a dél-
előtt, mint a régi óvodában. A polcokon
szebbnél szebb meséskönyvek, társasjáté-
kok, a fal mellett játékkonyha és kisautó-
park várakozott. Az óvónő a csepűtelefon
nevű játékkal csalta magához, és ültette
körbe a társaságot a közös fotó kedvéért,
közben azt is elárulta, hogy február végén
farsangozni is fognak, mindenki  tanul egy
verset, illetve felölti a hozzáillő jelmezt, és
természetesen a fánksütés sem marad el.

Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti:NagySzékelyIldikó
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Méhecskék csepűtelefonja
Élet a napköziben 

Sikerek és kudarcok Maroskeresztúron
(Folytatás az 1. oldalról)

Elek Tímeához szépülni és lazítani járnak
a maroskeresztúriak és a környékbeliek. A fi-
atal kozmetikusnő tavaly júniusban, a szép-
ségipari csúcsszezonban nyitott saját szalont
a községközpontban, állandó kliensköre
hamar ki is alakult.

– 2010-ben végeztem el a kozmetikusisko-
lát, attól kezdve a szakmában dolgoztam –
kezdte történetét. – Az önállósodás gondolata
akkor fogalmazódott meg bennem, amikor
bezárt a szalon, ahol korábban alkalmaztak.
Sok kitartásra és önfegyelemre volt szüksé-
gem, de végül sikerült megvalósítanom a ter-
vem. Arra törekedtem, hogy minél
otthonosabb légkört teremtsek a helyiségben,
és a hozzám betérőket igényeik szerint szol-
gáljam ki úgy, hogy legközelebb is ide jöjje-
nek. A helybéliek mellett a környező
falvakból, illetve Nyárádtőről is vannak ven-
dégeim. A termékcsaládot, amivel dolgozom,
úgy alakítottam ki, hogy minden árkategóri-
ának megfeleljen, így a minőség mellett
sokan ebből a szempontból is vonzónak talál-
ják ezt a lehetőséget. Ugyanakkor az is fontos
szempont, hogy nem kell bebuszozni a vá-
rosba, ezért sem igyekeztem városon szalont
nyitni.

– Milyen korosztály jár inkább hozzád?
– Fiatalok, idősek, középkorúak egyaránt.

Mi több, a nők mellett férfiak is jönnek, ők
legtöbbször szemöldökszedést kérnek. 

– Úgy tudom, nyáron és ünnepek táján van
a szépségszalonokban a legnagyobb forga-
lom.

– Nyáron reggeltől estig dolgozom, mind-
össze egy-két szabad órám marad. Ez azért is
nagy kihívás, mert édesanyaként is helyt kell
állnom, a fiam jelenleg ötödikes. A hideg be-
álltával csökken a kereslet, karácsony előtt vi-
szont újra csúcsforgalom van. Szilveszterkor
kevesebben jönnek, és ilyenkor, év elején is

csend van. Így ez számomra is a regeneráló-
dás ideje. 

– Mi a legfontosabb ahhoz, hogy sikereket
érj el ebben a szakmában?

– Itt nem lehet megállni, hátradőlni, állan-
dóan fejlődni kell. Legutóbb Magyarországon
végeztem el egy tanfolyamot, és mindig ke-
resem az új lehetőségeket. A kozmetikusi
munka nem csupán fizikailag, hanem pszi-
chésen is igénybe vesz, hiszen a vendég nem-
csak szépülni, hanem pihenni, felszabadulni
is jön, arra vágyik, hogy beszélgessen, el-
mondhassa mindazt, ami a szívét nyomja.
Éppen ezért ezt a szakmát csak szeretettel
lehet jól művelni. 

– Milyen jövőbeli terveid vannak?
–Ami a közeljövőt illeti, egy fodrásznak és

egy manikűrösnek is lenne hely a szalonban,
ezt többször meg is hirdettem, most is várom
a jelentkezőket. Idővel pedig jó lenne, ha nem
bérelt, hanem saját helyiségben fogadhatnám
a vendégeket.

Szépségszalon a községközpontban



Idénybeli negyedik győ-
zelmét aratta a Marosvásár-
helyi Sirius-Mureşul női
kosárlabdacsapata, az elsőt,
amelyet nem a Nagyváradi
CSU Rookies ellenében ért
el, utóbbit ugyanis már há-
romszor is sikerült felülmúl-
nia. A Bukaresti Agronomia
elleni siker elsősorban a har-
madik negyedben bontako-
zott ki.

Nem indult jól a meccs a
marosvásárhelyi csapat szá-
mára, amely két palánk alatti
magas emberét is nélkülözte
sérülés miatt: Mészáros és
Smelser is egyaránt egész
mérkőzés alatt a kispadon
maradt. Ezt a fölényt pró-
bálta kihasználni az Agrono-
mia, amely három bevethető
magas emberre (Hawkins,
Şipoş és Chelariu) támasz-
kodhatott. Az első negyed-
ben ez be is jött nekik,
messzire kijöttek a potenciá-
lis házigazda tripladobókra,
és a megszerzett labdákból
gyors akciókat indítva kilenc
pontra elhúztak az első szü-
netig. A második negyedben
Ionel Brustur tanítványainak
sikerült megállítaniuk a bu-

karesti lendületet,
de az igazi nagy ro-
hanásnak a harma-
dik negyedben
tapsolhatott a kis-
számú közönség,
amikor mínusz 12-
ről plusz 12-re ment
a csapat, a szünet-
ben kidolgozott tak-
tikának köszönhe-
tően is. Külön emlí-
tést érdemel Dunbar
s z e m f ü l e s s é g e .
Rengeteg labdát
szerzett, akár lepattanóból
(18), akár labdalopás révén
(7), ehhez pedig adott 10
gólpasszt is, ritka tripla dup-
lát teljesítve a női mezőny-
ben. Ezzel hozzájárult
ahhoz, hogy a marosvásárhe-
lyi csapat sokkal többször,
egész pontosan 21-szer dob-
hatott pluszban kosárra, mint
az ellenfele, így hiába volt
kisebb a házigazdák dobó-
hatékonysága, több pontot
szerzett. Cristina Badi pedig
marosvásárhelyi periódusá-
nak eddigi legtöbb pontját
szerezte, miután Dunbar és
Feiseş többször kijátszotta
neki a palánk közelében a
labdát.

A győzelemnek köszön-

hetően a Sirius-Mureşul 10
pontot gyűjtött, és verseny-
ben marad a B értékcsoport
első helyéért. A program na-
gyon sűrű, a héten két to-
vábbi meccset játszik hazai
pályán, miután megcserélte
a pályaválasztói jogot a
Konstancai Phoenixszel.
Szerdán 18 órától a Ligetben
fogadja a tengerparti csapa-
tot, szombaton pedig 17 órá-
tól Alexandria alakulata
érkezik Marosvásárhelyre. A
pályaválasztói csere mindkét
csapatnak kedvez, mert így
egy kiszállással több idegen-
beli meccset tudnak leját-
szani, a Sirius-Mureşul
pedig nem kell elutazzon a
hét közepén az ország másik
felébe, majd onnan szomba-
tig vissza.

Az első győzelem – 
nem Nagyvárad ellen

A szerbek elleni papír-
forma-győzelemmel fejezte
be a csoportkört a magyar vá-
logatott a Duna Arénában a
vízilabda-Európa-bajnokság
női tornáján. Bíró Attila
együttese vasárnap a torna
egyik leggyengébb csapata, a
szerbek ellen nyert 27-0-ra. 

A szövetségi kapitány so-
rokat cserélt az első két ne-
gyed között, az egyetlen
közös nevező Vályi Vanda
volt, aki végig a vízben volt a
nagyszünetig. A két sor kü-
löncsatájának állása döntet-
len volt a félidőben, amikor
10-0-t mutatott az eredmény-
jelző.

A fordulás után Máté Zsu-
zsanna maradt benn a sorcse-
rénél, a szerbek egyre jobban
elfáradtak, így még kevesebb
lehetőségük volt gólt sze-
rezni. A zárófelvonásban sem
változott a játék képe, aho-
gyan a férfiak szombaton –
26-0 Málta ellen –, úgy most
a nők is „lenullázták” ellen-
felüket, ami rendkívül ritka a
vízilabdában. Érdekesség,
hogy a magyar női válogatott
Európa-bajnokságon leg-
utóbb 1991-ben tudott így
nyerni, akkor a görög együt-
tes volt a szenvedő fél (10-0).

A magyarok a mai
negyeddöntőben a
franciákkal találkoz-
nak, várható sikerüket
követően pedig a vi-
lágbajnoki ezüstérmes
spanyol és a görög
csapat párharcának to-
vábbjutójával csapnak
össze. Az olimpiai
kvalifikációs konti-
nensviadalon egyetlen
tokiói indulási jog sze-
rezhető meg. Az euró-
pai csapatok közül ez
csak a spanyoloknak
van meg, azaz a ma-
gyarok csak arany-
éremmel juthatnak ki
erről a tornáról az
olimpiára.

A férfiaknál is több gólt lőtt 
a magyar női válogatott

A magyar férfi-kézilabdaváloga-
tott 29-28-ra legyőzte Szlovéniát
vasárnap az olimpiai kvalifikációs
Európa-bajnokság középdöntőjének
második fordulójában, vasárnap
Malmőben, ezzel életben tartotta
esélyét az elődöntőbe jutásra.

Védekezésben jól, támadásban
kissé pontatlanul kezdtek a magya-
rok, a folytatásban viszont egyre
többet hibáztak, nem találták az el-
lenszert a szlovénok távoli átlövé-
seire és betöréseire, így a 18.
percben már háromgólos hátrány-
ban voltak (7-10). A félidő hajrájá-
ban is előfordultak labdaeladások,
rossz lövések, a szlovénok viszont
gyorsabban, pontosabban, kevesebb
rontással kézilabdáztak, és megér-
demelten vezettek 16-13-ra a szü-
netben.

A második felvonás eleje nagy
fordulatot hozott, a magyarok véde-
kezésben és támadásban is nagysze-
rűen kezdtek, és egy 8-2-es soro-
zattal fordítottak (21-18). A szlové-
noknál a meccs háromnegyedénél
pályára lépett az Európa-bajnoki
mezőny egyik legjobb irányítója, a
MOL-Pick Szegedben szereplő
Dean Bombac, ennek ellenére a
magyar válogatott tovább őrizte elő-
nyét. Bár a szélsők megjátszása
szinte egyáltalán nem sikerült, a tá-
voli átlövések sikeresek voltak. A
hajrában újabb hibák következtek
támadásban, ezt kihasználva Szlo-
vénia felzárkózott egy gólra. Remek
védőmunka után az utolsó támadás

a magyaroké volt,
és mivel rutinosan
húzták az időt, bra-
vúros, egygólos
győzelmet ünne-
pelhettek.

A szlovénok leg-
eredményesebb já-
tékosa Jure Dole-
nec volt, nyolc gól-
lal. A magyar ka-
pusok közül Mik-
ler Roland har-
mincból kilenc,
Székely Márton ki-
lencből két lövést
védett.

A magyarok ma
21.30 órakor a leg-
utóbbi kontinens-
tornán ezüstérmes
Svédországgal, szerdán 17 órakor
pedig Portugáliával találkoznak. A
csoport első két helyezettje az elő-
döntőbe jut, a harmadik pedig az
ötödik helyért játszhat.

Egygólos magyar siker Szlovénia ellen a kézi-Eb-n
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Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsó-
ház, 2. forduló: Marosvásárhelyi
Sirius-Mureşul – Bukaresti Agrono-
mia 72-61 (14-23, 13-10, 29-13,
16-15)
Marosvásárhely, ligeti sportcsar-
nok, 200 néző. Vezette: Tudor Cri-
şan (Kolozsvár), Adela Vilt
(Kolozsvár), Böjte László (Csík-
szereda). Ellenőr: Marius Hurgoi
(Kolozsvár).
Sirius-Mureşul: Badi 21 pont (1),
Dunbar 16 (1), Bobar 10 (2), Gál 9
(3), Pálfi 8, Feiseş 6, Ignat-Klee-
mann 2, Szász.
Agronomia: Vilcinschi 22 (4),
Şipoş 17 (1), Plaviţu 8 (2), Militaru
8, Cristea 2, Anastasescu 2, Haw-
kins 2, Chelariu, Ninković Ţintar.

Mestermérleg
Bíró Attila szövetségi 

kapitány: „Mindenképpen
örömteli, hogy a csapat
rendkívül jó, nézőcsalo-
gató, szórakoztató játékkal
tudott nyerni. Az Európa-
bajnokság azonban csak
most kezdődik igazán, a
legfontosabb, hogy véde-
kezésben tovább fejlőd-
jünk, támadásban pedig az
eddigieknek megfelelően
minél kevesebb hibát kö-
vessünk el.”

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti
Liga, 2. forduló:
* felsőház: CSM Târgo-
vişte – Brassói Olimpia
72:69, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Kolozsvári U
104:67, Szatmárnémeti
CSM – Aradi FCC lap-
zárta után.
* alsóház: Marosvásárhe-
lyi Sirius-Mureşul – Bu-
karesti Agronomia 72:61,
Bukaresti Rapid – Kons-
tancai Phoenix és CSM
Alexandria – Kézdivásár-
helyi KSE lapzárta után. A
Nagyváradi CSU Rookies
állt.

Jegyzőkönyv
Női vízilabda-Európa-baj-
nokság, csoportkör, 5. for-
duló: Magyarország –
Szerbia 27-0 (5-0, 5-0, 9-0,
8-0)
Budapest, Duna Aréna,
vezette: Blanchard (fran-
cia), Nicolosi (olasz).
Gólszerzők: Gurisatti 7
gól, Szilágyi 5, Keszthelyi
4, Parkes 3, Garda,
Rybanska, Gyöngyössy 2-
2, Leimeter, Vályi 1-1.
Magyarország: Gangl –
Vályi, Szilágyi, Rybanska,
Illés, Gurisatti, Parkes – 
cserék: Garda, Keszthelyi,
Máté, Leimeter, Gyön-
gyössy, Kasó (kapus).

Eredményjelző
Női vízilabda-Európa-bajnokság, csoportkör, 5. forduló:
* A csoport: Szlovákia – Horvátország 9-7, Görögország
– Oroszország 7-12, Szerbia – Magyarország 0-27.
A csoport végeredménye: 1. Magyarország 15 pont, 2.
Oroszország 12, 3. Görögország 9, 4. Szlovákia 6, 5. Hor-
vátország 3, 6. Szerbia 0.
* B csoport, 5. forduló: Olaszország – Franciaország 18-
6, Németország – Izrael 3-10, Spanyolország – Hollandia
6-10.
A csoport végeredménye: 1. Hollandia 15 pont, 2. Spanyol-
ország 12, 3. Olaszország 9, 4. Franciaország 6, 5. Izrael 3,
6. Németország 0.

A negyedöntő programja
15.30 óra: Szlovákia – Hollandia
17.00 óra: Oroszország – Olaszország
18.30 óra: Görögország – Spanyolország
20.00 óra: Magyarország – Franciaország

Fotó: Nagy Tibor

Vanja Lazic szerb kapusnak nem sok lövést sikerült hárítania a budapesti vízilabda-
Európa-bajnokság női tornájának csoportkörében játszott Magyarország – Szerbia mér-
kőzésen a Duna Arénában 2020. január 19-én Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Bánhidi Bence a magyar csapat egyik legjobbja volt Szlovénia ellen
Fotó: AFP

Mestermérleg
Gulyás István szövetségi kapitány: „Várható volt, hogy csapatom

jobb erőben lesz a szlovénoknál a második félidőben, ennek is köszön-
hető az egygólos győzelem. Az volt a tervünk, hogy tartsuk magunkat,
ahogyan a norvégok ellen a második félidőben. Várható volt, hogy az
elején nagy lesz a nyomás az ellenfél részéről, de tudtuk, ha ekkor nem
hagyjuk elhúzni a szlovénokat, akkor végig meccsben leszünk velük.
Az is várható volt, hogy a második félidőben elfáradnak, illetve a mi
fiataljaink jobb erőben lesznek, és dominálni fognak, ez nagy előny
volt. Szembetűnő ugyanis, hogy a Bajnokok Ligája élcsapataiban sze-
replő játékosok elfáradnak a hajrára. Mikler Roland teljesítménye is ja-
vult a második felvonásban, ez nagyban befolyásolta a mérkőzést.
Bánhidi Bence pedig ismét megmutatta, hogy komoly világsztár, ez a
siker egyik fontos faktora volt (a szegedi beálló tíz lövésből kilenc gólt
dobott – a szerk.). S bár Bánhidit védték, mint a nemzet aranyát, mel-
lette az átlövő Nagy Bence nagyon élt, és kihasználta az adódó helyze-
teket.”

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-Eb, középdöntő,
II. csoport, 2. forduló: Magyaror-
szág – Szlovénia 29-28 (13-16)
Malmö, vezették: Raluy López,
Sabroso Ramirez (spanyolok).
Lövések/gólok: 43/29, illetve
44/28.
Gólok hétméteresből: 1/1, illetve
3/2.
Kiállítások: 10, illetve 10 perc.
Magyarország: Mikler – Hor-
nyák, Szita 1, Bánhidi 9, Győri 3,
Balogh Zs. 2, Bóka 1, cserék: Li-
getvári 6, Sipos, Rosta 2, Székely,
Fekete, Máthé 2, Nagy B. 3, szö-
vetségi kapitány: Gulyás István.

Eredményjelző
Férfikézilabda-Eb, középdöntő, 2.
csoport: Portugália – Izland 25-
28, Szlovénia – Magyarország
28-29, Norvégia – Svédország
23-20.
A csoport állása: 1. Norvégia 6
pont, 2. Szlovénia 4 (79-75), 3.
Magyarország 4 (82-82), 4. Por-
tugália 2 (88-87), 5. Izland 2 (73-
79), 6. Svédország 0.

Egy újabb győzelem olimpiai selejtezőt érhet a magyaroknak
Ha a magyar csapat még egy mérkőzést nyer az Európa-bajnokság

középdöntőjében, jó esélye van kijutni az áprilisi olimpiai selejtező tor-
nára. A kontinenstorna ugyanis rendkívül fontos állomása az ötkarikás
kvalifikációnak. Az Európa-bajnok résztvevő lesz Tokióban, a további
két legjobban szereplő csapat pedig – a korábban kvótát vagy selejtezős
részvételt nem szerzett együttesek közül – ott lehet a selejtező tornán.

A középdöntőben szereplő 12 együttes között öt olyan van, amelynek
már biztos a helye a selejtező tornák egyikén: Norvégia, Németország,
Svédország, Horvátország és Spanyolország, vagyis magyar szempont-
ból nagy ellenfélnek Szlovénia, Portugália, Izland, Ausztria, Csehor-
szág és Fehéroroszország számít. Közülük kellene ötöt megelőznie a
magyar csapatnak.

Horvátország már biztosította helyét az elődöntőben, és erre a cím-
védő Spanyolországnak is minden esélye megvan. Magyar szempont-
ból az is fontos, hogy a németek szerezzék meg csoportjuk harmadik
helyét, így a végső összevetésben Ausztria, Fehéroroszország és Cseh-
ország is a magyarok mögé kerülhetne. Az matematikailag még nem
dőlt el, hogy a malmői II. csoport listavezetője, Norvégia ott lesz-e a
legjobb négy között, de a legutóbbi két világbajnokság ezüstérmese
egyelőre megállíthatatlannak tűnik.
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A rendezvényre az Édentől Keletre Filmklub,
az Erdélyi Audiovizuális Archívum és az And-
rás Lóránt Társulat közös szervezésében Ma-
rosvásárhelyen, január 23-án (csütörtökön),
a Brăila utca 10. szám alatti régi zsinagóga
épületében (az András Lóránt Társulat szék-
helyén) kerül sor.

Száz éve, 1920. január 21-én született Schnedarek
Ervin (1920–2008), Marosvásárhely legendás filmese
és pedagógusa. Annyira szerette a mozgóképet, hogy
önerőből, autodidakta módon tanult meg filmet ké-
szíteni az 1950-es években, amikor a városban na-
gyon kevesen tudták, milyen egy filmkamera. A
Maros–Magyar Autonóm Tartomány idején működő
mozigépész-szakiskola tanára lett, később a Pionírok
Házában és a Szakszervezetek Művelődési Házában
vezetett filmkört, amely a fotókörhöz hasonlóan kre-
atív műhellyé vált. A filmklubban ki lehetett próbálni
a keskenyfilmes technikákat (8 mm és 16 mm), pó-
tolta a hiányos filmesképzést, és nem utolsósorban
minőségi szabadidős tevékenységet biztosított.
Schnedarek Ervin a rendszerváltást követően saját
filmgyártó céget hozott létre, a hetedik művészetről
elnevezett Studio 7-et.

2019 augusztusában kiállításon mutatták be Schne-
darek Ervin világát, az intézményeket, ahol filmes-
ként dolgozott. 100. születésnapján alkotóként
szeretnék bemutatni, hogy méltó helye van az erdélyi
filmtörténetben. Premierként vetítik le a róla készült
rövid dokumentumfilmet.

Szervezők: Édentől Keletre Filmklub, Erdélyi Au-
diovizuális Archívum, András Lóránt Társulat.

Támogatók, partnerek: Maros Megyei Múzeum,
Filmtett, KPI – Kutatási Programok Intézete –, Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Maros Megyei If-

júsági Egyeztető Tanács, Aranka György Társulat,
Studium Prospero Alapítvány, Aranka György Ala-
pítvány. 

A belépés ingyenes! 
FB-esemény linkje:
https://www.facebook.com/events/2079525170381

69/ 

Schnedarek Ervin 100 
Vetítés és beszélgetés Schnedarek Ervin születésének századik

évfordulója alkalmából

Szerkeszti:MezeySarolta

100 éves lett Szász Juliánna…
Székelykáli történet, miért ne le-

hetne a te történeted? Tudom, már
millióan beszélnének ellene, köztük
Te is, hivatkoznál szennyezett kör-
nyezetünkre, megromlott egészségi
állapotra, genetikánkra, a rohanó
életre, de legfőképpen a stresszre. S
már nyugodnánk is bele a Biblia 70
vagy 80 esztendejébe, mely Isten
ajándéka az embernek, és ezzel fel-
felé ívelő életpályánk már le is zár-
ható. Mert tudom, hogy elég az élet
nehezéből…

És mégis a 100 éves Juliska néni
élete meglepően hasonlít a mi-
énkre. A magunk életét látjuk
benne. Az édesanyák, a társak, a
gyermekek életét. Könnyű és ké-
nyelmes volt az élete – mondhat-
nánk –, ha ennyire tellett, talán ez
az élet titka. Hatan voltak testvérek,
négy gyermeknek adott életet, 24
éve otthonában egyedül éli életét, s
bár tárt karokkal várják gyermekei,
otthonát nem hagyja. Beleszületett
az I. és II. világháború szegénysé-
gébe, a kulákvilágba, majd a kol-
lektív gazdaságba, hogy örömére
legyen a szabad világ, újra együtt
lenni az őseitől rámaradt örökség-
gel.

A családért végzett munka, gyer-
mekei nevelése, a küzdés a létért és
az Istenbe vetett kifogyhatatlan hit és
bizalom, unitárius vallása újult erőt és

reménységet nyújtott számára. Sosem
panaszkodott, derűvel, jókedvvel és
megelégedettséggel élte az életét.
Hosszú élet ajándéka, a megmagya-
rázhatatlan isteni ajándék…

Hálaadó lélekkel köszöntöttük,
az Unitárius Nőszövetség tagjai, a
nagyernyei önkormányzat polgár-
mestere és alpolgármestere, taná-
csosok és a falu lakói. Finom volt a
közösen elfogyasztott házi készí-
tésű torta, a virágcsokrok önmagu-
kért beszélnek.

Ha valaki kíváncsi volna több
történetre és mesére, megtalálhatja

otthonában, ahol maga gyújt tüzet,
ahol a szerettei által készített táplá-
lékot elfogyasztja, vigyázva háza
tisztasága fölött, ma is tudja, mikor
kel kelni és feküdni, ünnepről ün-
nepre úrvacsorát venni – egyszóval
élni. Nem dől hátra, hogy eleget tett
már, nincs minden befejezve…

Isten éltesse köztünk, Juliska
néni! Hálás lehet Istennek, hogy hét
unoka és kilenc dédunoka teszi
széppé életét, és így boldogan lehet
100 évet élni.

MolnárAttila
unitáriuslelkipásztor

Búcsúzunk 
Készülődünk a hatvanéves

érettségi találkozóra. Sajnos a sors
közbeszólt, így nem jelenhetsz
meg. Lassan-lassan mi is megrit-
kulunk, elfogyunk. Valahogy min-
denki magával cipeli a
nehézségeket, a keresztet is. Van
folytatás, gyerekeinkben és uno-
káinkban. Volt kezdet, majd eljött
a vég, de felemelt fejjel, tiszta lé-
lekkel távoztál. Az emlékek lel-
künkben élnek tovább
szeretteinkben. A születés öröm
volt, az elmúlás mindig szomorú-
ságot jelent. Nehéz elfogadni, be-
letörődni. Örömmel emlékezem,
hogy együtt jártunk óvodába,
elemi és középiskolába. Szívesen
emlékszem vissza a könyvköté-
szeti körre és a távirdai tanfo-
lyamra, az iskolában. Példaértékű
volt a tanuláshoz, a munkához, a
gyógyításhoz, az élethez való
pontos, jó hozzáállásod. 

Érettségi találkozónkon büsz-
kén mondtad, hogy a szakmádban
már nagyapa is vagy, hiszen már
három generáció születésében is
segítettél. Magam is hálás vagyok
az unokám születésekor adott ta-
nácsodért, segítségedért. Csodála-
tos volt a családodhoz való
hűséged és segítőkészséged,
mindvégig. Többször találkoz-
tunk az iskola után, asztal melletti
beszélgetéseken, könyvbemuta-
tón, kiállításokon, osztálytalálko-
zókon. Tiszteltem mindig a józan
ítélőképességedet, értékrendsze-
redet. Volt kezdet, majd eljött a
vég, de felemelt fejjel, tiszta lé-
lekkel távoztál. Az emlékek a lel-
künkben élnek tovább. Nyugodj
békében, emléked legyen áldott,
dr. Oláh István! 

Iskolatársad,
KenedichPiroska

Dupla Romano Drom-koncert
Erdélyben 

A Romano Drom a magyaror-
szági kortárs cigány kultúra egyik
legismertebb képviselője, a leg-
utóbbi Méra World Music világze-
nei csűrfesztiválon tartott első
romániai koncertje után ismét Er-
délybe látogat. Január 23-án Ko-
lozsváron az Atelier Caféban, 24-én
Marosvásárhelyen a Jazz & Blues
Clubban hallhatjuk őket. 1999-es
alapítása óta a zenekar bejárta a vi-
lágot Kairótól New Yorkig, Dél-
Koreától Londonig, Pekingtől
Oslóig. Turnéztak a Közel-Keleten
és Távol-Keleten, számos sikeres
tengerentúli koncertsorozat van a
hátuk mögött, és játszottak Európa
sok országában is. Egyedi zenei vi-
láguk zajos sikert aratott, és a leg-
keresettebb cigány kultúrát ápoló,
de világzenét játszó zenekarrá tette
a Romano Dromot.

A Romano Drom, a „Cigányok
Útja” ősi oláh cigány nyelven szó-
lal meg, modern felhangokkal. A
zenekar, megőrizve a gyökereit és a
tradíciókat, mindig képes volt meg-
újulni, oláh zenei ritmusokat kor-
társ zenei élménnyé emelve
játszani. A zenekar egyedülálló fú-
ziós zenéje – melynek szerzője ifj.
Kovács Antal – az évszázados zenei

hagyományt vegyíti a katalán rum-
bával, arab és balkáni popritmusok-
kal, mely megoldások mellett a dob
és más hangszerek érdekes harmó-
niáját társítja a tradicionális hang-
zással.

A zenekar kifejezett célja, hogy
különleges zenéjét eljuttassa és
megszerettesse azokkal is, akik
talán nem is ismerik az oláh cigány
zenét, táncokat, kultúrát. Ez az el-
képzelés albumaikban nyomon kö-
vethetően teljesedik ki, az eredeti
oláh cigány dallamokat eltérő zenei
kultúrákból ismerős vonásokkal
elegyítve. Így épül fel ez a néha
melankolikus, érzelmes, máskor
roppant energikus tánczene.

A zenekar hat albumot jegyez
hazai és külföldi kiadók gondozá-
sában, kiadtak egy remix albumot
is, mely egyedülálló a műfajban.

A Romano Drom mindig a saját
útját járta, és ez így lesz ezután 
is.

A dupla koncert a Nemzeti Kul-
turális Alap Hangfoglaló programja
jóvoltából, a Méra World Music vi-
lágzenei csűrfesztivállal partnerség-
ben, a Stairway Booking, Atelier
Cafe és a Jazz & Blues Club szer-
vezésében jön létre. 

Program:
18 – vetítés: Erdély amatőr filmesek lencséjén

keresztül II., Schnedarek Ervin. Rendezte Né-
meth Szabolcs Előd, 2019, 27 perc.

Ez egy websorozat második része, a Schneda-
rek Ervin-féle marosvásárhelyi amatőr filmklub-
ról szól, amely az 1970-es és 80-as években az
egyik legszínvonalasabb filmes műhely volt Ro-
mániában. Nemcsak a műhelyt és kiemelkedőbb
alkotásait, hanem az alkotásokon keresztül az
1980-as évek Marosvásárhelyét mutatják be a
filmklub egykori tagjai – Miholcsa Gyula, Toró
Annamária és Haáz Sándor – segítségével.

18.30 – vetítés: válogatás Schnedarek Ervin
(és diákjai) rövidfilmjeiből

A két Bolyai (dokumentumfilm, 1970-es évek)
Nem/Nu (kisjátékfilm, 1983)
Farsangtemetés Sófalván (dokumentumfilm,

1982)
Rókavadászat (kisjátékfilm, 1970-es évek)
Tóparti idill (animáció, 1975)
19.15 – beszélgetés Schnedarek Erzsébet

Evelynnel (Schnedarek Ervin lánya), moderátor:
Blos-Jáni Melinda, Németh Szabolcs Előd



Január 12-én, vasárnap a
helyi református nőszövetség
és a Marossárpatakért Egye-
sület szervezésében tartal-
mas ünnepi műsorral és finom
ebéddel köszöntötték a tele-
pülés idősebb lakóit. A közel-
múltban felavatott új
kultúrotthonban megtartott
eseményen közel 150 sze-
mély vett részt.

Az idősek köszöntése nemes tett,
napjuk szép és fontos ünnep. Min-
den társadalmat az minősít, hogy
miként bánik öregjeivel. Napjaink-
ban kb. 600 millió hatvan év feletti
személy él a világon, s számuk a
következő 5-6 évben akár meg is
kétszereződhet. Ezért a gyorsan öre-
gedő világban az idősek sokat segít-
hetik a fiatalabb nemzedéket
önkéntes munkával, tanácsokkal,
tapasztalataik átadásával. 

A marossárpataki idősek köszön-
tése Stupár Károly református lelki-
pásztor rövid igehirdetésével
kezdődött. „Az időskor egyik ve-
szedelme, hogy az ember megkese-
redik. Úgy érzi, hogy nincs már rá
szükség. De Jézus arra tanít minket,
hogy senki sem fölösleges. Nincsen
értelmetlen élet, nincs olyan ember,

akire ne lenne szükség. Jézus nem
valamit szeret bennünk, hanem
magát az embert szereti. Jézus
tudja, hogy – életkortól függetlenül
– mindenkinek szüksége van a sze-
retetre” – mutatott rá a lelkipásztor.

A szervezők közül a református
nőszövetség elnöke, Török Gabri-
ella köszöntötte a megjelenteket.
Beszédében hangsúlyozta, hogy
azzal a céllal szervezték az ünnep-
séget, hogy megköszönjék azt az ál-
dozatot, amit a fiatalabb
nemzedékért és a faluközösségért
tettek. „Örvendetes, hogy Kozma
Barna polgármester és a település
elöljárói idén is gondoltak ránk, tö-
rődnek velünk, és ezzel a rendez-
vénnyel szebbé teszik
hétköznapjainkat. Javaslom, hogy a
jövőre nézve jobban figyeljünk egy-
másra. Ne csak a rosszat keressük,
lássuk meg, hanem vegyük észre a
jót is. Ne feledjük, hogy környeze-
tünket mi alakítjuk, ezért ránk vár,
hogy ennek érdekében tegyünk is
valamit. Mindenki ott, ahol él” –
üzente Török Gabriella, majd rész-
letesen beszámolt a nőszövetség el-
múlt évi tevékenységéről. 

Ezt követően az idősebb nemze-
dék képviselői, Balázs Gizella, Er-
csei Anna, Peres Mária, Kocsis
Mária olvastak fel alkalomhoz illő
verseket, majd Gálfi Tibor nyugal-

mazott pedagógus emelkedett szó-
lásra. „Népünk, nemzetünk megma-
radásának legfőbb záloga az egyház
körül való csoportosulás” – kezdte
beszédét, majd Arany Jánost idézte,
aki már 150 évvel ezelőtt drága
kincsnek nevezte a hitet, „amely
tűrni és remélni megtanít”. Továbbá
elmondta, hogy a ma összesereglett
generációnak, szülőknek és nagy-
szülőknek, rendkívül fontos fel-
adata van abban, hogy a felnövő
nemzedéket szeretetre és itthon ma-
radásra nevelje. „Fontos, hogy itt-
hon érezzük magunkat
templomaink évszázados falai kö-
zött és iskoláinkban, ahol gyerme-
keink anyanyelvükön tanulhatnak.
Fontos, hogy az elsajátított tudást a
mi közösségünk, a mi társadalmunk
javára gyümölcsöztessék.” A tele-
pülés egykori tanítója arról sem fe-
ledkezett meg, hogy említést tegyen
és méltassa a magyar állam azon fá-
radozását és sokoldalú támogatását,

amivel az elmúlt évek során, az
anyaország határain kívül rekedt
magyarságot segítette. 

Az ünnepi beszédek, felszólalá-
sok után Ercsei György virágot
nyújtott át rendezvény fő szervező-
inek, majd a sáromberki Shálom if-
júsági egyházi zenekar előadása
következett. Az Istent dicsőítő éne-
kek után fiatalasszonyok szolgálták
fel azt az ízletes pörköltet, amit a
nagyernyei Márkos Pál szakács-
mester és csapata készített. Nem hi-
ányzott az asztalról az innivaló sem,
Antalfi Zoltán helyi vállalkozó bort
és pálinkát adományozott. Néhány
nőszövetségi tag, vállalva, hogy
nem lehet jelen az ünnepi műsoron,
a kultúrotthon konyhájában közel
ezer darab friss fánkot sütött.

Délután a jó hangulatot Ábrám
Tibor nóta- és népdalénekes örök-
zöld dallamokból összeállított dal-
csokra csak fokozta. Örvendetes és
emlékezetes pillanat volt, amikor a

hatvanasok, hetvenesek közül néhá-
nyan táncra perdültek, és eljárták a
sárpataki csárdást, ezzel is bizo-
nyítva, hogy a kor nem mindig szá-
mít. A 78 éves Pásztor János több
kortársát is megforgatta.

Kozma Barna polgármester a 
Népújságnak elmondta, hogy az ün-
nepséget azzal a céllal szervezték,
hogy örömet szerezzenek Maros-
sárpatak időseinek. „Az idősek
napja az idős emberekről szól. Tisz-
teletük magába foglalja elfogadásu-
kat, támogatásukat, szeretetüket és
annak kihangsúlyozását, hogy ők is
hasznos tagjai társadalmunknak.
Szükségünk van mindarra az életta-
pasztalatra, bölcsességre, amivel
csak ők rendelkeznek. Remélem,
hogy mindenki jól érezte magát a
mai délutánon, és sikerült egy rövid
időre megfeledkezni a hétköznapi
gondokról” – nyilatkozta a község-
vezető, aki az idősek szállításáról is
gondoskodott.

Az időseket köszöntötték Marossárpatakon

Fotó: Berekméri Edmond

Berekméri Edmond

Jégre szálltak Szeredában is
A hét végén korcsolyapályát
nyitottak Nyárádszeredában
is, de nem műjégre, hanem a
Nyárádra várják a siklani vá-
gyókat. 

Kacsó István tűzoltóparancsnok
azt mondja: gyakran hallotta, hogy a
szeredaiaknak be kell utazniuk Ma-
rosvásárhelyre vagy át Szovátára,
hogyha korcsolyázni szeretnének.
Évek óta várják egy szeredai korcso-
lyapálya felállítását, de végül ez nem
valósult meg, hiszen egy ilyen léte-
sítmény bérlése több ezer eurót, mű-
ködtetése pedig havi több ezer lejes
villanyszámlát jelent, amit nem le-
hetne a belépőkből származó bevé-
telekből fedezni – mondta el
lapunknak. A Nyárád egyik holtágá-

ban, az egykor közkedvelt fürdőhe-
lyen, a Szakadátnál egy szakaszt –
egy kisebb és egy nagyobb részt – al-
kalmasnak találtak a korcsolyázásra.
Múlt csütörtökön kollégáival egy
tartálykocsival szálltak ki a hely-
színre, és vízzel locsolták le a befa-
gyott vízfelületet, hogy teljesen sima
legyen. Kérdésünkre kifejtette: a te-
repen szalaggal határoltak körül egy
biztonságos övezetet, de teljesen ve-
szélytelen a jégfelület, vizsgálatuk
során bebizonyosodott, hogy vastag-
sága meghaladja a tíz centimétert,
ezért már pénteken délutánra az új
pályára hívták a korcsolyázni vágyó-
kat. A parancsnokot is meglepte a he-
lyiek reagálása, már délután
kisgyerekek, kamaszok, fiatalok és

felnőttek léptek a jégre, majd sötéte-
dés után a tűzoltók autóval érkeztek
a helyszínre, hogy megvilágítsák a
terepet. Egy fiatalember kérdésünkre
elmondta: korcsolyázott nemrég a
Maros jegén is, de a Nyárádon sok-
kal jobb körülményeket talált, és ha-
sonlóan vélekedett egy kislány is, aki
megállapította, hogy a befagyott víz-
felületen kényelmesebben lehet sik-
lani, mint a marosvásárhelyi
korcsolyapályák műjegén.

A Nyárádon nemcsak ingyen
lehet korcsolyázni, hanem remél-
hetőleg a gyerekek mellett a fiata-
lokat és felnőtteket ki tudják
mozdítani otthonról vagy a szóra-
kozóhelyekről a természetbe – tette
hozzá Kacsó István. (grl)

A Magyar Állami Népi Együttes előadása
Szatmárnémetiben

Piactér az égbolton
A Magyar Állami Népi Együt-
tes a magyar kultúra hetén
Szatmárnémetiben lép fel. A
január 23-i est műsorán a Ko-
lozsvári piactéren című pro-
dukció szerepel.

A Szamos-parti város Egycsil-
lagú égbolt programsorozatának
immár visszatérő vendége a Ma-
gyar Állami Népi Együttes. A ma-
gyar kultúra napját követő estén
ezúttal a Kolozsvári piactéren című
előadásával szerepel az Északi
Színházban. 

Az összeállítás az elmúlt évben a
10. Kolozsvári Magyar Napok nyi-
tógálájára készült, s az együttes ve-
zetői a kedvező fogadtatás nyomán
Erdély más városaiban is be kíván-
ták mutatni a produkciót.

„Jóllehet az egykori kolozsvári
piactér ihlette az előadást, a gondo-
lati kör a játék során kitágul – vá-
zolja a táncjáték koncepcióját
Mihályi Gábor együttesvezető. – A
piac, gazdasági szerepe mellett ta-
lálkozási helyként, közösségi tér-
ként szolgál. Az alkotói fantázia ezt
kibővíti a kincses város évszázados
történeti pillanataival.”

A vásártér egykori rendeltetése a
mai plázavilágban kissé feledésbe
merült, noha – színes kavalkádja
miatt – napjainkban is megér egy
sétát. Társadalmi szerepe egykor vi-
szont meghatározó volt. Itt adta el

napi friss zöldségét a hóstáti gazda,
tejét-vaját a kalotaszegi asszony,
munkaerejét, barmát a széki vagy
mezőségi férfiember. Pénzzel a zse-
bében itt mulatott a vásáros a sike-
res nap végén, itt ismerkedtek meg
leendő házastársak, a vásárlók és
kofák pedig itt pletykáltak, vagy
csak hallgatták a legfrissebb híre-
ket. Az előadás ennek a képzeletbeli
piacnak a hangulatát varázsolja a
színpadra, a néptánc és a népzene
költői nyelvét használva.

Az együttes további erdélyi prog-
ramokat is tervez, februárban a
brassói közönség előtt játszik, ősz-
szel pedig Nagybánya és Székely-
udvarhely látja vendégül a
legnagyobb múltra visszatekintő
magyar népi együttest.

Az intézmény vezetőinek naptá-
rában más külhoni turnék is szere-
pelnek. A nemzeti összetartozás
évében az emlékezésben az együt-
tes is szeretne szerepet vállalni, így
délvidéki, felvidéki és kárpátaljai
tematikus bemutatókra is készül.
Kárpátalja kiemelten szerepel, a
Magyar Állami Népi Együttes – a
kulturális kormányzati szándék sze-
rint, más emblematikus színházi
produkciókkal együtt – több ízben
látogat Erdély magyar lakta terüle-
teire. 

Információk az előadásról:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/ma
ne/program/kolozsvari-piacteren- Már pénteken délután ellepték a jeget a korcsolyázni vágyók Fotó: Gligor Róbert László
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Fotó: Antalfi Imola

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.)

Köszönetnyilvánítások:
Nicolae köszöni IOANA asszonynak, hogy
segítségével visszatért hozzá a kedvese; Radu
Marosvásárhelyről köszöni, hogy kibékülhetett
feleségével.
IOANA javasasszony felold átkot, kötést, segít,
hogy visszatérjen a szeretett személy, segít az
epilepsziában, alkoholizmusban szenvedőknek,
sikeressé teszi a vállalkozásokat, szerencsét hoz
a házhoz, szerelmi talizmánokat és amuletteket
készít.
Ha ön tarotkártyát vettetne, hívja a 0737-463-595-ös telefonszámot.
(Fizetett hirdetés: 5997)

Szeretnél az Azomureş 
rakfelületén dolgozni?

Január8.ésfebruár10.közöttazAzomureşkombinátrakfelületén
fel-éslerakodómunkásokattoboroznak(meghatározottidőszakra
szólószerződéssel).
Elvárások:

•Jófizikaierőnlét
•Rendszeretetésfegyelem
•Csapatszellem
•Szakmaikihívásokravalóhajlandóság

AjelentkezőknekazönéletrajzukatazAzomureşMarosvásárhely,
DózsaGyörgyutca300.számalattiszékhelyénkellbenyújtaniuk,
atoborzó-,belsőkommunikáció,szakmaifejlesztésiosztályon(ad-
minisztratívszárny),hétfőtőlpéntekig7és9óra,illetve13.15–
14.30óraközött.
Azönéletrajzokkiválasztásautánajelölteketértesítikaverseny-
vizsgamenetéről.

Bővebbfelvilágosítása0372-482-921-estelefonszámon,
atoborzó-,belsőkommunikáció,szakmaifejlesztésiosztályon.

Konferencia Európa jövőjéről 
Központi szerep az európaiaknak 

Az unió reformjának a polgárok és a fiatalok
részvételén kell alapulnia, fogalmaz egy múlt
szerdán elfogadott európai parlamenti állás-
foglalás.

Eszerint tematikus agorákon kellene bevonni a vi-
tába a különböző hátterű európaiakat, alulról építkező,
átlátható, mindenkit bevonó, részvételen alapuló, ki-
egyensúlyozott módon kell megreformálni az uniót,
fenn kell tartani a szerződésmódosítás lehetőségét az
állampolgári részvétel állandósítására. 

A demokráciáért és a demográfiáért felelős biztos
és bizottsági alelnök, Dubravka Šuica és a Tanács hor-
vát elnökségét képviselő Nikoljina Brnjac részvételé-
vel lezajlott vitát követően a Parlament szerdán 494
szavazattal, 147 ellenszavazat és 49 tartózkodás mel-
lett állásfoglalást fogadott el arról, hogyan képzeli a
közeljövőben megszervezendő, Európa jövőjéről ren-
dezett konferenciát. 
Az európaiak központi helyen 
a vitában

A képviselők központi szerepet szánnak az európai
polgároknak a Lisszaboni Szerződés aláírásának ide-
jén előre nem látott külső és belső kihívásokról ren-
dezett széles körű vitában. A fontosnak talált ügyek
rangsorát tükröző uniós prioritások lefektetésébe min-
denféle hátterű embert és a civil társadalom képvise-
lőit is be kell vonni, európai, nemzeti, térségi és helyi
szinten, annak érdekében, hogy az eljárás lentről fel-
felé építkező, átlátható, befogadó, részvételen alapuló
és kiegyensúlyozott legyen.

A Parlament ehhez polgári agorák (az arányosság
és a megfelelő képviselet szabályainak megfelelően,
véletlenszerűen kiválasztott európaiak képviselőinek
tematikus fórumai) és legalább két ifjúsági agora lét-
rehozását javasolja. Az agorákon minden országból
legalább három, összesen 200-300 európai venne

részt. Az európaiak szószólói a konferencia plenáris
ülésén az Európai Parlament és a nemzeti országgyű-
lések képviselőivel, a Tanács minisztereivel, a Bizott-
ság alelnökeivel, egyéb uniós intézmények, testületek
képviselőivel és a szociális partnerekkel együtt vitat-
nák meg az agorákon született eredményeket. 
A szerződésmódosítás lehetősége

A Parlament a Tanácstól és a Bizottságtól a három
fő uniós intézmény elnökének támogatása mellett a
szerződésmódosítás lehetőségének fenntartását is
várja. Az állásfoglalás emellett felveti: meg kellene
fontolni az európaiakat közvetlenül bevonó eljárás ál-
landósítását. 

David Sassoli, a Parlament elnöke kijelentette: „Az
európai választások alapján felül kell vizsgálnunk a
demokratikus irányítás eszköztárát. Ezt a munkát a
nemzeti intézményekkel és az európai állampolgárok
bevonásával kell elvégezni. A reformok új korszaka
köszönt be”. 
A következő lépések

A Parlament a három fő uniós intézmény közül el-
sőként fogadta el álláspontját az Európa jövőjéről
szóló konferencia megszervezésével és hatáskörével
kapcsolatban. A Bizottsággal és az Európai Tanáccsal
folytatott tárgyalások várhatóan időben lezárulnak
ahhoz, hogy a konferencia már a 2020-as Európa-
napon (május 9-én) elkezdődhessen. A konferencia
2022 nyarán zárul. 

A Parlament álláspontja a legutóbbi felmérések
eredményeit tükrözi. A választások utáni választói at-
titűdöt vizsgáló 2019. szeptemberi Parlaméter felmé-
réséből látható, hogy az európaiak továbbra is
nagyobb szerepet szánnának a Parlamentnek, míg a
Bizottság 2019. novemberi Eurobarométer-felmérése
szerint a válaszadók 83 százaléka ért egyet azzal,
hogy „nagyobb hangsúllyal kell figyelembe venni az
európaiak véleményét az Európa jövőjét érintő dön-
tések során”. 

Mózes Edith

Decemberi nyugtalottó
A 2019. december

30-án kibocsátott, 811
lej értékű pénztárszala-
gok bizonyultak nyerő-
nek a vasárnap tartott
nyugtalottó-sorsoláson
– tájékoztatott hétfőn a
pénzügyminisztérium.

A sorsoláson a 2019
decemberében kiállított
kasszabonok vehettek
részt. A nyereményalap
ezúttal is egymillió lej,
amelyet legfeljebb száz
nyertes között osztanak
szét. Amennyiben száz-
nál több nyertes nyugtát
regisztrálnak, ezek kö-
zött újabb sorsolást tar-
tanak.

A nyereményigénylé-
seket az eredmény köz-
zétételétől számított
harminc napon belül
lehet benyújtani az adó-
hatóság bármely területi
k i r e n d e l t s é g é n é l .
(Agerpres)

Felszámolnák az igazságszolgáltatásban történt
bűncselekményeket kivizsgáló ügyészséget

Hibásan épült fel az igazságszolgáltatásban
történt bűncselekményeket kivizsgáló ügyé-
szi osztály (SIIJ), jelentette ki hétfőn Cătălin
Predoiu igazságügyi miniszter. Hozzátette:
nem a korrupció jelenségét, hanem egy bizo-
nyos szakmai réteget vett górcső alá az
ügyészi osztály, és nem integrálódott a leg-
főbb ügyészséghez tartozó intézmények hie-
rarchiájába. 

A SIIJ nem tudott felmutatni jelentős eredményeket
a korrupcióellenes harc terén, és erre még a szándék
ellenére sem lehetett volna képes, lévén, hogy egyet-
len egységgel működött Bukarestben. A hatékonyság-
hoz területi kirendeltségekre lett volna szükség –
mondta a miniszter.

Predoiu úgy vélekedett: a SIIJ működése az első
pillanattól fogva kudarcra volt ítélve.

Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter december
15-én közölte, hogy kezdeményezi a SIIJ megszünte-
tését. Döntését az ügyészekkel és bírákkal folytatott
egyeztetések konklúzióival, illetve a nemzetközi szer-
vek által az ügyosztállyal kapcsolatban megfogalma-
zott bírálatokkal és javaslatokkal támasztotta alá.

December 28-án a kormány memorandumot foga-

dott el, amelyben az igazságszolgáltatásban elkövetett
törvénytelenségeket kivizsgáló ügyészi osztály felszá-
molását javasolja. A memorandum többek között a
korrupcióellenes államcsoport (GRECO) és a Velen-
cei Bizottság ajánlásaira, illetve a román igazságügyi
reformot nyomon követő Együttműködési és Ellenőr-
zési Mechanizmus (MCV) keretében az Európai Bi-
zottság által készített jelentésre hivatkozik. Bár a
különleges ügyosztály létrehozása alkotmányosnak
bizonyult, ennek működési paraméterei szembemen-
nek a romániai ügyészségek megszervezésének mód-
jával, illetve a hierarchia elvével – mutat rá a
dokumentum, hangsúlyozva, hogy mindezek alapján
az igazságügyi minisztérium a SIIJ felszámolását ja-
vasolja.

A memorandum elfogadása nem azt jelenti, hogy a
kormány felszámolja a SIIJ-t, hanem hogy hivatalos
álláspontként elfogadja Cătălin Predoiu igazságügyi
miniszter javaslatát. Következő lépésként a kormány
kidolgoz egy törvénytervezetet ebben az ügyben, és a
parlament elé terjeszti.

Ludovic Orban kormányfő kijelentette, 
korrekt javaslatnak tartja a SIIJ felszámolását. 
(Agerpres)

Február 2-án vitatja meg a PNL a helyhatósági
választások stratégiáját

Február 2-án vitatja meg a PNL a helyható-
sági választások stratégiáját.

Február 2-ára hívja össze a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) az országos tanácsot, döntött hétfői ülésén az
alakulat végrehajtó bizottsága. A tanács ülésénének
napirendjén a helyhatósági választások stratégiájának
megvitatása, illetve a végrehajtó bizottság és a kor-
mány tevékenységi mérlegének bemutatása szerepel
majd, jelentette be hétfőn Ludovic Orban miniszter-
elnök. 

A helyhatósági választások előkészítéséről is be-

széltek a végrehajtó bizottság ülésén, és március 1-
jére szabták ki a határidejét annak, hogy a párt az or-
szág minden egyes településén polgármesterjelöltet
állítson, mutatott rá Orban, aki szerint március elseje
után elkezdik az aláírások gyűjtését a jelölések be-
nyújtásához. 

Orban kifejtette, megbízta a PNL képviselőházi
frakcióját, hogy kérje, kerüljön napirendre a liberáli-
sok által benyújtott, a különnyugdíjak felszámolására
vonatkozó jogszabálytervezet is az alsóház rendkívüli
ülésszakában. (Agerpres)



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

LAKÓTÁRSAT keresek háromszo-

bás lakásba, a November 7. ne-

gyedbe. Tel. 0748-114-370. (mp.-I)

MAGÁNSZEMÉLY vásárolna telket

vagy telket romos házzal Marosvá-

sárhely területén. Tel. 0743-878-114.

(5842-I)

ELADÓ központi fekvésű, 2 szoba-

összkomfortos ház (364 m2-es telek)

Marosvásárhelyen,  a Tündér (Zâne-

lor) utcában. Tel. 0741-224-592.

(6017-I)

ARAGÁZKÁLYHA eladó. Ár: meg-

egyezés alapján. Tel. 0741-636-641.

(6155-I)

ELADÓ engedélyezett garázs a régi

szerpentinnél (November 7.). Tel. 0722-

317-778. (6115) 

ELADÓ kedvező áron három, külön-

böző márkájú színes televízió na-

gyon jó állapotban. Tel.

0744-531-878, 9-19 óra között.

(6190-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21682-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

VÁSÁROLUNK gépkocsi-akkumulá-

torokat, vasat, kábelt. Udvart és ga-

rázst takarítunk. Tel. 0743-512-168.

(6053)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:

bádogosmunkát, cserepezést, festést,

padlócsempe-lerakást és

udvartakarítást. Tel. 0742-421-164.

(6041)

FESTÜNK, parkettezést, padló- és

falicsempézést vállalunk, javítunk

tetőt és csatornát. Tel. 0751-595-201.

(6053)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatorna- és lefolyókészítést,

szigetelést, festést, hófogószerelést,

teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.

(6004)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502.

(6187-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Örök hiányát érezve,

szeretetét és emlékét

szívünkbe zárva emlékezünk

MIHÁLY DOMOKOSNÉRA

született NAGY MAGDOLNA

halálának 6. évfordulóján.

Nyugodj békében!

Emlékeznek: férje és fia.

(6167)

Fájó szívvel, könnyes
szemmel emlékezünk január
21-én a szeretett férjre,
édesapára, nagyapára,
HUSZÁR JÓZSEFRE
halálának 6. évfordulóján.
Nyugodjon békében! (6186)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett fiú, apa, testvér,
rokon, barát, jó szomszéd, 

MÓZES SÁNDOR 
életének 68. évében elhunyt. 
Temetése január 21-én du. 3 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi római
katolikus temető felső kápolnájá-
ból. Nyugodjék békében, emléke
legyen áldott! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Megtört, fájó szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, dédnagyapa, jó barát, 

BEREKMÉRI GYÖRGY  
(a CAR Metalotehnica elnöke) 

jóságos szíve életének 80. évé-
ben örökre megpihent. 
Utolsó útjára január 21-én, ked-
den 12 órakor kísérjük a maros-
vásárhelyi református temetőbe. 
Csendes pihenést, drágánk! 

Gyászoló szerettei. (6169-I)

Mély fájdalommal tudatuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, dédapa, 

NOVÁK JÓZSEF 

83. évében elhunyt. 

Temetése 2020. január 21-én 13

órakor lesz a református temető-

ben. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! 

A gyászoló család. (6174-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a drága édesanya,

nagymama, dédnagymama, a ka-

rácsonyfalvi 

KEREKES ROZÁLIA 

szül. IGNÁT ANNUS 

életének 83. évében hosszú

szenvedés után megpihent.

Utolsó útjára 2020. január 22-én,

szerdán du. 1 órakor kísérjük a

karácsonyfalvi temetőbe. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! 

Búcsúznak tőle gyermekei, uno-

kái és azok családja. (6183-I)

Szomorú szívvel tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és szeret-

ték, hogy 

FÜLÖP PIROSKA

szül. Janka

a Divatház egykori fodrásznője

életének 68. évében hirtelen el-

hunyt.

Temetése január 22-én 11 órakor

lesz a mikházi templomból.

Emlékét szívükben őrzik szeret-

tei.

Búcsúznak: férje, húga, nagy-

bátyja és unokatestvérei. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-

retett testvérünk, 

GERMÁN ÁRPÁD 

életének 80. évében hirtelen el-

hunyt Magyarországon. Búcsúz-

nak tőle szerettei. 

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! 

Gyászoló testvérei. (6180-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket és

őszinte részvétünket fejezzük

ki Ambrus Gyöngyvér

kolléganőnknek szeretett

édesanyja, ALBERT

ROZÁLIA, egykori

munkatársunk elhunyta miatt

érzett fájdalmában. A

Marosvásárhelyi Művészeti

Egyetem közössége. (6193-I)

Megrendülten búcsúzom

barátomtól, MÓZES

SÁNDORTÓL. Őszinte

részvétem a gyászoló

családnak. Bardócz Gyula.

(6184-I)

A Szájsebészeti Klinika

munkaközössége őszinte

részvétét fejezi ki Szabó Éva

kolléganőnknek ÉDESAPJA

és SÓGORA elhunyta

alkalmából. Nyugodjanak

békében! (6188)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUKés egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neu-
rológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64411-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK – adózás céljából. Tel. 0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)
PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖKJAVÍTÁSÁT és SZERELÉ-
SÉT vállalom. Tel. 0744-504-536,    https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)
KERESKEDELMITÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT, BIZTONSÁGI ŐRT és MUNKÁSNŐKET. Tel
0726-361-700. (21873-I)

A THEREZIA TEJGYÁR KÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64430-I)
EGYESÜLETMarossárpatak környékéről (Vajdaszentivány, Póka, Sáromberke, Ernye) GYERMEKFOG-
LALKOZÁSRA/GONDOZÁSRA KÖZÉPKORÚ NŐI ALKALMAZOTTAT keres teljes munkaidőre.
Rövid önéletrajzot a procaritatedei@yahoo.com e-mail-címre várunk. (21884-I)
ALKALMAZUNK lehetőleg tapasztalattal rendelkező ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENSNŐT. Sza-
badfoglalkozású engedély/érvényes bizonyítvány szükséges arról, hogy a szakápolók szakmai szervezetének
(OAMMR) tagja. Az önéletrajzot az ENDO ARTROSCOPIA RENDELŐ székhelyén – Marosvásárhely,
Forradalom (Revoluţiei) utca 27. szám – nyújthatják be 2020. január 23-ig. Tel. 0265/215-628. (21888)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal,
előnyös munkabérrel (tel. 0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113). (21886)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 

a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

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

Várjuk Önöket!

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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AzImatexRt.
sürgősenalkalmaz

tapasztalattalrendelkezőszemélyeket
akövetkezőszakmákba:

– PROJEKTMENEDZSER;
– MARÓS OPERÁTOROK SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) 
MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROK SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC)
GÉPEKRE;
– TARGONCÁS.
Amitajánlunk:versenyképesbérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Maros-

szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (a marosvá-
sárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro; fax: 0265-269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.


