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Erdőszentgyörgyön
visszafogottan terveznek

Csibi Attila vállalna még egy mandátumot

Mi változik
szombat reggel?

Az Egyesült Királyság helyi idő szerint
pénteken 23 órakor, közép-európai idő
szerint éjfélkor kilép az Európai Unióból. Ez történelmi jelentőségű pillanat
lesz, mivel eddig nem volt példa teljes
jogú tagország távozására. Szombat
reggeltől azonban majdnem minden
folytatódik ugyanúgy, mintha mi sem
történt volna.

____________3.
Értékteremtő civil
szervezetek

Míg a közművelődés az állam mostohagyerekének számít, és főleg vidéken hiányoznak a kultúra éltetéséhez
szükséges pénzforrások, addig néhány civil szervezet megtalálta a módját annak, hogy sok odaadással,
lelkesedéssel, önkéntes munkával és
kevés – többnyire anyaországi forrásokból érkező – pénzzel megmozgassa a közösséget, ápolja nemzeti
kultúránkat.

Az óév végi, új év eleji számadás közben árulja el Csibi Attila,
Erdőszentgyörgy polgármestere, hogy amennyiben megbíznak benne, még egy négyéves mandátumot vállalna polgármesterként. Vannak hiányosságok, kudarcok, de a
tanácsosokkal és a polgármesteri hivatal alkalmazottaival
együtt azon igyekeztek, hogy a szűkös költségvetési keretek
között – a lehetőségekhez mérten – fejlesszék a várost.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

A polgármester elmondta, hogy a 2016–2020-as időszakban prioritásként az önkormányzat az oktatási intézmények fejlesztését tűzte ki.
Ugyanakkor fontos volt a Rhédey-kastély rehabilitálása, a család emlékének ápolása, az épület turisztikai forgalomba helyezése is. Hozzáfogtak
a múlt század elején épült egykori 3-as számú általános iskola bővítéséhez. A hajdani 700 négyzetmétert elfoglaló iskola az új szárnyával együtt
összesen 3500 négyzetméter felületű lesz, korszerű osztálytermekkel
várja majd a gyerekeket. Remélik, hogy az idén sikerül befejezni
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Huszonegy év után
Európa-bajnok
a magyar válogatott
A magyar válogatott nyerte a Duna
Arénában rendezett vízilabda-Európabajnokság férfitornáját: Märcz Tamás
együttese a vasárnapi döntőben drámai csatában, ötméteresek után 1413-ra győzte le a világbajnoki
ezüstérmes spanyol csapatot.

____________7.

Segélykiáltás?

A minap a (szociálliberális) Humanista Erő Pártjának országos
elnöke és a Hargita megyei szervezet főtitkára Kovászna és Hargita
megyei románok segélykiáltása címmel szerkesztőségünkbe közleményt küldött, amelyben azt állítja, hogy „végveszélyben van a
Maros, Hargita és Kovászna megyei románok egyéni és kulturális
azonossága”. Állításuk szerint az említett három megye románsága
jogainak tiszteletben tartása, egyéni és kulturális azonosságának védelme a térségben számbeli kisebbségben élő románok legnagyobb
problémája.
Azt is mondják, hogy folyamatosan hátrányos megkülönböztetés
éri őket a munkahelyükön, mert nem ismerik a magyar nyelvet, veszélyben az oktatásuk, „osztályok százait veszélyeztet az összevonás”, mi több, Kovászna, Hargita és Maros megyében úgy
„konzerválnák a román hagyományokat”, hogy alulfinanszírozzák a
Rapsodia Călimanului együttest. Ezért ezeknek a megyéknek a román
lakói kirekesztve érzik magukat. És megteszik az összes szükséges lépést a helyzet javítása érdekében.
Más hírek meg arról szólnak, hogy ismeretlenek lemázolták Gyergyószentmiklós és Gyilkostó üdülőtelep helységnévtáblájának magyar feliratát. A vandalizmust január 24-re, az úgynevezett „kis
egyesülés” napjára időzítették. Az sem újdonság, hogy nem egyedülálló esetről van szó, ugyanis az idei év első hétvégéjén több Hargita
és Maros megyei helységnévtábla magyar feliratát fújták le
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 51 perckor,
lenyugszik
17 óra 20 perckor.
Az év 28. napja,
hátravan 338 nap.

Ma KAROLA és KÁROLY,
holnap ADÉL napja.
ADÉL: német eredetű, eredetileg az Adel- kezdetű nevek rövidülése, jelentése: nemes.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

Borús idő

BNR – 2020. január 27.
1 EUR
4,7798
1 USD
4,3348
100 HUF
1,4187
1 g ARANY
220,9342

Hőmérséklet:
max. 60C
min. 20C

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jogi tanácsadás

Január 29-én, szerda délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Bibliás délelőtt Csíksomlyón

A Katolikus Magyar Bibliatársulat bibliás délelőttöt szervez
február elsején, szombaton 10–13 óra között Csíksomlyón,
a Jakab Antal Tanulmányi Házban Mire való az eucharisztia? Eucharisztikus közösség tegnap, ma és holnap címmel.
Előadó Bodor Attila teológiai tanár. Bejelentkezni a 0745311-855-ös telefonszámon vagy a szbetti07@gmail.com
e-mail-címen lehet.

Nyílt nap a Waldorf-iskolában

Január 30-án, csütörtökön reggel 8–10 óra között nyílt
napot tartanak a marosvásárhelyi Waldorf-iskolában (Szabadság utca 36. szám, Nicolae Bălcescu iskola). A szervezők azokat az alternatív oktatás iránt érdeklődő szülőket
várják, akiknek gyermeke idén ősszel kezdi az előkészítő
osztályt. Az érdeklődők az elemi osztályosok másfél órás
főoktatásába nyerhetnek betekintést. Bővebb tájékoztatás
a Magocska Waldorf Egyesület Facebook-oldalán található.

Pszichoblabla a G Caféban

Január 28-án, ma 19 órakor a marosvásárhelyi G Caféban
újraindul a Pszichoblabla című rendezvénysorozat. Az érdeklődők a Whiplash című filmet láthatják, amelynek középpontjában egy tanár–diák kapcsolat dinamikája áll. A vetítés
után a filmben felmerülő pszichológiai témákról Rácz Alpár
pszichiáter irányításával zajlik beszélgetés. A rendezvény
támogatója a marosvásárhelyi Rotaract Téka csapata. A
résztvevők a rendezvénysorozattal kapcsolatos ötleteiket a
helyszínen elhelyezett „feedback-dobozban” helyezhetik el.

Előadás az elsősegélynyújtásról

A marosvásárhelyi Védem Egyesület szervezésében január
30-án, csütörtökön 17.30-kor a Bernády Házban a gyermekeknél alkalmazható elsősegélynyújtásról tart előadást
dr. Turucz Emília sürgősségi szakorvos, háromgyermekes
édesanya. A belépés díjtalan, a szervezők további rendezvények költségeire felajánlott, 5 lejes adományokat köszönettel elfogadnak.

Több mint 600 pénzbüntetés

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség január 24–26. között
50 bűncselekményt észlelt, és 600-nál több pénzbüntetést
rótt ki, több mint 220 ezer lej értékben. Tizenöt elkövetőt tetten értek, illetve egy országos körözöttet is azonosítottak a
rendőrök. A közlekedési szabályok megszegése miatt 64
személy hajtási jogosítványát vonták be.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Dalma Mosolya Egyesület
Nagy Székely Ildikó

Kerekes székre gyűjtenek

Máté Dalmáról, a mindig derűs marosszentgyörgyi tinédzserről tavaly november 19-én, az Akadálymentes
álmok című Hétköznapi történetben meséltünk olvasóinknak. A születésétől tetraparézisben, azaz négy végtagot
érintő, görcsös bénulásban szenvedő 13 éves lány betegségén felülemelkedve éli a serdülők mindennapjait: iskolába jár, kulturális rendezvényeken, koncerteken vesz
részt, barátságokat köt, leginkább pedig a színpadon érzi
otthon magát: szaval, énekel, kerekes székében táncol.
Édesanyja, Adél örök szövetségesként támogatja, kíséri lányát a – szabadon mozgók számára sokszor elképzelhetetlen – kihívásokkal teli úton.
Múlt év decemberében Zâmbetul lui Dalma, azaz
Dalma mosolya néven egyesületet hozott létre, ahova a
magánszemélyek befizetett jövedelemadójuk 2 vagy 3,5
százalékát, a cégek a profit-, illetve mikroadó 20 százalé-

kát ajánlhatják fel. A befolyt összegeket a család a Dalma
mozgását segítő eszközre, illetve kezelésére fordítaná.
– Egy manuálisan irányítható kerekes székre lenne szükség, az ugyanis nagyon fontos, hogy a lányom minél többet
használja a kezeit. A korábbi kerekes székét kinőtte, a jelenlegi pedig nem biztonságos, dülöngél, a lába is csúszik
ki belőle. Három évvel ezelőtt a Motivation Alapítványtól
kaptunk egy ilyen segédeszközt, de az nem felelt meg
Dalma méreteinek, így elajándékoztuk – mondta az édesanya, akitől azt is megtudtuk, hogy az új kerekes szék körülbelül 2000 euróba kerülne. Emellett egy jeddi
rehabilitációs központ szolgáltatásait is igénybe vennék.
Dalmához rendszeresen jár gyógytornász, de egy újfajta
kezelés valószínűleg tovább javíthatna az állapotán – tette
hozzá az édesanya.
Akik segíteni szeretnének, a Zâmbetul lui Dalma
(Dalma Mosolya) Egyesület bankszámlájára utalhatják felajánlásaikat: RO46BTRLRONCRT0524106901.

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. méhésztanfolyamot indít tagjainak a székhelyén,
Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. út 35. szám alatt.
Január 30-án 17 órakor lesz a megnyitó, a tematika: a méhcsaládok előkészítése a
tavaszi hordásra, előadók Vasile Bota mérnök és Mândru Aurel közgazdász. A következő előadás február 6-án lesz.

Könyvbemutató:
A Maros megyei kézilabda történetéről

A Maros Megyei Könyvtár szervezésében január 30án, csütörtökön 14 órakor a megyei könyvtár harmadik
emeleti dokumentációs termében mutatják be Aurel
Raţiunak a Maros megyei kézilabda történetéről szóló
új könyvét (Istoria handbalului mureşean). Műsorvezető Monica Avram könyvtárigazgató, jelen lesznek:

Vlad Amariei újságíró, Viorel Negreanu, a MureşulImatex csapat volt vezetője, Orbán István kétszeres
kézilabda-világbajnok és Aurel Raţiu, a könyv szerzője.
(A megyei könyvtár a Kultúrpalota főbejáratától közelíthető meg.)

Népi mesterségek oktatásával foglalkozik több egyesület is napjainkban.
A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány például újabb
oktatókurzusokat indít a témában. Szövésről, bútorfes-

tésről, iparművészetről lesz szó a Kultúrcsepp műsorban, amely ma 20 órakor látható az Erdélyi Magyar Televízióban,
vagy
szerdától
elérhető
a
tv
YouTube-csatornáján is.

Népi mesterségek napjainkban
– az Erdély TV keddi műsorában
Sorsolás szerdán 14 órakor!

A Népújság szerdán 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető
– JANUÁR nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Megáll az ész! – nagy sikerű
Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat februárban is színre viszi Megáll
az ész! című fergeteges szilveszteri kabaré-előadását
Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást leghamarabb február elsején és másodikán, majd 8-án és 9-én este 7 órától
tekintheti meg a marosvásárhelyi nagyérdemű. Fellépnek: Puskás Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin,
Cseke Péter, Székely M. Éva, Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek a művészegyüttes
pénztáránál vásárolhatók. A teljes műsorrend megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon.

Rendkívüli vokál-szimfonikus
hangverseny

A szórakoztató zenei fesztivál január 29-én, szerdán 19
órakor rendkívüli vokál-szimfonikus hangversennyel
folytatódik a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Gábor Ferenc németországi karmester,
közreműködik: Nathalie Peňa-Comas szoprán (Dominikai Köztársaság), Stefan von Korch tenor, Balla Sándor
bariton, illetve a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ve-

gyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: Carl Orff
– Carmina burana. A koncertet 30-án, csütörtökön 19
órakor megismétlik. Ez utóbbi hangversenyre a 15-ös
számú hangversenybérletek érvényesek.

Lecke- és nevelőhangverseny

Január 31-én, pénteken déli 12 órától román, 13 órától
magyar nyelvű leckehangversenyre, 17 órától román,
18 órától magyar nyelvű nevelőhangversenyre kerül sor
a Kultúrpalota nagytermében téma: a tánc varázsa. Előadja a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
zenekara, vezényel Matei Pop. A hangversenytémát
Carla Gliga és Fülöp Klára tanárnők mutatják be. Műsoron: J. Brahms – 5. g-moll magyar tánc; A. Dvorak –
Ász-dúr szláv tánc op. 46, nr. 3; Csajkovszkij – Trepak,
Arab tánc, Kínai tánc (a Diótörő balettből); Sosztakovics
– 2. keringő; Rogalsky – Erdélyi tánc (nr.1. a Három
román táncból); Matei Pop – Rapszódia (nr. 4. a Máramarosi szvitből).

Tündöklő Jeromos

Január 29-én, szerdán 19 órakor a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében a Tündöklő Jeromos, a
Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes közös
produkciója van műsoron. Rendező: Török Viola.
Jegyek a Spectrum Színház jegypénztárában hétköznapokon 9–12 óra között, a Maros Művészegyüttes
jegypénztárában hétköznapokon 16–19 óra között válthatók.
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Az USA a közeljövőben várhatóan nem törli el
a vízumkötelezettséget a román állampolgárokkal szemben

Az Egyesült Államok a közeljövőben várhatóan nem
törli el a vízumkötelezettséget a román állampolgárokkal szemben – derült ki Adrian Zuckerman, az
Egyesült Államok bukaresti nagykövetének nyilatkozatából.

A diplomata a Ziarul de Iaşi című jászvásári helyi újságnak
adott interjút, amelyből hétfőn a román hírtelevíziók idéztek
részleteket. A román állampolgárokkal szembeni vízumkötelezettségre vonatkozó kérdésre válaszolva az amerikai diplomata elmondta: nem hiszi, hogy 5-10 hónap alatt megoldódik
ez a probléma, de reményét fejezte ki, hogy a román állampolgároknak nem is kell majd 5-10 évet várniuk arra, hogy
vízum nélkül utazhassanak be az Egyesült Államokba.
Mint mondta, a legnagyobb gond, hogy a nem bevándorlási

célból benyújtott és elutasított román vízumkérelmek száma
továbbra is igen magas, eléri majdnem a 10 százalékot, és azt
3 százalékra kellene csökkenteni ahhoz, hogy a románokkal
szembeni vízumkötelezettség megszűnjön.
A nagykövet szerint Romániának egyéb feltételeket is teljesítenie kell még a vízummentességhez, így folytatnia kell a
korrupcióellenes harcot, fejlesztenie kell a gazdaságot és viszsza kell szorítania az embercsempészetet.
Az elutasított vízumkérelmek száma először 2014-ben
csökkent 10 százalék alá a 2010-ben jegyzett csaknem 25 százalékról, de később ismét 11 százalék fölé emelkedett, 2019be újra enyhén 10 százalék alá csökkent. Az Egyesült Államok
Románia egyik legfőbb stratégiai partnere és katonai szövetségese.

Merkel: a következő EU-csúcson dönteni kell az albán és
az északmacedón csatlakozási tárgyalások megindításáról

A német kormány arra törekszik, hogy az európai
uniós (EU-) tagállamok vezetői a következő tanácskozásukon megállapodásra jussanak a csatlakozási
tárgyalások megindításáról Albániával és Észak-Macedóniával – mondta Angela Merkel német kancellár
hétfőn Berlinben Edi Rama albán kormányfővel folytatott megbeszélése előtt.

A német kormány már az előző EU-csúcson is a csatlakozási tárgyalások elindítását pártolta, és „keményen dolgozik”
azért, hogy a következő, márciusi csúcstalálkozón sikerüljön
meghozni ezt a döntést – mondta Angela Merkel.
Sajtónyilatkozatában hozzátette, hogy mindkét ország komoly eredményeket ért el a tagsági feltételek teljesítésében.
Albániáról szólva kiemelte az igazságügyi reformot, amelyet
szavai szerint az eddigi lépések után ki kell teljesíteni.
A német kancellár aláhúzta, hogy az EU jelenti a nyugatbalkáni térség jövőjét, és a berlini vezetés elkötelezett a régió
országainak csatlakozása mellett. Ez nemcsak a térségbeli államok érdeke, hanem az EU jelenlegi tagjainak is. „Aki rápillant a térképre, és ismeri a geopolitikai összefüggéseket, tudja,

hogy mindenkinek jó, ha egyszer majd a Nyugat-Balkán valamennyi országa EU-tag lesz” – fogalmazott Angela Merkel.
Arról is szólt, hogy Németország a tavaly novemberi földrengés utáni helyreállítási munkálatokban is támogatja Albániát, és a kormány részt vesz az Európai Bizottság február
17-re meghirdetett nemzetközi adományozói konferenciáján.
Edi Rama kiemelte, hogy a német kancellár támogatása a
csatlakozási folyamatban rendkívüli jelentőségű hazájának, és
nagy jelentősége van annak is, hogy megkezdte a munkát az
új Európai Bizottság, amelynek tevékenységében világosan
megmutatkozik a „geopolitikai dimenzió”.
Albánia és Észak-Macedónia csatlakozási tárgyalásainak
elindítását az EU-s tagországok állam-, illetve kormányfőit
összefogó Európai Tanács tavaly októberi tanácskozásán vetették el, mindenekelőtt Franciaország ellenállása miatt.
Albániában tavaly november 26-án volt földrengés: az
utóbbi harminc év legsúlyosabb, 6,4-es erősségű földmozgása
legfőképpen a fővárost, Tiranát és az ország északnyugati térségét érte, következtében 50 ember meghalt, a sérültek száma
megközelítette a kétezret.

Mi változik szombat reggel?

Az Egyesült Királyság helyi idő szerint pénteken 23 órakor, közép-európai
idő szerint éjfélkor kilép az Európai
Unióból. Ez történelmi jelentőségű pillanat lesz, mivel eddig nem volt példa
teljes jogú tagország távozására. Szombat reggeltől azonban – legalább még
11 hónapig – majdnem minden folytatódik ugyanúgy, mintha mi sem történt
volna.
Lesznek azonban, akiknek életében
azonnali változást hoz a brit EU-tagság
megszűnése, vagyis a Brexit. Közéjük
tartozik az Európai Parlament (EP) tavaly májusban megválasztott 72 brit
képviselője, akiknek mandátuma a Brexit pillanatában lejár.
A Theresa May akkori brit miniszterelnök vezette konzervatív párti brit kormány már nem tervezte a részvételt a
tavalyi EP-választásokon, mivel ha sikerült volna tartani az eredeti menetrendet, a brit EU-tagság tavaly március
29-én megszűnt volna.
A Brexit feltételrendszerét rögzítő, az
EU-val 2018 novemberében elért eredeti megállapodást a londoni alsóház
azonban háromszor is elvetette, és Theresa May emiatt kétszer kezdeményezte
a kilépés elhalasztását.
A tavaly április 10-én tartott soron
kívüli EU-csúcs október 31-ében jelölte
ki az új kilépési határidőt – amely szintén nem teljesült –, de ennek feltételéül
azt szabta, hogy Nagy-Britanniának
részt kell vennie az európai parlamenti
választáson.
Ha London erre nem lett volna hajlandó, a brit EU-tagság tavaly június 1jén rendezetlen módon, megállapodás
nélkül megszűnt volna.
A Brexit péntek éjjeli pillanatában
állás nélkül marad Stephen Barclay,
a Brexit-folyamat irányításáért felelős
brit minisztérium (DExEU) vezetője is,
miután minisztériuma – amelyet a kilépésről döntő 2016-os népszavazás után
hoztak létre – a brit EU-tagsággal
együtt megszűnik.
Sok egyéb érzékelhető jele azonban a
Brexitnek szombat reggel nem lesz,
ugyanis a kilépés pillanatában kezdetét

veszi a december 31-ig tervezett átmeneti időszak, amelynek időtartama alatt
jórészt a jelenlegi szabályrendszer
marad érvényben az Európai Unióval
fennálló viszonyban.
Az átmeneti időszak elsősorban arra
szolgál, hogy London és az EU kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodást köthessen.
Uniós részről azonban többször is
hangoztatták – legutóbb minapi londoni
látogatásán Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság elnöke –, hogy ez
ilyen rövid idő alatt gyakorlatilag lehetetlen, és az EU hajlandó lenne az átmeneti időszak meghosszabbítására.
A kilépési megállapodás lehetőséget
is teremt kétszeri hosszabbításra, alkalmanként egy-egy évvel, ha London ezt
kéri.
Ennek eldöntésére nem 11, hanem
csak öt hónap van, mivel a kilépési megállapodás alapján ha London hosszabbítást kér, a kérvényt június végéig kell
beterjeszteni az EU-hoz.
Boris Johnson brit miniszterelnök
kormánya azonban már a decemberben
tartott – a Konzervatív Párt váratlan
arányú győzelmével végződött – parlamenti választás utáni programtervezetében jelezte, hogy erről nem lehet szó,
sőt a kormány a Brexit-megállapodás
ratifikálásához kapcsolódva külön jogszabályban kívánja megtiltani saját magának és a parlamentnek az átmeneti
időszak meghosszabbítását.
Mindettől függetlenül azonban szombattól legalább az idei év végéig gyakorlatilag semmiféle változás nem lesz
Nagy-Britannia és az Európai Unió viszonyrendszerében, és ez vonatkozik a
kereskedelemre ugyanúgy, mint a beutazási feltételekre.
Ez azt is jelenti, hogy a külföldi EUállampolgárok az átmeneti időszakban
– bármeddig tartson is – pontosan
ugyanolyan jogosultságokkal telepedhetnek le és vállalhatnak munkát NagyBritanniában, mint most, és azoknak a
külföldi uniós állampolgároknak a jogi
státusa sem változik pénteken 23 órától,
akik már az országban élnek.

Mindez viszont nem jelenti azt, hogy
a Nagy-Britanniába áttelepülni készülő,
illetve maradni kívánó külföldi EU-állampolgároknak nincs semmi teendőjük.
A jelenleg érvényes brit szabályozás
alapján a törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában élő, vagy az
átmeneti időszakban érkező külföldi
EU-állampolgárok a Brexit után is maradhatnak az országban, de meghatározatlan időre szóló tartózkodási
engedélyért – hivatalos elnevezéssel letelepedett jogi státusért – kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz.
Ennek határideje 2021. június 30.
A letelepedett jogi státus megszerzéséhez a kérelmezőknek személyazonosságukat kell hitelesen igazolniuk és
azt, hogy életvitelszerűen tartózkodnak
az országban. Emellett be kell jelenteniük, ha korábban elmarasztaló bírósági ítélet született ellenük valamely
bűncselekmény miatt.
Akik az átmeneti időszak lejárta után
érkeznek letelepedési szándékkal,
azokra már a brit kormány által tervezett, az ausztráliai pontozásos elbíráláshoz hasonló, egységes – vagyis az
Európai Unióból és az unión kívüli országokból érkezőkre egyformán érvényes – bevándorlási szabályozás
vonatkozik majd, hacsak London és az
Európai Unió a majdani kétoldalú viszonyrendszerről tervezett tárgyalásokon másban nem állapodik meg.
Ursula van der Leyen máris jelezte,
hogy ha London valóban átfogó, a közvetlen áruforgalmon túlterjedő szabadkereskedelmi megállapodást akar, akkor
a tervezett új brit bevándorlási rendszer
az EU-állampolgárok esetében nem lesz
tartható.
Az Európai Bizottság elnöke január
eleji londoni látogatásán kijelentette: a
teljes körű – vagyis a szolgáltatásokra
és a tőkeforgalomra is kiterjedő – szabadkereskedelmi egyezmény feltétele az
uniós állampolgárok szabad mozgásának további biztosítása, vagyis az emberek szabad mozgása nélkül nem
lehetséges a tőke és a szolgáltatások
szabad mozgása.(MTI)

Ország – világ
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Több mint 840 gépkocsivezető
maradt jogosítvány nélkül
egy nap alatt

Országszerte több mint 840 gépkocsivezető jogosítványát vonták be a rendőrök vasárnap. Az országos
rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a vasárnap tartott ellenőrzések során a közúti közlekedés
biztonsága elleni 145 bűncselekményt észleltek, 842
gépkocsivezetőnek bevonták a jogosítványát, 179
járműnek elvették a forgalmi engedélyét. Vasárnap
folyamán ugyanakkor 2633 esethez riasztották a
rendőrséget, 2236 alkalommal a 112-es egységes
segélyhívó számon – derül még ki a közleményből.
Az ellenőrzések nyomán 721 bűntettet észleltek és
9937 bírságot róttak ki, összesen 4.034.717 lej értékben. (Agerpres)

Romániában és Bulgáriában
a legalacsonyabb
az internetfelhasználók aránya

Az Európai Unió 16 és 74 év közötti lakosságának 87
százaléka vallotta azt 2019-ben, hogy használta az
internetet az elmúlt három hónapban; a tagállamok
közül Romániában és Bulgáriában a legalacsonyabb
ez az arány, 74, illetve 68 százalék. Az unió statisztikai hivatala, az Eurostat adatai szerint Svédországban a 16 és 74 év közöttiek 98 százaléka, Dániában
97 százalék, Luxemburgban 96 százalék használta
az internetet tavaly. Az adatokból az is kiderül, hogy
a leginkább (az esetek 75%-ában) elektronikus levelezésre, információkeresésre (68%), üzenetváltásra
(67%) és online hírek olvasására (63%) használják a
webet. A 16 és 74 év közöttiek nagy része ugyanakkor banki szolgáltatások igénybevételére (58%), a közösségi oldalakon való részvételre (57%),
egészséggel kapcsolatos információk keresésére
(55%), zenehallgatásra (53%), valamint telefon- vagy
videóhívásra is használja a világhálót. Információkeresésre, üzenetváltásra, online hírek olvasására és
banki szolgáltatásokra a romániai lakosság használja
a legkisebb arányban az internetet – mutatnak még
rá az Eurostat adatai. (Agerpres)

Hat kilogramm kannabisz
egy besztercei férfi kocsijában

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek
egy besztercei férfit, akinek gépkocsijában hat kilogramm kannabiszt találtak – tájékoztatott hétfőn a
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség
(DIICOT) közleménye. A csomagot Spanyolországból
hozta egy futárcég. A DIICOT-nak információi voltak
a szállítmányról, és rajtaütöttek a 37 éves személyen,
miután átvette a csomagot. Az ügyészek kábítószercsempészet gyanújával indítottak eljárást a sajómagyarósi férfi ellen. (Agerpres)

Segélykiáltás?

(Folytatás az 1. oldalról)
festékszóróval. Valószínűleg a kis egyesülés napjának
örömére festették feketére Gyergyószentmiklós és Gyilkostó tábláin a magyar feliratot. Vagy így akarták „bizonyítani”, hogy mennyire marginalizálva vannak?
Ezek – tulajdonképpen az 1989-es fordulatot követő
időszakban elkezdődött – az azóta időről időre ismétlődő táblafestések valószínűleg nem a románok „művészi hajlamait” kívánják népszerűsíteni. Azt mutatják,
hogy a „hagyományos” magyarellenesség ma is él Romániában, szinte ugyanúgy folytatódik a nacionalista,
asszimilációs politika, mint száz évvel korábban, mint
a szomorú emlékű diktatúra idején, vagy mint a rendszerváltást követő években. És az egymást követő kormányok – ha mást nem tudtak, vagy nem mertek nyíltan
lépni – cinkos hallgatással leplezték egyetértésüket,
vagy pedig gazdasági szempontból „járultak hozzá” a
székelyföldi megyék ellehetetlenítéséhez. Hiszen, köztudott, épp ezek a megyék a legszegényebbek
Erdélyben.
A történelem, úgy látszik, ismétli magát. Elég, ha a
jelenlegi államelnök, illetve elődje, a volt államfő és nacionalista társai megnyilvánulásaira vagy a nemrég
született Trianon-törvénytervezetre gondolunk. Amely
azt szeretné a magyarokra erőltetni, hogy minden évben
együtt ünnepeljük velük a Magyarországot szétdaraboló
trianoni szerződést. És bevezetné, hogy a kormány és a
helyi hatóságok gondoskodjanak arról, hogy június 4én kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját.
Miről is szól ez az úgymond segélykiáltás?
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Csép Éva Andrea képviselő évértékelője

Eredmények és kudarcok

Annak ellenére, hogy politikailag bizonytalan volt, törvényhozás
és
ügyintézés
szempontjából Csép Éva Andrea parlamenti RMDSZ-képviselő, a munka- és szociális
ügyek szakbizottságának titkára eredményesnek tartja a
2019-es évet – mondta évértékelő sajtótájékoztatóján.

Szer Pálosy Piroska

A parlamenti felszólalásai, nyilatkozatai mellett több mint száz
törvénykezdeményezését említette,
közülük 23 törvényerőre emelkedett. Munkáját megfelelő szakmai
háttérrel rendelkező szakértői csoport segíti, így Erdély-szerte sikerült feltérképezni a gondokat, és a
hiányosságok orvoslására megoldásokat javasolni. A Maros Megyei
Tanács székházában lévő parlamenti képviselői iroda fogadóóráin,
valamint a vidéki kiszállások alkalmával, e-mailen vagy telefonon
közel 300 ember fordult hozzájuk a
többi között személyes gondokkal:
munkaügyi, szociális, családjogi
problémával kapcsolatosan, melyek
nagy részét sikerült megoldani. A
parlamenti tevékenysége mellett
Csép Andrea a megyében 138 választókörzeti rendezvényen, több
mint 30 konferencián és szakmai találkozón vett részt.
A szociális szolgáltatások
áldozati éve lesz
Az országos költségvetés kapcsán a képviselő sikerként említette,
hogy a helyben megtermelt személyi jövedelem utáni adó teljes mértékben a helyi önkormányzatoknál
maradhatott, és az ebből begyűlt
összeg 3 százalékát az önkormányzatok alá tartozó kulturális intézmények támogatására, beruházásokra
fordíthatták. 2019-hez képest a kormány átvállalta a szociális költsé-

gek felét, bár az erre a célra elkülönített összeg alig fedezi a reális
költségek 20-25 százalékát. Magán
szociális szolgáltatásokra tavaly
nyolcmillió lejjel többet sikerült elkülöníteni a civil szervezetek támogatására. Ezt azonban a tavalyi 26
millió lejről idén 21 millió lejre
csökkentik, annak ellenére, hogy 11
éve nem emelték a szociális támogatások összegét, miközben a minimálbér 2009-ben 600 lej volt, idén
pedig 2230 lejre emelkedett. Január
elején közvitára bocsátották a
régóta esedékes szociális szolgáltatásokra vonatkozó minimális standardköltségek aktualizálását célzó
határozattervezetet, ugyanis a civil
szervezetek tevékenységükkel az
államot mentesítik. Példaként említette, hogy egy magán idősotthonban gondozott személy után
havonta 250 lejt, nappali foglalkoztató központban 175 lejt, otthoni
idősgondozásra 120 lejt, szegénykonyhára személyenként havi 90
lejes támogatást nyújt az állam.
Mint elhangzott, a kormány részéről egyáltalán nem tapasztalható

Ma tárgyalhat a kormány
a megyeitanács-elnökök
megválasztásáról

Az Orban-kabinet keddi ülésén tárgyal egy sürgősségi
kormányrendelet-tervezetről,
ami előírná, hogy a megyei
közgyűlések elnökét az intézmény nevezi ki, és nem a polgárok választják meg –
nyilatkozták a Mediafaxnak
kormányzati források.

Bár nem szerepel napirenden, a
kiszivárgott információk szerint a
kormány a választási törvény vonatkozó pontjának a módosítására
készül, aminek nyomán a megyei
önkormányzatok elnökét ezentúl
nem a polgárok választanák meg
közvetlen szavazással, hanem a tanácsosok választanák meg maguk
közül.
A források szerint a kormány
kedden el is fogadhatja a sürgősségi
rendeletet.
A megyei közgyűlések elnökét a
polgárok választják meg a Dăncilăkabinet által 2019. július 3-án elfogadott sürgősségi kormányrendelet
értelmében.
A PMP javasolja, hogy a megyei
tanácsok elnökét is két fordulóban
válasszák meg
Eugen Tomac, a Népi Mozgalom
Párt (PMP) elnöke hétfőn az RFInek nyilatkozva bejelentette, alakulata módosító indítványt készül

beterjeszteni, hogy ne csak a polgármestereket és az ország elnökét,
hanem a megyei közgyűlések elnökét is két fordulóban válasszák meg
a polgárok.
„Úgy hisszük, hogy a megye
elnökét, a megyei önkormányzat
elnökét is közvetlenül kellene
hogy megválasszák a polgárok,
hogy ezáltal legitimitása és teljes körű támogatása legyen a közösség részéről. Tehát számomra
teljesen logikus, hogy ahogyan
azt kérjük, hogy legyen kétfordulós polgármester-választás, a
megyei tanácsok elnökét szintén
a polgárok válasszák meg és két
fordulóban” – jelentette ki
Tomac.
Leszögezte egyúttal: a PMP nem
fogja megszavazni az Orban-kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványt.
„Határozottan ellene szavazunk,
támogatjuk a kormányt, ugyanakkor kértük Orban miniszterelnöktől, hogy határozottan vállalja fel,
amikor megszavaztuk a beiktatását,
és lám, az történik, amit vártunk. A
kormány kiteszi az asztalra a mandátumát, hogy felvállalja a kétfordulós polgármester-választáshoz
való visszatérést” – fogalmazott a
PMP elnöke. (hírösszefoglaló)

Fotó: Nagy Tibor

szociális érzékenység, és a családpolitika sem elsőrendű, a kijelentések többnyire csak üres ígéretek
maradnak. Míg az európai standardok szerint idősotthonban, neuropközpontban
egy
szichiátriai
ellátottnak két-három gondozó kell
jusson, romániai viszonylatban
azonban egyetlen gondozó 1,22–
1,45 gondozottat kell ápoljon.
Családpolitikai támogatások
Az országos statisztikai hivatal
adatai szerint csökken a természetes
szaporulat, ezt az RMDSZ családpolitikai intézkedések szorgalmazásával akadályozná. Többek között
sikerült feloldani az egymás után
több gyermeket vállaló anyákat
érintő diszkriminatív előírásokat:
nem kaphat kevesebb gyermeknevelési támogatást az a kismama, aki
kevesebb mint 12 hónap alatt újból
gyermeknevelési
szabadságra
megy, vagy egy bizonyos jövedelmet valósít meg, ugyanakkor több
törvénykezdeményezést is iktattak
a kisgyerekes szülők támogatására.
A gyereknevelési segélyben része-

sülő kismama egyéb forrásokból tizenegyezer lejt kereshet egy évben
összesen.
Az új év első számú törvénye a
foglalkoztatói nyugdíjalap bevezetése, melynek értelmében a munkaadó egy új típusú anyagi hasznot
ajánlhat fel az alkalmazottai számára. A tervezet egy régebbi európai irányelv hazai jogrendbe való
átültetését hivatott megoldani. Az
életbe lépett új nyugdíjtörvény kapcsán is több módosítást sikerült elérni, többek között azt, hogy
hamarabb nyugdíjba mehetnek
azok a személyek, akik különleges
munkakörülmények között dolgoztak. A II-es munkacsoportban ledolgozott minden év után az eddigi 3
hónap helyett 4 hónap kedvezmény
fog járni. Ugyanakkor az állampolgárok minden különleges körülmények között ledolgozott év után
jogosultak lesznek a kedvezményre,
nem csak 6 év hozzájárulási időszak
teljesítése után, amint eddig volt.
Gyermekpénzduplázás helyett
öt és tizenegy lejnyi emelés
Annak ellenére, hogy a törvényhozás szakaszában megduplázódott
a gyermekpénz, gyakorlatilag ezt
elhalasztották, amit kudarcként
lehet elkönyvelni. Életbe lépett
azonban az a jogszabály, amely január elsejétől kezdődően minden
évben az előző évben mért átlaginfláció 100%-os értékével növelik a
gyermeknevelési pótlékot. Így idén
155,7 lejre nő 18 év alattiak esetében, és 311,4 lejre kétéves korig. A
családtámogató törvénymódosító
javaslatcsomag első részét is iktatták, amely tartalmazza az újszülöttkelengye- és a junior értékjegyeket,
a gépkocsivásárlás támogatását a
nagycsaládosoknak, beteg gyerek
gondozására egy helyett öt szabadnap megítélését a szülőnek, és szorgalmazzák a nagyszülői gyermekgondozási segélyt is.
A bizottsági tevékenységek közül
a képviselő a diktatúra áldozatainak
kárpótlására vonatkozó jogszabály
módosítását is egyik sikerként em-

Közvélemény-kutatás

lítette, amely révén 400 lejről 700
lejre nőtt a havi juttatásuk azoknak,
akiket politikai okokból ítéltek el,
külföldre telepítettek, szovjet fogságban voltak, vagy részt vettek a
kommunista rezsim megdöntésében.
A nők politikai szerepvállalását
szorgalmazva
Érvénybe lépett az a jogszabály
is, amely több pontban módosította
az oktatási törvényt, többek között
bevezette a pszichológiai erőszak
(bullying) fogalmát és a jelenség
betiltását az oktatási intézményekben, ugyanakkor kibővíti a tanárképzési programot a bullyingra
vonatkozó tanfolyamokkal. Továbbá lehetővé tenné, hogy a személyazonosító számmal nem
rendelkező személyek is jogosultak
legyenek beiratkozni az elemi iskolába, és azt, hogy az állami felsőoktatási intézményekben legkevesebb
10 tandíjmentes helyet biztosítsanak a szociális védelmi rendszerből
kikerülők számára. Az örökbefogadási törvénytervezet vitája decemberben került a munkaügyi
bizottság asztalára. A nemzetközi
örökbefogadás teljes megnyitását
szorgalmazzák, jelenleg a jogi bizottság dolgozik rajta.
Maros megyei parlamenti képviselőként, valamint a megyei
RMDSZ-nőszervezet elnökeként és
országos alelnökként a képviselő
asszony felelősséget érez azért,
hogy országos szinten a helyi önkormányzatokban és intézményekben felkészült magyar vezetők és
szakemberek legyenek. Ugyanakkor célja a női képviselők számának
a növelése, ezért arra biztatja a közösségükért tenni akaró nőket, hogy
politikai felelősségvállalás céljával
jelöltessék magukat. A Szövetségi
Képviselők Tanácsának legutóbbi
ülésén elfogadták a jelölési módszertant, amelynek értelmében a
helyi tanácsosi listákon a bejutó helyekre kötelező módon nőket is jelölni kell – hangsúlyozta Csép Éva
Andrea parlamenti képviselő.

A munkáltatók egynegyede
idén befagyasztja a béreket

Négyből egy munkáltató nem tervez fizetésemelést
adni idén alkalmazottainak, 35,5 százalékuk pedig
legfeljebb 5 százalékkal tervezi növelni a béreket
ebben az évben – derül ki az egyik állásközvetítő portál által végzett közvélemény-kutatásból.
A munkáltatók 13 százaléka mondta azt, hogy legtöbb 10 százalékos béremeléseket tervez idén, tízből
két munkáltató pedig 15 százalékig terjedő fizetésemeléssel számol idénre.
A BestJobs felmérése szerint a munkáltatók mintegy egynegyede mondta azt, hogy a minimálbér január 1-jétől hatályos emelése miatt csökkentenie kell
a béren kívüli juttatásokat, állásokat kell összevonnia
vagy automatizálnia kell bizonyos munkafolyamatokat. Ami a béren kívüli juttatásokat illeti, a munkáltatók 64,5%-a továbbra is ad élelmiszerjegyet
alkalmazottainak, 58 százalékuk prémiumot tervez
adni különleges alkalmakkor, és 39 százalékuk készül

összejöveteleket szervezni számukra. A munkáltatók
38,7 százaléka téríti meg alkalmazottainak az utazási
költségeket, és 35 százalékuk tervez személyiségfejlesztő tréningeket szervezni.
Tízből hat munkáltató mondta azt, hogy az idei
első fél évben legtöbb tíz, tízből egy pedig azt, hogy
tíz és húsz közötti új munkakört létesít, amelyekre a
munkáltatók 42 százaléka 2 és 5 közötti, egyharmaduk pedig egy-egy személyt alkalmaz.
A január és június között létesítendő új állások 39
százalékára szakképzetlen, 35 százalékára szakképzett munkásokat, 26 százalékára pedig irodai személyzetet alkalmaznak. A legtöbb állást eladás (55%),
termelés (29%) terén, adminisztrációs (28%) és mérnöki (25,8%) munkakörben, illetve logisztika (19,3%)
terén hirdetik meg. A közvélemény-kutatás január 6a és 20-a között készült, 214 kis-, közép- és nagyvállalat képviselőinek megkérdezésével. (Agerpres)

Románia mind önállóan, mind uniós tagországként
az emberek közötti tolerancia, a diszkriminációmentesség és a béke hirdetője, továbbra is aktív szerepet
vállal a holokauszt emlékezetének megőrzésében és
kiegészítésében – hangsúlyozza Ludovic Orban miniszterelnök a holokauszt áldozatainak nemzetközi
emléknapja alkalmából kiadott üzenetében.
Ebben a kormányfő rámutat, a holokauszt borzalmai, a gyűlöletből elkövetett tömeggyilkosságok mélyen megérintenek mindenkit, akárcsak az emberek,
az intézmények, az államok reakciójának hiánya,
ugyanakkor elgondolkodtatnak annak kapcsán, hogy
milyen következményei lehetnek a társadalmi válságoknak, mennyi rosszat okozhat a „ráció pihentetése”.
Orban üzenetében emlékeztet, hogy 1941 és 1945
között „Európa zsidó népességének mintegy kéthar-

mada, azaz hatmillió személy” és többmilliónyi más
nemzetiségű ember vált a rasszista ideológia áldozatává, halt meg a gettókban és lágerekben, útban ezek
felé, vagy egyszerűen megölték őket az utcán.
A miniszterelnök hangsúlyozza, hetvenöt évvel az
auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor felszabadítása után „a világ szolidárisnak tekinthető az antiszemitizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet és az
intolerancia elleni küzdelemben, amely ismét fontosságot nyer a többek között etnikai indíttatású regionális konfliktusok és új szélsőséges tendenciák
megjelenése közepette”.
Ludovic Orban miniszterelnök hétfőn Lengyelországban tartózkodott, ahol részt vett az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor felszabadításának 75.
évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.
(Agerpres)

Románia továbbra is aktív szerepet vállal
a holokauszt emlékezetének megőrzésében
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Nagy erőfeszítések árán éltetik a vidéki kultúrát

élményszerű tolmácsolása a pedagógia eszközeivel, a múlt tárgyi és
szellemi örökségét megbecsülő, a
társadalmi problémák iránt érzékeny, múzeumlátogató generáció
nevelése. Szakmai tanácsadó dr.
Kinda István főmuzeológus, néprajzos szakember volt.
A kezdeményezők Farkas Mária
Magdolna óvónő és Donáth Beáta
tanítónő segítségével kétféle feladatfüzetet szerkesztettek, hogy a
kiállítás vonzóbb, érthetőbb legyen
a gyerekek számára. A feladatok
megoldása során az óvodások tárgyakat társítottak, tárgyrészleteket
azonosítottak, puzzle-t illesztettek
össze, ragasztottak, számösszekötő
feladatot, valamint kakukktojás típusú feladatot oldottak meg. Interaktív múzeumlátogatáson eddig
szervezetten a havadtői óvodások és
iskolások vettek részt, valamint az
ősz folyamán családjukkal a múzeumba érkező gyerekek is – tudtuk
tékok folytak, de jutott idő korcsolyá- meg Koncz Emma elnöktől.
zásra, szabad tevékenységekre, és az
Az ősz folyamán az egyesület
udvarhelyi serítősökkel közös tánc- megbízásából dr. Kinda István népházas mulatságra is.
rajzos szakember, sepsiszentgyör-

Értékteremtő civil szervezetek

Erdőszentgyörgyön idősek, gyerekek és férfiak is jelentkeztek a kézművestanfolyamra

Míg a közművelődés az állam
mostohagyerekének számít,
és főleg vidéken hiányoznak a
kultúra éltetéséhez szükséges
pénzforrások, addig néhány
civil szervezet megtalálta a
módját annak, hogy sok odaadással, lelkesedéssel, önkéntes munkával és kevés –
többnyire anyaországi forrásokból érkező – pénzzel megmozgassa
a
közösséget,
ápolja nemzeti kultúránkat.

Gligor Róbert László

Néhány napja az erdőszentgyörgyi Százfonat Szociokulturális
Egyesület ingyenes kézművesképzést indított felnőtteknek. A meglepően nagy számú érdeklődő
nemcsak helyből és Bözödről került
ki, hanem Hármasfaluból, Sóváradról, Gyulakutáról és Kendről is, és
nemcsak a nők kötöttek kötényt,
hanem férfiak és gyerekek is kíváncsian állták körül az asztalokat. Számukra
Szász
Judit
tartott
agyagozást. Mivel fazekasság már
a korongozás megjelenése előtt is
létezett, első szakaszban agyagmegmunkálást tanultak, marokkal,
agyagszálak és -lapok segítségével
készítettek edényeket, majd előkerültek a korongozóberendezések és
az égetőkemence is. Február első
két hétvégéjén folytatódnak a tevékenységek, akkor bőrművességet és
a szövőszék használatát tanulhatják
az érdeklődők a művelődési házban
berendezett gyakorlóteremben.
Tavaly az országos vidékfejlesztési program LEADER tengelyén a
kistérségi alapokból a pályázat

Gazdag volt a Százfonat tavalyi programja

útján sikerült egy közel 16 ezer
eurós támogatást lehívnia az egyesületnek, amelyből hagyományos
mesterséget népszerűsítő eszközöket is vásároltak, ezeket vették
használatba – mondta el Ambrus
Emese egyesületi elnök.
Nincs idő tétlenkedésre
Az erdőszentgyörgyi egyesület
igen gazdag évet könyvelhetett el:
tavaly az említett pályázati támogatásból a hangszeroktatási programjukhoz
vásároltak
vonós
eszközöket, de a fúvósokat is népszerűsíteni szeretnék a jövőben,
ezért ilyen hangszereket is beszereztek. A Csoóri Sándor Alap zeneoktatási programjának köszönhetően a hungarikumnak nyilvánított cimbalommal is gazdagodott a
Százfonat a tavaly nyáron.
Augusztusban hatodik alkalommal szervezték meg hagyományos
nyári programjukat, a bözödi néptánc-, népzene- és kézművestábort,
amely a Lajtha László és Kodály
Zoltán által gyűjtött bözödi népzenei
anyagra épül, és amelyen több mint
százharminc gyerek vett részt. Novemberben megszervezték a hagyományos Márton-napi vigasságokat is.
Fellépésekből sem volt hiány, áprilisban részt vettek Gyulakután A faluban
muzsikálnak című néptánctalálkozón,
júniusban a Vándorcsizma néptánctalálkozónak voltak házigazdái, októberben a kibédi Gyöngykoszorún,
decemberben a Gyöngykoszorúk
Gyöngye találkozón vettek részt. A
téli vakációban az együttes táncosai
és zenekara háromnapos edzőtáborban vett részt Székelyudvarhelyen,
ahol néptánc- és népzenei oktatás,
népdaléneklés és összerázó drámajá-

felvidéki Berzétén vendégszerepelt
és koszorúzott, novemberben részt
vett a nyárádszentmártoni Szent
Márton-napon, azt követően a Nagy
Ferenc-emlékhangversenyen, szeptemberben a szeredai unitárius, decemberben a református templomban
mutatott be hangversenyt, és az első
adventi gyertyagyújtáskor is a dalkör
szolgáltatta az ünnepi műsort Szeredában. A berzétei utazás költségeire
300 ezer forintos támogatást nyertek
a Bethlen Gábor Alaptól, a simontornyai utazáshoz a szeredai önkormányzattól kaptak támogatást, az
éves működés egyéb költségeit a
farsangfarki előadás bevételéből, illetve a kórustagok hozzájárulásából
fedezték. Tavaly az önkormányzat
átengedte számukra használatra a
művelődési ház kiállítótermét, így
most már jó körülmények között
dolgozhatnak. Ferencz Csaba karnagy és a kórustagok beszámolójából kiderült, hogy tavaly komolyabb
támogatáshoz is jutott a kórus: a
nyárádmenti LEADER-programon
29.486,29 euró értékben nyertek pályázati támogatást, amelyből hang-

A szeredai Bocskai Dalkör tavaly a fellépések mellett nagy értékű eszköz- és ruhabeszerzésbe is kezdett

Az egyesület munkájának állandó
támogatói a Bethlen Gábor Alap, a
Nemzeti Kulturális Alap, a Csoóri
Sándor Alap, a Communitas Alapítvány, Erdőszentgyörgy önkormányzata és a Maros Megyei Tanács.
Múzeumpedagógia
és állandó programok
A Pro Havadtő Egyesület a nyár
folyamán múzeumpedagógiai foglalkozást indított a Bethlen Gábor
Alap támogatásával. A projekt célja
az Ünnepek és hétköznapok című
állandó kiállítás megismertetése
volt a gyerekekkel, a múzeumban
található anyagi és szellemi javak

gyi főmuzeológus feltérképezte a
havadtői régi mesterségeket, szám
szerint tizenkettőt, továbbá készített mintegy 600 fényképet, és elkészített egy huszonöt oldalas
tanulmányt, amelyben interjúk vannak a mesteremberekkel. Ez képezi
alapját annak a kiállításnak, amelyet idén szeretnének bemutatni. A
tanulmány elkészítését a Gyulakutai Polgármesteri Hivatal támogatta.
Állandó programjaik közé tartozik évente a március 15-i ünnepség
és az idősek napja is, az előbbin tavaly a helyi óvodások és kisiskolások rajzaiból szerveztek kiállítást,
az utóbbin több mint száz helyi
nyugdíjast köszöntöttek Csép Éva
Andrea parlamenti képviselővel
egyetemben. A költészet napjáról
sem feledkeztek meg, ekkor a havadtői származású Lőrinczi György
lantkészítőt hívták meg, hogy népszerűsítse a hangszereket a gyerekek körében, illetve együtt
énekeljenek, szavaljanak. Programjaik állandó partnere és támogatója
a gyulakutai önkormányzat és a
helyi református egyház, de nagy
segítséget kapnak a helyi önkéntesektől, támogató cégektől és az adófelajánlásaikkal hozzájárulóktól is.
Nem félnek nagyot is lépni
A nyárádszeredai Bocskai István
Dalkör is szép tevékenységi naplót
zárt a múlt év végén. Az egyesület
háromszor mutatta be hagyományos
farsangfarki vidám előadását, de az
általa 1996 óta évente megszervezett kosaras bálon is fellépett. Tavaly pünkösdkor fogadta a
simontornyai
pedagóguskórust,
amely a szeredai unitárius templomban lépett fel, augusztusban a
szeredai kórus a helyi városnapok
megnyitóján énekelt, majd Simontornyára utazott, október 6-án az
aradi vértanúk emlékünnepségén a
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és fénytechnikai eszközöket, irodafelszerelést (fénymásoló, hordozható számítógép) vásároltak, és
folyamatban van egy 21 ezer lej értékű ruhatár elkészítése is a dalosok
részére. Az egyesület a BGA-tól tavalyelőtt is kapott támogatást,
amelyből akkor egy színpadi orgonát és egy filmezőgépet vásárolt.
Nem maradt el
az anyaországi segítség
2019-ben több kisprojektjére
szerzett támogatást pályázat útján a
szentgericei Sancta Gracia Egyesület. Sikerült a Bethlen Gábor Alaptól 500 ezer forintot lehívnia,
amelyből a helyi Gyöngyös Bokréta
tánccsoportot kiutaztatták a magyarországi testvértelepülésekre: Diósberényben a május végi gyermeknapi
programokon vettek részt, míg Fertőszentmiklóson augusztusban a Szent
István-napi ünnepségeken.
Az ősszel 1,3 millió forintot nyertek a Csoóri Sándor Alaptól. A két
korosztályos helyi néptánccsoportot
Sándor Zsuzsánna oktatja, az ő bérezésére fordítják ezt az összeget.
Egy 2017. évi pályázatnak köszönhetően népviseleti darabokat készítettek tavaly a lányoknak, hét-hét
nyárádmentit és vajdaszentiványit.
Egy azelőtti pályázatból sikerült a
nagyobb fiúknak, legényeknek népviseletet beszerezni.
Az egyesület elnöke, Nagy György
azt mondja, nagy segítség számukra
a magyar kormány támogatása, mert
önerőből nagyon nehezen tudnák
fenntartani a tánccsoportot. Ami az
idei terveket illeti, az elnöktől megtudtuk: minden évben fellépnek az
Ezer Székely Leány Napja találkozón Csíksomlyón, karácsonyi ajándékcsomagokat szeretnének osztani
a falu időseinek, idén is kiutaznának
a magyarországi testvértelepülésekre,
valamint népviseleti darabokat
készíttetnének a kisebb fiú táncosoknak.
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Erdőszentgyörgyön visszafogottan terveznek

Történelmi jóvátétel

Szerkesztette: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)
a bővítést. Szükség volt a munkálatra, nemcsak az épület állaga
miatt, hanem az egyre növekvő
gyereklétszám miatt is, ami nem
igazán mondható el a környékbeli
településekről. Ebből az elgondolásból kiindulva fogott hozzá a református egyház – a magyar
kormány segítségével – 2017-ben
egy óvoda és bölcsőde felhúzásához. A munkálatok üteme tavaly lelassult, de az idén folytatják, s úgy
tűnik, hogy az építést márciusra be
is fejezik. Majd következik a belső
berendezés, amivel a polgármester
reménye szerint a 2020-as tanévkezdésre elkészülhetnek. Az épület
az egyház tulajdona marad, de a
szándék az, hogy az óvoda és a bölcsőde működtetését, fenntartását az
önkormányzatra bízzák. Emellett a
párhuzamos utcában a polgármesteri hivatal is – a régi útügyi épület
helyére – épít majd egy óvodát.
A telket 2013-ban vette át a
város. Elkészült a kivitelezési terv.
Meghirdették a közbeszerzési folyamatot a kivitelező kiválasztására. A regionális operatív program
által finanszírozandó létesítmény
összértéke mintegy 3 millió lej,
ebből a hivatalnak mindössze 2%ot, azaz kb. 58.000 lejt kell állnia
az épület működtetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése mellett.
A polgármester szerint az idén
fontos beruházás lesz a városi kórház bővítése, felszerelésének kiegészítése. Tavaly nyerték el
pályázat útján az uniós támogatást,
szintén a regionális operatív programon keresztül.
– 2010-ben be akarták zárni az
egységet, mi bebizonyítottuk, hogy
életképes. Kórházunk nem hasonlítható össze a Marosvásárhelyen
működő hasonló egészségügyi
egységekkel, de a szükségletnek
megfelelően kevésbé súlyosabb,

viszont kórházi felügyeletet
igénylő betegségben szenvedőket
tudunk kezelni. A belgyógyászati
fektetőnk 45 ággyal működik, még
Hargita megyéből is jönnek hozzánk. A járóbeteg-rendelőnkre folyamatosan nagy az igény –
mondja a polgármester.
Az említett pályázattal mintegy
8 millió lej támogatást nyertek,
amivel kibővítik a poliklinikát, és
korszerű röntgengéppel, illetve
más orvosi berendezéssel látják
majd el. A támogatási szerződést
megkötötték a gyulafehérvári régióközponttal, így következik majd
a licit a kivitelező kiválasztására.
Esély van arra, hogy az idén hozzáfogjanak a kivitelezéshez.
Még egy EU-s projektnek köszönhetően nemsokára megnyitják
a kultúrotthon mellett levő, egykori
moziteremből átalakított nappali
foglalkoztató központot. Nagyon
aktív nyugdíjasklub működik a városban, ezenkívül a helyi civil szervezetek,
sportolni
vágyók
igényelték azt, hogy számukra is
rendezzenek be egy termet, így ezt
közösen használják majd. Nemrég
befejezték az építést, következik a
berendezés. A teremben van egy
kicsi színpad is, ami lehetőséget teremt majd arra is, hogy kamaraelőadásokat is tartsanak. Várhatóan
tavaszra már használhatják a termet az érdekeltek.
Kevesebb eséllyel ugyan, de az
Országos Beruházási Alap (CNI)
támogatására számítanak az egykor
elkezdett, de abbahagyott campus
területére tervezett uszoda és sportterem megépítésében. A munkálatok tervezését, kivitelezését a CNI
vállalja el. A finanszírozási szerződés folyamatban van, így valószínű, hogy Erdőszentgyörgy is
felkerül a megépítendő létesítmények listájára. Igény van mindkettőre, ugyanis igen élénk sportélet
van Erdőszentgyörgyön. A labda-

Közkincs lehet Rhédey Claudia naplója

Valóra válhat a legenda

Szeptember 20-án nyitották
meg az erdőszentgyörgyi
Rhédey-kastélyban a legismertebb egykori lakójának,
Rhédey Claudiának – az angol
királyi család egyik ősének –
emléket állító kiállítást. Amint
arról akkor tudósítottunk, a
korszerűen berendezett tárlat
– a tragikus sorsú Claudia történetének ismertetésével –
kapcsolatot teremt a település, a Rhédeyek, valamint az
angol és a román királyi családdal is.

Az egykori kastélyban jelenleg
nemcsak a Rhédeyeknek állítanak
emléket. A termekben néprajzi, vadászati, helytörténeti jellegű és képzőművészeti kiállítás is van.
Menyhárt István, a polgármesteri
hivatal projektfelelőse kérésünkre
többek között arról számolt be,
hogy az új kiállítás mennyire járult
hozzá az idegenforgalom fellendítéséhez.
– 2018 hasonló időszakához viszonyítva megnőtt a turisták száma,
annak ellenére, hogy a Rhédey
Claudia-kiállítást nem népszerűsítettük. Híre a sajtón kívül inkább a
közösségi médiában, vagy személyes tájékoztatás által terjedt. Az
idén arra készülünk, hogy más
módszerekkel is népszerűsítsük a
kastélyt. Két óriási pannót helyezünk ki Erdőszentgyörgy mindkét

bejáratához. Egy kisfilmet a szovátai turisztikai információs iroda monitorján rendszeresen láthatnak
majd a turisták, és szórólapokat is
készítünk. Azt is tervezzük, hogy
felvesszük a kapcsolatokat több turisztikai ügynökséggel, hogy ajánlataik között szerepeljen a kastély
is.
Az illusztrisabb látogatók között
volt Románia osztrák nagykövete
is. Érdekes, hogy míg a magyar turisták tisztában vannak Rhédey Claudiának az angol királyi családhoz
való kötődésével, addig a románok
kételkednek ebben, mindössze Károly herceg videóüzenete oszlatja el
a kételyeket. Az angolok viszont
sem a helyet, sem a történetet nem
ismerik, így sokan közülük meglepődnek a hallottakon, látottakon. Az
angol trónörökös, habár szándékában áll, hogy megnézze a tárlatot,
még nem jutott el újra Erdőszentgyörgyre.
Több pályázat is készül, aminek
köszönhetően mind a kastély környékét, mind az épületben levő helyiségeket korszerűsítenénk. Már a
Rhédey-kiállítás megnyitásakor ismertettük a térrendezési elképzeléseinket. EU-s támogatással rendbe
tesszük a kastély előtti mintegy 2,5
hektáros területet. Erre a LEADERen keresztül 1,5 millió lejt kaptunk.
A negyedik alkalommal hirdettük
meg a versenytárgyalást a kivite-

rúgás mellett (több mint száz gyerek jár rendszeresen edzésekre) hagyománya van az asztalitenisznek,
a kézilabdának, van egy jól teljesítő birkózócsapat is. Lesz, aki
majd rendszeresen használja mindkét épületet, nem beszélve az
egészséges életmód, a tömegsport
fellendítéséről.
Összeállt a 2020-as költségvetés
is. Az előző évekhez hasonlóan
óvatosan kell gazdálkodni.
– Ahhoz, hogy biztosítsuk a
fenntartási költségeket, és mindent
finanszírozzunk, amit elterveztünk,
az uniós projektek önrészével
együtt mintegy 3 millió lejre lenne
szükségünk. Ezért nincs értelme
újabb beruházásokat kezdeni. Azt
tervezzük, hogy saját költségvetésből, mintegy 11 millió lej értékben
hozzáfogunk 20 kisebb utca leaszfaltozásához, és kialakítjuk a járdát
a Dózsa György utcában a hiányzó
szakaszokon (sz.m.: a Marosvásárhely és Szováta felé vezető főúton)
– mondta a polgármester, majd
hozzátette:
– 2015 kivételével egyik évben
nem voltunk elégedettek a költségvetéssel. A helyi adókból és illetékből 4,8 millió lej bevételünk
van. A befizetési arány 70%-os.
2019 elején 3 millió lej volt az elmaradás, év végére 2,2-t sikerült
behajtani. S míg vannak, akik
rendszeresen március 31-ig előre
kifizetik járandóságukat, mások
pedig igyekeznek, hogy az év végéig törlesszenek, addig a lakosság
mintegy 10%-a évekkel elmarad
az adójával. Meg kell érteniük,
hogy csak úgy tudunk közösen tervezni, ha mindenki teljesíti adókötelezettségeit. A legbiztosabb
jövedelem ugyanis ez, s ha idejében tudjuk, hogy mire számíthatunk, a terveinknek megfelelően
tudjuk elkölteni a pénzt – hangsúlyozta a polgármester.
lező kiválasztására, reméljük, lesz
jelentkező. A terv szerint elkészülne
egy autóbuszparkoló is, ezáltal tehermentesítjük a város központját,
ahol nemrég megnyílt egy szupermarket, és emiatt igen zsúfolt lett a
kastély szomszédságában levő tér.
Továbbá elrendezzük a kastély mögötti parkot is, ahol már folynak a
munkálatok, tavasszal látványos
változások lesznek.
A Bethlen Gábor Alaphoz készítünk elő egy pályázatot, amelynek
célja a kastély látogatottságának a
növelése. Van egy pincehelyiség,
amelyet rendbe tettünk ugyan, de
szeretnénk mintegy 80 személy befogadására alkalmassá tenni. Az a
célunk, hogy itt egyszerre egy vagy
két autóbusznyi látogatót fogadjunk. Ismertetnénk a kastély, a Rhédey család történetét, vagy akár
rendhagyó történelemórákat is tartanánk. Elsősorban a magyarországi
Határtalanul program keretében fogadnánk diákokat, ugyanakkor a romániai Iskola másként időszakára is
szerveznénk programokat. A belső
elrendezést illetően a pályázat részeként a mennyezeti freskó felújítására is szeretnénk finanszírozást
kérni. Egyelőre csak a tanulmányok
és az engedélyek beszerzésére kérnénk anyagi segítséget.
A modern technika segítségével
bemutatott történet némiképpen ellensúlyozza a Claudiához vagy a
Rhédeyekhez kötődő tárgyak hiányát, ugyanis ezekből semmit sem
sikerült megmenteni az évszázadok
során. Mégis a kiállítás megnyitását

Az utóbbi években kétségtelenül megnőtt a turistaforgalom
a Bözödi-tó körül. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy
sikerült leaszfaltozni a gyűjtőtavat körülvevő utat, amely
Maros megyét összekötötte
Hargita megyével, így olyan
településeket is könnyen elérhetünk, mint a szalmakalapmúzeummal
rendelkező
Körispatak vagy az élő skanzennek is beillő Énlaka. Mindezek ellenére még mindig
nincsenek kihasználva a lehetőségek.

A környék egyik húzóágazata lehetne az idegenforgalom. S ezt bizonyítja az is, hogy egyre többen
állnak meg az egykori Bözödújfalunak emléket állító „siratófalnál”; újjáépítik víz által elnyelt egyik
templomot, és jó hír az is, hogy leaszfaltozták a Bözödújfaluba vezető
utat is. Mi több, elkészült a terve a
Bözödtől Hargita megye határáig vezető szakasz aszfaltozásának is, és
ehhez hasonlóan a megyehatártól
Gagyig leaszfaltozza majd az utat a
Hargita Megyei Tanács, így esély
van arra, hogy még az idén újabb
aszfaltúttal legyen összekötve a két
megye. Ez nemcsak a turistaforgalmat növelné meg, hanem jelentősen
megrövidíti a Marosvásárhely és
Székelykeresztúr közötti távolságot
is. Remény van tehát arra, hogy
egyre többen felkeressék Bözödöt is
(ami eddig amolyan zsákutcában
levő településnek számít), így elő-

követően voltak olyanok, akik felajánlottak bizonyos – vélhetően a
kastélyhoz, a családhoz fűződő –
tárgyakat. Marosvásárhelyről festményt és tükröt kapott a kastély, felajánlottak korabeli evőeszközöket.
Egy pipát is a múzeumnak adományozna valaki, aki azt állítja, hogy
az egykor a Rhédeyek tulajdonában
volt.
Menyhárt István hangsúlyozta:
nem utasítanak el senkit, de a tárgyakat szakértők vizsgálják meg, és
ők döntik el, hogy kiegészíthető-e
velük vagy sem a jól kialakított
koncepció alapján berendezett tárlat.
Ennél érdekesebb viszont az,
hogy a kiállításon bemutatták Rhédey Claudia német nyelven írt naplójának másolatát, amelyet 19.
század eleji német nyelvezettel írt,
és helyenként titkosírást is tartalmaz. Pályázati támogatással szeretnének felkérni egy szakembert, aki
feldolgozza, átírja mai német

Rhédey Claudia naplója

térbe kerülhet Bözödi György író
emléke is, akinek a szülőházát a
helyi unitárius lelkipásztor gondozza.
Ha sikerülne megfelelő támogatást keríteni, egy újabb különlegességgel bővülne a környék turisztikai
kínálata. Az önkormányzat Kinda
István, a sepsiszentgyörgyi Székely
Népi Múzeum munkatársának közreműködésével elkészített egy tervet,
aminek alapján kitisztíttatná, rehabilitálná az egykori székely szombatosok és zsidók temetőjét, amelyet ma
sűrű gaz borít be. Így előtérbe kerülne a székely szombatosok története is, amelyről tájékoztató
táblákról értesülhetnek az ide látogatók. A közelben szeretnének egy autóbuszparkolót is kialakítani,
ahonnan bejárható a környék. Az
egykori temetővel átellenben van a
volt falu dombon levő más felekezeti
temetője is, és közel van az emlékhely, így igazi turisztikai látogatóközpontot lehetne kialakítani. A terv
kivitelezése – temetőtakarítás, sírkövek helyreállítása, megközelíthetőség, táblák, parkoló kialakítása –
mintegy 20.000 euróba kerülne.
– Felvettük a kapcsolatot a marosvásárhelyi izraelita egyházközséggel, több külföldi zsidó hitközségnek
is írtunk szándékunkról, de eddig
nem jött válasz. Ennek ellenére eltökélt szándékunk, hogy az elkövetkezendő négyéves ciklusban a többi –
idegenforgalmat növelő – látványossággal együtt a temetőt is rendbe
tesszük – mondta Csibi Attila.

nyelvre a naplót, és az is felmerült,
hogy egy következő lépésben megjelentessék magyar nyelvű fordítását is, amelyben szerepel Rhédey
Claudia hiteles élettörténete – lábjegyzetekkel tűzdelve –, amely felfedné a naplóban említett
személyek kilétét is.
Ami a további turisztikai kínálatot illeti, szóba került az Erdőszentgyörgy fölötti dombtetőn
levő kripta is. Menyhárt István
szerint ezt csak úgy érdemes konzerválni, ha ide turistaösvényt
alakítanának ki, melléje pedig
egy pihenőhelyet, kilátót, hiszen
innen belátható az egész környék.
A kastély, a kilátóval, a körülötte
levő parkkal, a református templommal együtt, ahova Rhédey
Claudiát eltemették (sz. m.: 1935ben kibontották a szarkofágot, és
beazonosították a holttestet) méltón kiegészíti a környék turisztikai
kínálatát – mondta a projektfelelős.

Fotó: Nagy Tibor
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Spanyolország megvédte Európa-bajnoki címét

A spanyol férfi-kézilabdaválogatott megvédte Európa-bajnoki
címét, mivel az olimpiai kvalifikációs kontinenstorna vasárnapi,
stockholmi döntőjében 22-20-ra legyőzte Horvátországot.
A két csapat szerdán már találkozott: a középdöntő utolsó fordulójában, Bécsben 22-22-es döntetlen
született.
A finálét a horvátok kezdték jobban, pontos támadójátékuknak és
agresszív védekezésüknek köszönhetően a 19. percben már 10-7-re
vezettek. Ezután két szegedi játékos, a jobbátlövő Jorge Maqueda és
a balátlövő Joan Canellas góljaival
4-0-s sorozatot produkáltak a spanyolok, és a szünetben már ők álltak jobban egy góllal.
A második felvonás elején egy
újabb négyes gólsorozattal tovább
nőtt a lendületesen, gyorsan kézilabdázó címvédő előnye, ekkor
Aleix Gómez Abello triplázott. Ezután váratlanul megakadtak a spanyolok akciói, kilenc percig nem
találtak be. Ezt ekkor még nem
tudta kihasználni az ellenfél, az 54.
percben azonban fordított (18-19).
A hajrá Abello vezérletével a spanyoloké volt, akik a legfontosabb
pillanatokban jó döntéseket hoztak

támadásban és védekezésben is, így
22-20-ra győztek.
A mezőny legeredményesebb játékosa Aleix Gómez Abello és Domagoj Duvnjak volt, egyaránt öt
góllal. A kapusok közül a spanyol
Gonzalo Pérez de Vargas nyújtott
kiemelkedő teljesítményt, mivel 19
lövésből nyolcat kivédett.
A spanyolok hatodszor játszottak
döntőt Európa-bajnokságon, és két
évvel ezelőtti sikerüket követően
másodszor nyertek, ezúttal veretlenül. A címvédés eddig csak a svédeknek sikerült, akik 1998-ban,

2000-ben és 2002-ben is aranyérmesek lettek. A horvátok a harmadik fináléjukat is elveszítették.
A torna gólkirálya a norvég Sander Sagosen lett 65 találattal, így
megdöntötte az egy Európa-bajnokságon szerzett gólok csúcsát, amit
az északmacedón Kiril Lazarov tartott, aki 2012-ben 61-szer talált be.
A győztes csapat kijutott a nyári
tokiói olimpiára, és az ezüstérmeshez, illetve a bronzérmes Norvégiához hasonlóan kvalifikálta magát a
jövő januári egyiptomi világbajnokságra.

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-Európa-bajnokság, döntő: Spanyolország – Horvátország 22-20 (12-11)
Stockholm, Tele2 Aréna, 17 769 néző. Vezették: Nacsevszki, Nikolov (északmacedónok).
Spanyolország: Coralles – Solé 1 gól, A. Dujshebaev 1, Morros,
R. Entrerríos 3, Goni 1, A. Fernández 1. Csere: Pérez De Vargas
(kapus), Aguinagalde 2, Sarmiento 2, Maqueda 3, A. Gómez 5 (3),
J. Canellas 2, Figureas 1, G. Guardiola, Arino. Szövetségi kapitány:
Jordi Ribera.
Horvátország: Sego – Z. Horvat 2 (1), Stepancic 3, Duvnjak 5
(3), Maric 3, Karacic 4, Mandic 1. Csere: Asanin (kapus), Musa,
Mamic 1, Cindric, Sipic, Sarac, Matanovic, Brozovic 1. Szövetségi
kapitány: Lino Cervar.
Lövések/gólok: 33/22, illetve 33/20.
Gólok hétméteresből: 3/3, illetve 5/4.
Kiállítások: 4, illetve 4 perc.

Huszonegy év után Európa-bajnok
a magyar válogatott

A magyar válogatott
nyerte a Duna Arénában
rendezett vízilabda-Európabajnokság
férfitornáját:
Märcz Tamás együttese a
vasárnapi döntőben drámai
csatában, ötméteresek után
14-13-ra győzte le a világbajnoki ezüstérmes spanyol
csapatot. A finálé hőse
Vogel Soma lett, aki csak az
ötméteres párbajban kapott
lehetőséget, de Alvaro Granados lövését védve eldöntötte az összecsapást.
A találkozó spanyol emberelőnnyel és góllal kezdődött, de Zalánki Gergő
akcióból gyorsan válaszolt
egy távoli lövéssel. A spanyolok elhibázták a második fórjukat, ráadásul a
visszaúszás közben Alvaro
Granadost kiállították, de a
magyarok sem éltek a kínálkozó
létszámfölénnyel.
Gyorsan jött az újabb spanyol fór, Alberto Munarriz
pedig nem hibázott, a túloldalon viszont Hosnyánszky
Norbert a kapusba lőtte az
előnyt. Nagy Viktor emberhátrányban mutatta be első
A magyar válogatott játékosai ünneplik győzelmüket a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság férfitornávédését, Munarriz második jának
megnyert döntője után. Fotó: MTI/Czagány Balázs
találatánál azonban már teNagy segített be, végül Marc La- egyenlített, de a túloldalon is érkehetetlennek bizonyult.
A második negyed újabb kiha- rumbe egy nem várt ejtéssel járt túl zett a csapatkapitány, Varga egy
gyott magyar fórral indult, de a spa- a magyar kapus eszén. Nem kellett passz után értékesítette a fórt. A
nyolok sem éltek a lehetőséggel, azonban sokat várni az újabb vezető spanyolok egy ritkán láthatóan szeAngyal Dániel viszont szépített. A magyar találatra, ezúttal Manhercz rencsés „flipper-góllal” egalizáltak
következő magyar emberelőnynél Krisztián pattintása talált utat a há- újra, a másik oldalon viszont ManMärcz Tamás időt kért, a megbe- lóba. Egy újabb Nagy-védés után hercz azonnal válaszolt létszámföszélt figurát pedig Zalánki fejezte Manhercz duplázhatta volna az lényben. A rivális egyből egyenlített
be egy óriási pattintott lövéssel. A előnyt, de Daniel Lopez Pinedo is előnyben, Hárai Balázs viszont akspanyolok kezdtek elbizonytala- bizonyította klasszisát, így a torna cióból, centerből csavart a kapuba.
nodni elöl, Nagy előtt valóságos utolsó nyolc perce előtt egy góllal A spanyolok másfél perccel a vége
előtt fórból egyenlítettek, majd egy
„blokkerdő” tornyosult, a magyarok vezettek a magyarok.
A játékrész elején megvillant a jó védekezés után újra ők támadhatpedig Varga Dénes klasszis góljával
– először az összecsapáson – meg- spanyolok legnagyobb sztárja, Fel- tak. A centerhez eljutott a labda, de
szerezték a vezetést. A spanyolok ipe Perrone is, aki emberelőnyből a húzás fölészállt, így jöhettek a
több mint egy negyeden át tartó gólA párbaj
csendje még ötméteresből sem tört
Az ötméteresek sorozatát Varga kezdte, magabiztosan lőtt a
meg, mert Granados lövése a felső
kapu jobb oldalába. A spanyoloknál Perrone a balra mozduló Nagy
lécről kifelé pattant.
A fordulást követően rögtön mellett jobbra lőtt. Vámos ugyancsak a kapussal ellentétes oldalra
egyenlített a rivális, de a túloldalon lőtt a hálóba, viszont Munarriz sem adott esélyt Nagynak. Manjött a magyar válogatott másik bal- hercz is magabiztos végrehajtónak bizonyult, mint ahogyan Adrian
kezes bombázója, Vámos Márton, Delgado is. Hosnyánszky nagy erővel lőtt jobbra, a másik oldalon
aki a kapufa segítségével kis túlzás- Vogel Soma kapott lehetőséget a kapuban, de nem volt esélye Lasal szétlőtte a kaput. Kiválóan vé- rumbe lövésével szemben. Ötödikként Zalánki a bal sarkot válaszdekezett a magyar csapat, ha a totta, Granados lövését pedig megfogta Vogel, ezzel Európa-bajnok
blokkon átjutott a lövés, akkor lett a magyar válogatott!
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A magyar csapat lemaradt az olimpiáról
Mivel a svéd válogatott simán nyert Izland csapata ellen a középdöntő utolsó fordulójában, a magyar együttes ötödik lett a csoportjában, az Eb-t pedig kilencedikként zárta. Ezzel biztossá vált,
hogy nem vehet részt áprilisban olimpiai selejtezőtornán, azaz lemarad a tokiói nyári játékokról.

Bánhidi Bence a torna legjobb beállója
Bánhidi Bence, a
magyar válogatott beállója bekerült az Európa-bajnokság
álomcsapatába.
Ő
volt a magyar együttes legeredményesebb
tagja, 42 lövésből 32
gólt szerzett. Bánhidi
a védekezésben is
alapember volt, öt kiállítással, egy piros és
egy sárga lappal zárta
Fotó: Jochapress
a tornát.
A szurkolók a torna okostelefonos alkalmazásában állíthatták
össze az általuk legjobbnak tartott nyolcast, ugyanis a hét poszton
kívül a legjobb védekező játékost is meg kellett nevezni. Véleményüket negyven százalékban, az európai szövetség alkalmi szakbizottságának álláspontját pedig hatvan százalékban vették
figyelembe. Több mint 20 ezer szavazat érkezett a legjobbakra.
Az álomcsapat: kapus: Gonzalo Pérez de Vargas (spanyol); balszélső: Magnus Jöndal (norvég); balátlövő: Sander Sagosen (norvég); irányító: Igor Karacic (horvát); beálló: BÁNHIDI BENCE;
jobbátlövő: Jorge Maqueda (spanyol); jobbszélső: Blaz Janc (szlovén); a legjobb védekező játékos: Hendrik Pekeler (német); a legértékesebb játékos: Domagoj Duvnjak (horvát).
magyarok, ám a spanyolok 14 másodperccel a vége előtt labdát szereztek, Mallarach megúszott és lőtt,
Nagy azonban védett, így következ-

hettek az ötméteresek, az utolsó lövést pedig hárította a csereként beálló Vogel, így a házigazdák javára
dőlt el a finálé.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-Európa-bajnokság, döntő: Magyarország – Spanyolország 14-13 (1-3, 3-0, 2-2, 3-4, 5-4) – ötméteresekkel
Budapest, Duna Aréna, vezették: Margeta (szlovén), Sztavridisz
(görög).
Gólszerzők: Zalánki, Varga Dé., Manhercz 2-2, Angyal, Vámos,
Hárai 1-1, illetve Munarriz 3, Mallarach 2, Granados, Larumbe,
Perrone, Tahull 1-1.
Magyarország: Nagy V. – Vámos, Zalánki, Varga Dé., Pohl, Erdélyi, Hárai – cserék: Mezei, Angyal, Manhercz, Hosnyánszky,
Jansik Sz., Vogel (kapus)

Eredményjelző
* negyeddöntő: Montenegró – Olaszország 10-8, Szerbia – Spanyolország 6-6 – ötméteresekkel 3-4, MAGYARORSZÁG – Oroszország 14-10, Görögország – Horvátország 11-14
* elődöntő: Spanyolország – Horvátország 9-8, MAGYARORSZÁG – Montenegró 10-8
* bronzmérkőzés: Horvátország – Montenegró 9-10
* döntő: MAGYARORSZÁG – Spanyolország 14-13
* az 5-8. helyért: Olaszország – Oroszország 14-12, Szerbia –
Görögország 12-9
* az 5. helyért: Szerbia – Olaszország 8-7
* a 7. helyért: Görögország – Oroszország 11-9
* a 9-12. helyért: Törökország – Grúzia 6-12, Németország –
ROMÁNIA 15-10
* a 9. helyért: Németország – Grúzia 9-8
* a 11. helyért: ROMÁNIA – Törökország 20-2
* a 13-16. helyért: Szlovákia – Málta 8-4, Hollandia – Franciaország 8-9
* a 13. helyért: Szlovákia – Franciaország 6-9
* a 15. helyért: Málta – Hollandia 9-19

A férfitorna végeredménye
1. MAGYARORSZÁG, 2. Spanyolország, 3. Montenegró, 4.
Horvátország, 5. Szerbia, 6. Olaszország, 7. Görögország, 8. Oroszország, 9. Németország, 10. Grúzia, 11. ROMÁNIA, 12. Törökország, 13. Franciaország, 14. Szlovákia, 15. Hollandia, 16. Málta.
Adalékok a döntőhöz
Jó előjelekkel várhatta a találkozót a magyar válogatott, amely
az Európa-bajnokságok történetében még soha nem kapott ki a
spanyoloktól. A két csapat a finálét megelőzően 18 alkalommal találkozott egymással a kontinensviadalokon, ezeken 15 magyar
siker mellett három döntetlen született. Utóbbiak közül az egyik a
mostani torna csoportkörében: múlt csütörtökön 11-11 lett a végeredmény.
A spanyolok történelmi győzelemre hajtottak, ugyanis még egyszer sem nyertek Eb-t, ráadásul arra is csak egyszer, 1995-ben az
olaszok révén volt példa, hogy ugyanazon a kontinensviadalon a
férfiaknál és a nőknél is egyazon nemzet válogatottja diadalmaskodjon. Az biztos volt, hogy ebben az évszázadban először nem valamelyik jugoszláv utódállam válogatottjának a nyakába kerül az
aranyérem, a magyarok 1999-es firenzei diadala óta ugyanis csak
ezek az országok osztoztak a végső sikeren.
Érdekesség, hogy a torna történetében másodszor dönthettek
ötösök az aranyéremről, 2018-ban Barcelonában a spanyolok alulmaradtak a szerbekkel szemben ebben a műfajban.
A magyarok összességében 13. alkalommal és 21 év szünet után
lettek újra a kontinens legjobbjai, ez volt a leghosszabb „böjt” a
sportág magyarországi történetében.
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Örökségünk őrei Nagyenyeden

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Mára már kevesen tudják, hogy
milyen messzire visszanyúló, érdekes történettel rendelkezik a Kápolnadombon elhelyezett diákemlékmű,
ezért csapatunk szívesen vállalta az
Örökségünk őrei versenyre való jelentkezésekor e csodálatos emlékmű
történetének felelevenítését és megismertetését. Egy elfelejtett kor elfelejtett emlékeinek a felidézése
számunkra nagyon sokat jelent, ezért
mi, a nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium 11. A osztályának egy
része, Galambfalvi Angyalka történelemtanárnő segítségével, napról
napra egyre csak kutatva igyekszünk
minél több új dolgot felfedni a múlt
emlékeiből.
Három évvel ezelőtt ismerkedtünk
meg a versennyel, és minden évben
egyre nagyobb lendülettel és örömmel veszünk részt benne. Első évben
a fugadi Bánffy-kastélyra esett a választásunk, majd a következő évben
a távolság miatt a nagyenyedi vasútállomás épületét fogadtuk örökbe.
Idén, azzal a céllal, hogy minél több

elfelejtett emlékmű történetét ismertessük meg a városlakókkal, a helyi
sétatéren elhelyezett emlékművet választottuk. Az 1896-ban épült diákemlékmű a kuruc-labanc harcokban
elhunyt kollégiumi tanulók emlékét
őrzi. Számunkra sokat jelent e diákok
hősies tette, akik életük árán megvédték városunkat.
Számos tevékenységet rendeztünk
mind kicsiknek, mind nagyoknak.
Óvodásoktól felnőttekig, mindenki
nagy érdeklődéssel és örömmel vett
részt programjainkon. Csapatunk
először is interjút adott a vásárhelyi,
illetve a kolozsvári rádiónak és tévének. A későbbiekben iskolánk diákjainak mutattuk be az emlékmű
történetét, aztán egy kis játék következett, majd a nagyobbak számára
különböző versenyeket szerveztünk,
amivel tudásukat gyarapíthatták.
Rajzversenyt rendeztünk, ahol sok
szép rajzzal találkoztunk, majd kreativitásukat megmutatva számos színes és érdekes verset is írtak
csapatunk számára. Feladatlapokat,

Üzenj a világnak!

Már a hazafelé útra csomagoltam az egyiptomi szállodai szobában 2019 decemberében, amikor
felfigyeltem egy dalszövegre: „Az
ellentétek úgyis leomlanak / Ahogy
eggyé válunk mind a közös ég
alatt... / Mert ugyanazt hoztad,
ugyanazt érzed / Ugyanaz mozgat,
ez az egy élet”. Figyelmesebben újrahallgatva a Hagyd kint (Margaret
Island) teljes dalszövegét, rájöttem,
hogy a tökéletes összefoglalója
annak a szavakban amúgy nehezen
leírható élménynek, amiben részem volt az Ifjúsági Világfórum
résztvevőjeként az egyiptomi
Sharm-el-Sheikben.
2019 decemberében egyike lehettem annak a 7000 résztvevőnek,
akiket 50.000 jelentkezőből válogattak ki 164 ország képviseletében.
2107-ben hívták életre az Ifjúsági Világfórumot egyiptomi fiatalok
az
ország
elnökének
támogatásával és személyes védnöksége alatt. A témák minden
évben az ENSZ millenniumi fejlődési céljainak mentén kerülnek
meghatározásra három fő vonalon:
béke, fejlesztés és kreativitás. A főprogram négynapos, ahol panelelőadásokon
és
kerekasztalbeszélgetéseken adnak elő nemzetközileg elismert szaktekintélyek,
politikusok, kutatók, de velük

együtt olyan tehetséges fiatalok is,
akik saját szakterületükön már bizonyítottak, innovatív kezdeményezéseik által változást hoztak
saját közösségeik életébe. Ezt megelőzően két napig workshopokra
kerül sor, leginkább fejlődő országokból érkező résztvevők számára.
A főprogrammal párhuzamosan
zajlik továbbá a Modell Mediterrán
Unió „ülésszaka”, az Ifjúsági Világszínház előadásai, valamint
több, ifjúsági projekteket bemutató
ötletbörze.

keresztrejtvényt, betűhálót, szórólapot, könyvjelzőt és naptárt is szerkesztettünk, amelyeket mindenki
örömmel fogadott.
Egyik legsikeresebb rendezvényünknek a Kurucdélután bizonyult,
amely a magyarországi Kuruc Hagyományőrző Egyesület, valamint a
Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület társaságában
zajlott. E jelentős nap eseményeit
külföldön is megismerhették a magyarországi Rákóczi-tükör nevű folyóirat által. Tevékenységeinket
tovább bővítve kiállítást is rendeztünk, ahol általunk és az iskolánk diákjai által elkészített munkákat
lehetett megcsodálni. Az évet egy érdekes flash-mobbal zártuk, amelyhez
tanárok és diákok is egyaránt nagy
örömmel csatlakoztak. További terveinket, elképzeléseinket ezután is
teljes odaadással, komolysággal és
kreativitással szeretnénk megvalósítani.
Oniga Kriszta, Kis Aranka
Enikő XI. osztályos tanulók

Többen aggódtak a biztonságomért, amikor kiderült, hogy Egyiptomba utazom. Sharm-el-Sheikbe
érkezve kiderült számomra, hogy
ez a hely nem az „igazi” Egyiptom,
hanem egy határral körbekerített
üdülőtelepülés, ahol mindent megtesznek a nemzetközi turisták biztonságáért és kényelméért. Viszont
anélkül, hogy meg kellett volna tapasztalnom mindennapi valóságát,
rengeteget megtudtam az ország
helyzetéről a Fórum egyiptomi
résztvevőivel beszélgetve, együtt
kirándulva, a helyi idegenvezetőktől érdeklődve. Első kirándulásunk
alkalmával búvárkodni mentünk

Verselők versenye
Szőkefalván

A magyar kultúra napjának előfutáraként szerveztük meg Dicsőszentmárton
és
környéke
harmadik osztályos tanulói versmondó versenyének körzeti szakaszát a szőkefalvi elemi
iskolában.
A szervezés feladatát a magyarsárosi Bandi Dezső Általános Iskola, valamint a vámosgálfalvi
Fogarasi Sámuel Általános Iskola
magyar tanítói közössége vállalta.
Arra törekedtünk, hogy emlékezetessé tegyük az eseményt minden
részt vevő tanuló, szülő és pedagógus számára. Sok kedves
emlék, kép, érzés és hangulat elevenedett meg ez idő alatt.
Bekukkantottunk a bonchidai
pincebálba, találkoztunk a három
patkánnyal, amelyekről ballada
mesél. Megismertük a kis Lajhár
Alajos történetét. Elszórakoztunk
azon, hogyan lett a papagájból
mamagáj, mi történik a lusta kiskakassal, milyen viszonyban él a
kutya meg a nyúl. Komoly gondok kerültek terítékre : mi történik
akkor, ha kis testvér születik, vagy
ha zsémbesen ébred Zsófi. Természetesen versírással is próbálkoztunk, melynek folytán közelebb
kerültünk egymás érzésvilágához.
E kellemes együttlét örömszerzői:
Kálmán Bálint (III. díj, Küküllődombó, tanító Barabás Annamária), Fodor Izolda-Zsófia (I. díj),
Szabó András Botond, SzékelyKirály Katalin és Gerzsi Tiffany –
Traian Gimnázium, Dicsőszentmárton (tanító Szász Irénke), Ozs-

egy 80 km-re levő településre, Dahabba. Ennek az utazásnak a fő természeti látnivalója a Kék Lagúna
volt, ahol a Vörös-tenger koralljaiban és színes halseregében lehet
gyönyörködni.
A kirándulások sorában a legmeghatározóbb élményt a Sínaihegy
éjszakai
megmászása
jelentette számomra. A Szent Katalin-kolostor volt a túra kiindulópontja. Innen két út vezet a 2300
m-es csúcsra, a Mózes-hegyre:
3750 „bűnbánati” sziklalépcső
(Mózes ösvénye), illetve egy könynyebb, szerpentines turistaút, ami
aztán bekapcsolódik az elsőbe az
utolsó 700 lépcsőnél. Ez utóbbit
tevés útnak is hívják, mivel tevét
lehet bérelni, ami a lépcsőkig felvisz. Az út mentén több beduin kávézósátor van, ahol meg lehet
pihenni, felmelegedni. Bár a környéken a nappali csúcshőmérséklet
még decemberben is 25 fok körül
van, az éjszakák igen hűvösek az
évnek ebben a szakában. Ottjártunkkor -10 fok alá süllyedt a hőmérséklet, amihez hozzáadódott a
nem alvás és a háromórás mászással járó fáradtság. Így a „csúcstámadás” előtti másfél óra alatt
igencsak vacogtunk a beduin sátorban, a meleg tea és a helyszínen bérelt pokrócok ellenére. De a
napfelkelte színei és melege minden fáradságért kárpótolt. A kora
reggeli órákban visszaereszked-

váth Lehel (II. díj), Béres ZsanettEvelin és Molnár Zoltán Dávid a
Désfalvi Általános Iskolából (tanító Gagyi Erika), Mihály Klára
(I. díj), Végh Hunor, Szász NóraTímea (dicséret) és Vásárhely
Stefánia (dicséret) – Fogarasi Sámuel Általános Iskola, Vámosgálfalva (tanító Csizmadi-Murvay
Tímea Margaretta).
Az értékelő bizottság – Tamás
Gyöngyi magyar szakos tanár,
Ozsváth Mária Magdolna, Szabó
Izabella, Varga-Lukács Katalin és
Pataki-Bandi Tünde tanítónők –
pozitívan értékelte a versmondást.
Az első helyezettek képviselik
körzetünket a verseny megyei
szakaszán. Minden versmondó
emléklappal, könyvjutalommal és
sok kellemes emlékkel távozott.
Mindannyian feledhetetlen élménnyel, a vers iránti szeretettel
és szívünkben egy csodálatos érzéssel maradtunk, melyet L. Békési Júlia így fogalmazott meg:
„A csoda nem a vers, hanem az őt
befogadó gyermek. A csoda a
kapcsolat. A csoda az adomány,
ami a költészet.”
A rendezvény sikerességéért
köszönettel tartozunk támogatóinknak: a szervező iskolák
vezetőségének, a szászbogácsi
és magyarsárosi pedagógusközösségnek, a vámosgálfalvi magyar
tanítók
módszertani
közösségének és a polgármestereknek.
Tóth Katalin,
Magyarsáros

tünk az UNESCO-világörökség részét kepéző Szent Katalin-kolostorhoz, amely a világ egyik
legrégebbi, ma is működő keresztény kolostora. Jelenleg 26 görög
ortodox szerzetes él itt, ahol a hagyomány szerint Mózes az égő
csipkebokrot látta.
Az élményt a találkozások, a
rövid beszélgetések tették igazán
színessé. Más nagyobb szabású
rendezvényekkel
ellentétben,
ahova mindenki kisebb társasággal
érkezik, itt a jelentkezés alapján
legnagyobbrészt mindenki egyedül
jött. Ez pedig igazán nyitottá tette
a résztvevőket, akik amúgy sem
unalmas emberek.
Egy nagyobb dió héjában így
foglalható össze az egyiptomi
utam, amiről amúgy órákon és napokon keresztül tudnék beszélni.
Információk, élmények, benyomások és tanulságok tömkelege az, ami
ezt az utat különlegessé tette. És azt
is megmutatta, hogy sok hasonló
gondolkodású fiatal van szerte a világban, akikkel együtt lehet működni,
határoktól
vagy
kontinensektől függetlenül. És újra
felcsendülnek a fülemben az ismerős
sorok: „Az ellentétek úgyis leomlanak / Ahogy eggyé válunk mind a
közös ég alatt / Mert ugyanazt hoztad, ugyanazt érzed / Ugyanaz mozgat, de te vagy a lényeg”.
Demeter Dorka
erdélyi résztvevő
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Mégis lehet!

A marosszentgyörgyi pozitív szociális példa

Amíg egyesek azon vitáznak, hogy mit kellene tenni a szegénységben élő családokkal, gyerekekkel, jövőjükkel a közösségben..., addig a marosszentgyörgyi hatóságok
megtalálták a megoldást, és a jó eredmények nem is váratnak
magukra.
A község polgármesteri hivatalának alkalmazottai, Sófalvi
Sándor Szabolcs polgármesterrel és munkatársaival az élen,
kiötöltek a szociális esetekre egy stratégiát, amelyet két évvel
ezelőtt életbe is léptettek, és amelynek kapcsán ma már konkrét eredményekről beszélhetünk: több tíz, roma családokból
származó ember talált munkát, gyermekek százait taníttatják
– amelynek köszönhetően az iskolaelhagyás jelensége is
csökkent –, több száz felnőtt személy végzett el különböző
szakképesítési kurzusokat, számos munkahely létesült, valamint a szocio-orvosi szolgáltatásoknak, közöttük az ingyenes
orvosi konzultációnak köszönhetően igen sok, nélkülözésben
élő család életkörülményei jelentősen javultak.
Lássuk, miről is van szó:
A Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal egyike volt
azon keveseknek mind a megyében, mind az országban,
amely a számos, az infrastruktúra javítását célzó projekt mellett a szociális gondokkal, a mélyszegénység problémájával
is foglalkozni kívánt. Ez okból pályázott és nyert. Az európai
uniós pénzekből finanszírozott, rendkívül összetett szociális
projekt címe nem véletlenül Egy esély minden marosszentgyörgyinek.
A 2017 és 2021 között zajló projekt létrehozója, működtetője a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és partnerei:
a Szent György Gimnázium, a Divers Egyesület és a Caritas
Egyesület szociális gondozói osztálya. A projekt családoknak
szóló, összetett szolgáltatásokat tartalmaz és felügyel a nevelés, a munkavállalás, a szociális és orvosi szolgáltatások
terén, továbbá javítani kívánja az életkörülményeket a
szennyvízhálózatra való csatlakozással, valamint jogi segítséget nyújt a személyes és tulajdonjogi iratok kitöltésében
négy, marginalizált marosszentgyörgyi közösség esetében,
amelyek nagy részét roma származású lakosok teszik ki.
Ezen összetett szolgáltatásokban eddig 570 személy – 270
gyermek és 300 felnőtt – részesült, az alábbiak szerint:
Gyermeknevelési szolgáltatások
– 60 olyan gyerek vett részt nyári óvodai programban, akik
semmilyen, iskola előtti taníttatásban nem részesültek, ezzel
felkészítve őket az iskolába való beíratásra.
– 210 gyerek vett és vesz részt különböző programokban:
az elemi osztályosok az Iskola iskola után címűben, az VVIII. osztályosok mentorprogramban, míg azok, akik nem fejezték be tanulmányaikat, a Második esély címűben vehettek
részt. Mindezek mellett személyiségfejlesztő tevékenységekben volt részük, amelyek célja a személyes képességeik fejlesztése és az iskolai oktatásban való részvétel növelése volt.
Felnőtteknek szóló képzési, információs, tanácsadási
és munkaközvetítő szolgáltatások
– 70 személy vett vagy vesz részt a számukra legmegfelelőbb, és a munkaerőpiacon legkeresettebb szakmákban képzési tanfolyamokon – építőmunkás, autókábel-készítő,
szakács stb.
– 118 személy vett vagy vesz részt szociális és civil képzési kurzusokon, számítástechnikai képzésekben, angolnyelv-tanfolyamokon.
– 28 személy vett részt vállalkozói képzésen, amely versennyel ért véget: a résztvevők üzleti terveikkel pályázhattak,
amelyekkel tíz új vállalkozás alapításához és legkevesebb tíz
új munkahely létesítéséhez nyerhettek támogatást.
– Jobshop – munkaközvetítői és -tanácsadási központ,
amelynek segítségével felmértek, informáltak és tanácsadásban részesítettek 304 személyt, valamint 34 új munkahelyet
találtak az embereknek.
– Támogatást kaptak azon munkaadók, akik a projekt kedvezményezettjei közül 15 személyt 12 hónapon keresztül alkalmaztak.
Szociális és orvosi szolgáltatások
– Hamarosan elkészül a marosszentgyörgyi közösségi központ új épülete.

– Hamarosan elkészül két községbeli higiéniai-orvosi rendelő, egy Marosszentgyörgyön,
egy pedig Csejden.
– Ifjúsági központ létesült a csejdi kultúrotthon előterében.
– A projekt összes kedvezményezettje, mind
az 570 személy, gyerekek és felnőttek, ingyenes
orvosi ellátásban részesülnek.
– Az oktatási tevékenységben részt vevő gyerekek meleg ebédet kapnak.
– 150 gyereket vizsgáltak meg, az arra szorulókat logopédiai ellátásban részesítették.
Az életkörülmények javítása, az egyik marginalizált zónában található házaknak a
szennyvízhálózatra való csatlakoztatásával.
Jogi tanácsadás biztosítása személyes iratok, valamint tulajdonjogi okiratok kitöltésénél
azon családok esetében, akiknek lakását a
szennyvízhálózatra csatlakoztatják.
A diszkriminációellenesség és a multikulturalizmus népszerűsítése a négy marginalizált
közösségben, ahol információs kampányok zajlanak az előítéletek és a diszkrimináció megszüntetése, a négy közösséget a község többi
részétől elválasztó, láthatatlan, de nagyon is
érezhető falak ledöntése érdekében.
A projekt célja, a fenti tevékenységek által, az
említett közösségekben mélyszegénységben és
társadalmi kivetettségben élő személyek életkörülményeinek javítása, valamint a szegénység
ördögi körének – amelyben generációról generációra a szülők szegénysége a gyermekek szegénységét eredményezi, és így tovább –
megtörése.
A Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal
bebizonyította, hogy ez lehetséges, és ahol van
„adottság, de kitartás is a mindennapi munkában, ahol létezik az emberek gondjai iránti érzékenység”, ahogy Sófalvi Szabolcs polgármester
nyilatkozta, ott a kedvező eredmények önmagukért beszélnek majd.
(A.M.)
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Fordulat a már-már elfeledett Tóásó-ügyben

Tavaly novemberben a dél-amerikai ország,
Bolívia diktátora, Evo Morales egy elcsalt választás után megbukott és elmenekült az országból. Azóta ideiglenes elnök vezeti az
országot Jeanine Ánez személyében, aki a
felsőház ellenzéki elnöke volt. 2020 májusára írták ki az új elnökválasztást, amelyen a
jelenleg a baloldali argentin kormány védelmét élvező Morales nem is indulhat. A jelek
szerint fordulat következett be az immár 11
éve tartó úgynevezett terroristaügyben is,
amelynek magyar érintettjei is vannak.

2009 tavaszán a rendőrség rajtaütött egy bolíviai
szállodában egy állítólagos terrorista csoporton, lelőve a magyar–horvát–bolíviai állampolgár RózsaFlores Eduardót, az erdélyi Magyarosi Árpádot és az
ír Michael Dwyert. A román–magyar állampolgár
Tóásó Elődöt és a horvát–bolíviai állampolgár Mario
Tadicot bebörtönözték, és elindult egy hosszú és bonyolult eljárás szeparatizmus és Morales elleni merényletkísérlet vádjával, melynek során gyakorlatilag
megsemmisítették a bolíviai ellenzéket. Sokan elmenekültek az országból, mások szintén börtönbe kerültek. Tóásó Tadiccsal együtt vizsgálati fogságban volt
éveken keresztül, ugyanis az eljárást elhúzta a bolíviai
hatóság, így akartak beismerő vallomást kicsikarni.
Végül Tadic és Tóásó is vádalkut kötött, így szabadulhattak 2015-ben, hogy aztán a magyar Baptista
Szeretetszolgálat segítségével kimeneküljenek az országból. Az ügy azonban nem zárult le, az utolsó két
politikai elítélt csak Morales bukása után szabadult ki
a börtönből.
Tőkés László erdélyi EP-képviselő először 2011.
június 15-én terjesztette az Európai Parlament Emberi
Jogi Bizottsága elé a Bolíviában megölt, illetve bezárt
európaiak ügyét a kínzás áldozatai támogatásának
nemzetközi világnapja alkalmából tartott rendkívüli
közmeghallgatáson. Mintegy két hónappal a két túlélő
kiszabadulása után pedig EP-képviselőnk meghívására Tóásó Előd az Európai Parlamentben rendezett
közmeghallgatáson számolhatott be dél-amerikai fogságáról és viszontagságairól. A 2015. június 29-i rendezvényen Lukács Csaba újságíró, aki a Baptista
Szeretetszolgálat önkénteseként minden évben meglátogatta Tóásót, arra hívta fel a figyelmet, hogy az
Európai Unió már csak a Bolíviának nyújtott jelentős
pénzügyi támogatás fejében is joggal várhatja el az
országtól a demokrácia szabályainak, az emberi jogoknak és az igazságszolgáltatás függetlenségének a
betartását. Ha egy magyar gazdától az EU szigorúan
számonkéri a szakmai feltételek betartását, miért nem
teszi ebben az esetben ugyanezt például Bolíviával?
– tette fel a jogos kérdést. A világnak meg kell tudnia,
hogy ama bizonyos 2009. márciusi rajtaütés alkalmával Rózsa-Florest, Dwyert és Magyarosit a bolíviai
kommandósok valójában egyszerűen kivégezték,
majd a hotelben található helyszíni nyomokat szégyentelenül meghamisították. A tulajdonképpeni cél
az volt, hogy a regnáló államfő elleni nemzetközi öszszeesküvés leleplezését mutassák be és „inszcenálják”
a nyilvánosság előtt. Ennek felhasználásával utóbb a
„bennszülött szocialista” Morales két választást is
megnyert – mondta a fejleményeket éveken át követő
publicista.
A 24 évesen meggyilkolt írországi fiatalember
édesanyja, Caroline Dwyer is ott volt a brüsszeli közmeghallgatáson, ahol sírva követelte, hogy az elkövetők bíróság előtt feleljenek tetteikért. A gyászoló anya
– az akciót túlélő két áldozathoz hasonlóan – nemzetközi független kivizsgálást követelt fia ügyében.
Tóásó Előd arról számolt be, hogy kiszabadulása
után több száz beadványt írt különféle nemzetközi
szervezeteknek, amelyek ügyének kezelését még a
bolíviai ombudsman kivizsgálása és interpretációja
nyomán is jogsértőnek minősítették. A nagyra duz-

Sokszor volt szükség
a hegyimentőkre a január
24-i hosszú hétvégén

zasztott „összeesküvési perben” Moralesék összesen
37 vádlottat, helyi ellenzékieket, üzletembereket és
másokat vonultattak fel. Többüknek sikerült az országból kimenekülniük, de 22 embert sokáig börtönben vagy házi őrizetben tartottak. Tóásó fényképekkel
és bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy a letartóztatásuk után megkínozták és hamis tanúvallomásra
akarták kényszeríteni őket.
Tőkés László EP-képviselő vázolta azokat a lépéseket, amelyeket ő és egyes néppárti képviselőtársai
tettek az európai fórumokon ez ügyben, már akkor,
2015-ben leszögezve: mind az ENSZ-nek, mind az
EU-nak el kell követnie mindent a bolíviai emberiségellenes bűncselekmények feltárása és az igazságszolgáltatás, valamint az áldozatok rehabilitálása érdekében.
Aznap este a brüsszeli Magyar Házban is tartottak
egy nyilvános fórumot, ahol az érdeklődők kötetlen
formában ismerkedhettek meg az ominózus bolíviai
történet újabb részleteivel.
Öt évnek kellett eltelnie, hogy végre fordulat történjen Tóásóék ügyében: a bolíviai belügyminisztérium nemrég visszavonta az eredeti feljelentést, és az
állam elismerte, hogy a 2009-es Santa Cruz-i szállodai
rajtaütés egy megrendezett titkosszolgálat akció volt,
a tizenegy éve tartó eljárás pedig egy politikai justizmord, amelyben embereket hurcoltak meg. Az ügy
nyilvánvaló csalásai miatt a bolíviai ügyészség nyomozást kezdeményezett többek között Evo Morales
volt elnök és Álvaro García Linera volt elnökhelyettes
ellen, emberiség elleni bűncselekmények, népirtás,
bűnszervezet megszervezése és emberrablás miatt.
Morales elmenekülése és az átmeneti kormány megalakulása után egyébként több külföldre menekült ellenzéki politikus (akik vádlottak voltak a
terroristaügyben) hazatért az országba.
Sajtóinformációk szerint utolsó szakaszába érkezett
az a nemzetközi per is, melyet Tóásó Előd és társai
kezdeményeztek Bolívia ellen az emberi jogaik megsértése miatt. Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság
hamarosan felszólítja az államot, hogy egyezzenek
meg a kártérítésről, és ha ez nem történik meg, a bíróság dönti el, mennyit köteles a latin-amerikai ország
fizetni a felpereseknek.
Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája

Februárban dönt a craiovai ítélőtábla a caracali
gyilkosságok perének esetleges áthelyezéséről

Alexandra édesanyja, Tudoriţa Măceşanu ismét
Február 18-án dönt a craiovai ítélőtábla a caracali gyilkosságok perének esetleges áthe- kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a lánya él,
lyezéséről – közölték hétfőn az Olt megyei szerinte nem ölték meg, hanem elvitték az országból.
törvényszék képviselői.

A caracali gyilkosságok perének áthelyezését január 23-án kérte az egyik áldozat, Alexandra Măceşanu családja.
A Măceşanu család ügyvédje szerint azért kellene
áthelyezni innen a per tárgyalását, mert nem lehetnek
biztosak az Olt megyei törvényszék bíráinak pártatlanságában. „Mindenki tudja, milyen összefonódások
voltak ebben a megyében, Alexe rendőrfőbiztos (Nicolae Alexe, aki Alexandra Măceşanu eltűnésekor az
Olt megyei rendőr-főkapitányság vezetőhelyettese
volt – szerk. megj.) az alvilággal barátkozott, és valamilyen úton-módon a bírákat is bevonhatja” – érvelt.

Pontosítás

A Népújság 2020. január 18-i számában Történelmi jóvátétel címmel
megjelent cikkben a tanácsos szót helyesen tanácsnoknak kell olvasni –
lévén szó a közigazgatási testület tagjáról.
Bálint Zsigmond mérnök szavaiból az tűnt ki, hogy az iskola végzettjeit
bizalommal alkalmazták a vállalatok. De a fémiparosoknak igenis vizsgázniuk kellett a főiskolai felvételhez.
A restauráló szobrászok szerint fekete gránit az emléktáblák anyaga,
nem márvány.
A kereteket pedig nem sikerülhetett úgy visszahelyezni, ahogy eredetileg voltak, hiszen annak idején más megoldást találtak: a falmélyedést
szegélyező téglasort ferdén lefaragták és vakolták. A mostani – teljesen
új – keretelemeket pedig felragasztották és csavarokkal biztosították.
Az aranyfüstös díszes betűket kőbe véső mesterember nem hibázott,
amikor ministerséget és ministerelnökséget írt, ugyanis 1897-ben ez volt
a használatos kifejezési forma.
(László)

„Mi azt akarjuk, hogy derüljön ki az igazság. (...)
Már senkiben sem bízunk, hiszen hányszor megmenthették volna!” – mondta.
A caracali gyilkosságok vádiratát január 15-én iktatták az Olt megyei törvényszéken. Az ügyben Gheorghe Dincát és Ştefan Risipiţeanut állítaná bíróság
elé a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Ügyészség.
Dincát Luiza Melencu és Alexandra Măceşanu
meggyilkolásával, kiskorúakat érintő emberkereskedelemmel, nemi erőszakkal, holttest meggyalázásával, Risipiţeanut pedig nemi erőszakkal vádolják.
(Agerpres)

Több mint 250 alkalommal volt
szükség a hegyimentők beavatkozására a január 24-i hosszú hétvégén, több esetben is súlyos baleset
történt. Az országos hegyimentő
szolgálat diszpécserszolgálatának
tájékoztatása szerint ez a szám
„rendkívül nagynak” számít. Csak
a vasárnapi nap folyamán 45 hívás
érkezett a 112-es sürgősségi hívószámra, amikor a hegyimentők sürgős beavatkozását kérték. A
legtöbb hívás Predeal környékén,
Máramaros megyében, Gorj megyében és Lupényban érkezett.
„Elsősegélynyújtást, valamint az
áldozat állapotának stabilizálását és

szállítását követően 32 személy
szorult kórházi ellátásra, őket a megyei mentőszolgálatok, a SMURD
rohammentő szolgálat vagy a Salvamont egységei vették át a hegyimentőktől, a könnyebb esetekben
pedig azt tanácsolták a sérülteknek,
hogy további kivizsgálás érdekében menjenek kórházba. További
37 olyan hívás érkezett, amelyben
tanácsokat és információkat kértek
a hegyvidékkel kapcsolatosan” –
közölte a Salvamont. Beszámoltak
arról is, hogy az elkövetkező időszakban is több mint 450 hegyimentő
teljesít
szolgálatot.
(Mediafax)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált 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)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat;
neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64411-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (64452-I)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK – adózás
céljából. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

PVC-ABLAKOK, VASAJTÓK, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK JAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

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)

A marosvásárhelyi székhelyű, dán tulajdonban lévő INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG alkalmaz GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk),
valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT (C, E kategóriás jogosítvány
és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Amit kínálunk:
igényes munkakörnyezet, stabil vállalati háttér, béren felüli juttatások,
fiatal, dinamikus csapat. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, az
önéletrajzát az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon
lehet. (64465-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel. 0744403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113). (21886)

A VIM SPECTRUM KFT. alkalmaz SZÁMLÁZÁSÉRT és ADATFELDOLGOZÁSÉRT FELELŐS MUNKATÁRSAT. Önéletrajzát a
következő e-mail-címre várjuk: vim@vimspectrum.ro Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet: 0365/801-804. (64469)
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A hirdetési rovatban

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ

megjelent közlemények,

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

reklámok tartalmáért

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.

a hirdetésfeladó

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

vállalja a felelősséget!

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

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

LAKÓTÁRSNŐT keresek háromszo-

bás lakásba, a November 7. ne-

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

ELADÓ központi fekvésű, 2 szoba-

összkomfortos ház (364 m2-es telek)

Marosvásárhelyen, a Tündér (Zâne-

lor) utcában. Tel. 0741-224-592.
(6017-I)

ELADÓ kétszemélyes kripta barnás

gránitból a Jeddi úti temetőben. Tel.

0746-559-028. (6206-I)

ELVESZETT

autóbuszbérletem.

nyilvánítom. (6262)

Nyárádkarácsonba 6 órás munkaidővel. Bővebb információ a
0265/224-300-as telefonszámon vagy

a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

Szeretett szüleinkre, id. LUKÁCSI

Panasz nélkül befele könnyeztél,

LUKÁCSI EMMÁRA emlékezünk

mentél. Szomorúan tekintünk az

LAJOSRA

és

édesanyánkra,

haláluk évfordulóján. Csendes

nyugodalmuk felett őrködik az

irántuk érzett szeretetünk. Fiuk,

ifj. Lukácsi Lajos és leányuk, özv.

ELVESZTETTEM Vizi Rozália névre
szóló

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz POSTAI KÉZBESÍTŐT

Semmisnek

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint tör-

Réthi

(6177)

Erzsébet,

családjukkal.

szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből

vagy lemezből, és vállalunk bármi-

lyen kisebb javítást. Tel. 0758-639-

258, Csaba. (6221-I)

IDŐSGONDOZÁST,

KERTÉSZMÉRNÖK gyümölcsfamet-

szést

vállal. Tel.

(6267-I)

0758-511-837.

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502. (6274-I)

KÚTÁSÁST,

-pucolást

vállalunk

és

kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.

(6291)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk január
28-án

a

marosszentgyörgyi

KOCSIS GYÖRGYRE halálának

36. évfordulóján. Emlékét szeretettel őrzi három leánya és csa-

ládjuk. (6257-I)

28-án drága testvérünkre, BÓNI

JULIANNÁRA szül. Szekeres halálának 15. évfordulóján. Bánatos

testvérei: Ildikó, Ferike, valamint

családjuk. (6162-I)

modat…

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

széd,

CERGHEDI

LÁZÁR-IULIU

a Bőr- és Kesztyűgyár dolgozója

életének 66. évében hosszas be-

tegség után 2020. január 26-án
elhunyt. Temetése január 29-én

13 órakor lesz a Jeddi úti városi
temető ravatalozójából, református szertartás szerint.

Fájdalommal, mély gyásszal em-

lékezünk az udvarfalvi NAGY
FERENCRE halálának első évfor-

dulóján. Emléke szívünkben, lelkünkben

örökké

élni

fog.

Szeretete, jósága, szorgalma,
embersége felejthetetlen. Nyu-

godjon békében, emléke legyen
áldott! A gyászoló család. (6263)

Búcsúzik tőle felesége, Gizike,
fia, László és menyasszonya,
Dalma (Ausztriából), lánya, Mónika és vőlegénye, Jani. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes! (6260-I)

Nem vársz már minket ragyogó

szemekkel, nem örülsz már ne-

künk szerető szíveddel. De ben-

nünk él egy arc és a végtelen

szeretet, amit tőlünk soha senki
el nem vehet.

Szomorúan és fájó szívvel emlékezünk KISS IRMÁRA január 28-

án, halálának évfordulóján. Fia,
Loránd és családja. (6264)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett édesanya, nagymama, dédmama, anyós,

VAS-GÁL KATALIN

életének 89. évében elhunyt. Te-

Fájó szívvel emlékezünk január

pihen a föld alatt, minden érted

hulló könnycsepp nyugtassa ál-

unokatestvér, barát és jó szom-

betegápolást

vállalok. Tel. 0754-482-276. (6256)

tessen békében! Jóságos szíved

sógor, após, apatárs, keresztapa,

(6059-I)

tést, csatorna- és lefolyókészítést,

égre, és kérjük a Jóistent, pihen-

a szeretett férj, édesapa, testvér,

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-

búcsúzás nélkül csöndesen el-

metése január 28-án, kedden

14.30 órakor lesz a szőkefalvi re-

formátus temetőben. Emléke le-

gyen áldott, nyugodjon békében!
Emlékét őrzi három gyermeke és

azok családja. (6276-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szerető testvéremtől,

CERGHEDI

LÁZÁR-GYULÁTÓL.

Magyarországról

nővéred,

Magdi, fia, Barabás Géza és családja, keresztfia, Barabás Béla és

menyasszonya, Kata Angliából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (6261-I)

Valahol a felhők fölött van egy

másik világ, ahol minden szép,
és nem szenved senki már.

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-

retett sógorunktól, keresztapától,
CERGHEDI

LÁZÁR-IULIUTÓL.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A Szőcs család. (6259-I)
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Téged látlak a felkelő napban,
a Te hangodat hallom egy csöndes madárdalban.
Ott vagy egy dalban, egy névben, egy
hangban,
hallak a csöndben, hallak a zajban.
Mindig Téged látlak, mikor felnyílik a
szemem,
s ha álomba merülök, újra Te vagy
velem.
Mindig közel vagy, mégis oly távol,
én tudom egyedül, mennyire hiányzol.
Ne a halálra gondolj, hisz többet ér léte,
gondolj inkább a szívednek szép szeretetére.
Emlékezz hát szeretettel, emlékezz a múltra,
együtt megélt szép percekre, együtt bejárt útra.
Emlékezz a szeretetre, amit kaptál tőle,
s a szívedbe az életét vésd bele örökre.
Fájó szívvel emlékezünk a somosdi ifj. SIKÓ JOCÓKÁRA
tragikus halálának hatodik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugodjon békében!
Bánatos szülei és ikertestvére, Csabika.
*
„Szerettem volna még köztetek maradni,
de az Úr hívását el kellett fogadni.
Végleg elbúcsúzni ezért nem is tudtam,
a kegyetlen halál tervemet áthúzta.
Ha síromnál jártok, hozzatok virágot,
biztos vagyok abban, hogy nagyon hiányzom.
Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek,
hisz lélekben én is ott vagyok veletek.
Szeressétek egymást és összetartsatok,
az égből is vigyázok rátok.”
Fájó szívvel emlékezünk január 28-án SIKÓ JOCÓKÁRA.
Édemamája és tatája. (6037)

Fájdalommal emlékezünk
NYILAS ALBERTRE
(Öcsi)
halálának 5. évfordulóján.
Nyugodjék békességben!
Emlékét őrzik fiai: Szilárd és Szabolcs,
unokája, Anna-Hanga. (6268-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, após,

nagyapa, dédapa, testvér és
rokon, a koronkai születésű
BALIZS ELEK

az ICSMI (volt OCL)
egykori dolgozója

92 éves korában, házasságának

70. évében elhunyt. Temetése

folyó év január 29-én 13 órakor

lesz a marosvásárhelyi reformá-

tus sírkertben.

Gyászoló családja. (6283-I)

Szomorúan, mély fájdalommal a

Megrendült lélekkel búcsúzunk
LÁZÁR

ÖLLERER

gyógyszerésznőtől,
együttérzésünket
részvétünket
gyászoló

(6269-I)

és

fejezzük

Kollégium

mély

őszinte

családnak.

Marosvásárhelyi
részi

és

ERIKA

ki

a

A

Gyógysze-

közössége.

szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa,
STOICA CONSTANTIN

82 éves korában eltávozott közü-

lünk. Isten nyugtasson békében,

Őszinte részvétünket fejezzük

szerettünk! Temetése a Maros

családjának FÉRJE elhunyta

emléked legyen áldott, drága

megyei Náznánfalván lesz 2020.

január 29-én, szerdán 13 órakor.

Mindörökké szívünkben őrzünk.

Stoica Maria, lányai: Miia és An-

gelica,

(6284-I)

valamint

az

unokák.

ki

Cerghedi

miatt

érzett

Gizikének

és

fájdalmában.

A

kolléganők. (6285)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

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

Várjuk Önöket!

