
Székelyhodoson jártunk a legutóbb, ahol szomorúan tapasz-
taltuk a hazai, átkos bürokrácia útvesztőjében bolyongó pol-
gármesterek és hivatalok helyzetét, az állapotot, amikor van
akarat, akad pénz is, de egy-egy váratlan esemény, hónapo-
kig húzódó engedélyeztetési procedúra akár évekre is vissza-
vetheti egy olyan, létfontosságú épület átadását, mint
mondjuk egy iskola. Barabás Ottó polgármesterrel beszélget-
tünk.

Összeomló épületek és folyamatos engedélyeztetés
– Amikor már lehetett uniós forrásokra pályázni, Jobbágytelkén sze-

rettünk volna egy új kultúrotthont építeni, ezért 2013-ban, a mostani kul-
túrházzal szemben vásároltunk egy területet, elkészítettük a tervet, de
semmiféle uniós vagy kormányprojekt nem támogatta az építést, mert
csak 14 és fél ár hely állt rendelkezésre, és az Országos Beruházási Tár-
saság programjához minimum 60 ár terület kellett. Emiatt az utolsó pil-
lanatban két kultúrotthon uniós finanszírozású felújítására tettünk le
kérelmet. Nyertünk a pályázattal, 2018-ban írtuk alá Gyulafehérváron 

Románia és 
a karácsony öröme

Romániában egyesek dúskálnak minden földi jóban, velük szem-
ben családok ezrei nem azt tervezik, mit sütnek, főznek, milyen aján-
dékot vásárolnak és hogyan díszítik fel a karácsonyfát. Ezen
családok számára mindezek elérhetetlen vágyak. 

A World Vision Románia gyermekjogvédő civil szervezet a minap
tette közzé Karácsony a romániai falvakban élő gyerekek számára
című kutatását. A felmérésből kiderült: a szülőknek közel a fele leg-
szívesebben elfelejtené az ünnepet az anyagi nehézségek miatt, hi-
szen számukra nemcsak az ajándék, de még az élelem megvásárlása
is gondot jelent.

A megkérdezett szülők 16%-ának kevesebb mint 10 lej állt ren-
delkezésére ajándékvásárlásra, 30 százalékuknak 10 és 50 lej közötti
összeg, 22 százalékuknak 50 és 100 lej közötti, és mindössze hat szá-
zalék vásárolhatott ajándékot 100 lej felett. 

A szülők 70 százaléka valamilyen alapszükségletet fedező aján-
dékot választ, élelmiszert, ruhaneműt, tanfelszerelést, 28 százalékuk
olyat, ami örömforrás a gyerek számára – játék, édesség stb. 

A megkérdezett családok 28 százalékának tavaly sem volt kará-
csonyfája, 52%-nak szegényesen díszített fenyőfára telt, és mindösz-
sze 20 százalék rendelkezett olyannal, amilyet szeretett volna. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Lopják az áramot
és a földgázt
Idén tíz hónap alatt 900 esetben derült
ki, hogy a fogyasztók illegálisan hasz-
nálják, azaz lopják a villanyáramot és
a földgázt a Delgaz Grid hálózatából. 

____________2.
Új Küküllő-híd 
Vámosgálfalván
A december 16-án megnyitott hídon
még akadnak befejezésre váró kisebb
munkálatok, így a híd négy lábazatá-
hoz sziklaköveket kell elhelyezzenek,
amelyek védőfunkciót látnak majd el. 

____________4.
Könyvbemutató
December 18-án, szombaton délután
a Deus Providebit Házban nagyszámú
érdeklődő előtt Marosvásárhelyen is
bemutatták munkatársunk, Bodolai
Gyöngyi A pécsi orvoskar oktatói Ma-
rosvásárhelyen című interjúkötetét.

____________5.

A jobbágytelki Petres Kálmán általános iskola Fotó: Nagy Tibor

Kaáli Nagy Botond

Akadályok és építkezések Székelyhodoson

A bürokrácia fogságában



Lopják az áramot és a földgázt
Idén tíz hónap alatt 900 eset-
ben derült ki, hogy a fogyasztók
illegálisan használják, azaz lop-
ják a villanyáramot és a földgázt
a Delgaz Grid hálózatából. Az el-
lopott energia 21,6 millió kWh,
amely 7200 lakás évi villany-
áram-fogyasztásának felel meg.
A csalók által felelőtlenül impro-
vizált szerelések veszélyesek az
épületekre és a lakók életére is. 

Maros megyében két család kerül-
hetett volna szomorú kimenetelű hely-
zetbe, mert a házukba a föld-
gázhálózatról egy kerti tömlőn keresz-
tül vezették be a gázt, amely áthaladt
a lakás padlásán. Ezzel a szerelékkel
üzemeltették a hőközpontot, a gáztűz-
helyet és a füstölőt is. Egy
Bákó megyei férfi halálát
okozta az improvizált villany-
szerelés, amit szakszerűtlenül
tákoltak össze. 

A felhozott példák nem
egyediek. A Delgaz Grid szak-
emberei január és október kö-
zött mintegy 900 illegális
fogyasztót lepleztek le, ebből
537 esetben gáz-, 366 esetben
áramlopás történt. Az impro-
vizált szereléseket végző csa-
lók nem szakemberek, s nem
számolnak azzal, hogy tettük
súlyos következménnyel jár-
hat. A vezetékeket, kötéseket
nem szigetelik le, a gázvezeté-
kek esetében rossz hegesztése-
ket végeznek, nem szabvá-
nyos anyagokat használnak,

például vízcsöveket, sőt, kerékpárbel-
sőket is. Ez előbb-utóbb valamilyen
szerencsétlenséghez vezet, kigyúl a
ház, odavesznek a javak, legrosszabb
esetben robbanás következik be, ami
emberéleteket követelhet. Mindezt
azért kockáztatják, hogy a szolgáltató-
nak ne fizessék a megszabott tarifát.

A lopások miatt a Delgaz Grid idén
több mint 10,3 millió lej veszteséget
könyvelt el januártól októberig. Az el-
lopott energia – gáz és áram – össze-
sen 21,6 millió kWh-t tesz ki, amely
körülbelül 7200 lakás évi áramfo-
gyasztását fedezné. Minden lopás ese-
tében törvényes eljárást indítottak az
elkövetők felelősségre vonására és az
okozott kár megtérítésére. 

A lopás és a felelőtlen emberek által
okozott veszélyforrások mielőbbi 
kiiktatása, valamint a tisztességes 
fogyasztók védelme érdekében a Del-
gaz Grid további ellenőrzéseket vé-
gez.

A cég felhívja a fogyasztók figyel-
mét, hogy ne engedjenek engedéllyel
nem rendelkező személyeket az órák-
hoz nyúlni, ne dőljenek be senkinek,
aki a fogyasztást csökkentő vagy kiik-
tató megoldást ajánl.

Bármilyen, a Delgaz Grid szolgál-
tatói területén észlelt áram- vagy gáz-
lopással kapcsolatos gyanút a
raporteazafrauda@eon-romania.ro e-
mail-címen vagy a legközelebbi rend-
őrőrsön kell jelezni. (mezey)

Lavinaveszély a havasokban 
A Maros megyei hegyimentő
szolgálat tájékoztatja az érde-
kelteket, hogy a megyében levő
hegységekben (Kelemen- és
Görgényi-havasok) 1400 méter
fölött a hóréteg vastagsága 40-
80 cm között van. A mezőkön és
a magashegyi legelőkön a vihar
helyenként 100-150 cm-es hó-
buckákat alakított ki. 

Bár a megye alacsonyabban fekvő
területein továbbra is esőzések lesz-
nek, a havazás és az erős szél miatt a
hegyekben sárga jelzés van érvény-
ben. Ezért ne tervezzenek magashegyi
túrákat, mivel csökkent a látótávolság
és az útjelzéseket eltakarja a hó. Ha
mégis úgy döntenek, hogy túráznak,
akkor megfelelő téli öltözékben és há-
góvasakkal ellátott bakancsban vagy
hótalpakkal felszerelve induljanak

útnak. Vegyék figyelembe, hogy télen
legalább kétszer nagyobb az irányjelző
és az információs táblákon feltüntetett
menetidő. Tapasztalatlanok és gyen-
gébb fizikumúak ne menjenek ilyen-
kor magashegyi túrára. A
Kelemen-havasokban nem ajánlott a
Kisilva – Rekettyés csúcs felé vezető,
piros kereszttel, a Forrás-mező – Piet-
rosz-alja (piros kereszttel), Ruszka –
Tihu csúcs felé vezető, sárga három-
szöggel jelzett út. 1400 felett másod-,
míg 1800 felett harmadfokú lavinave-
szély áll fenn. Mind a Kelemen-, mind
a Görgényi-havasokban levő védő-
kunyhók nyitva vannak. Ajánlott,
hogy aki itt megpihen, hagyja becsu-
kott ajtóval, tisztán a helyiséget, mert
ilyenkor életet is menthet. És ne rakjon
nyílt tüzet az épületben, sem a közvet-
len közelében. Csak téli gumikkal, hó-

lánccal felszerelve közelíthetők meg
gépkocsival a turistaútvonalak mind a
Kelemen-, mind a Görgényi-havasok-
ban levő erdőkitermelő utakon. 

A hegyimentők állandó szolgálatot
teljesítenek a palotailvai és szovátai
munkapontokon, egy szolgálatos csa-
pat készenlétben áll a marosvásárhelyi
központban. Szovátán állandó fel-
ügyeletet biztosítanak a sípályánál is. 

A megyei diszpécserszolgálat tele-
fonszáma 0728-289-442, ahol az útvo-
nalakkal kapcsolatosan is tájékoztatják
az érdeklődőket. Sürgősségi eseteket a
112-es hívószámon lehet bejelenteni,
az ország összes hegységében (így a
Kelemen- és a Görgényi-havasokban
is) működik az országos hegyimentő
szolgálat diszpécserszáma (0725-826-
668) vagy mobiltelefonon a 0SALVA-
MONT elérhetőség. (vagy)

Szilveszteri mulatság a Győzelem téren
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében

szabadtéri szilveszteri mulatságra kerül sor december 31-
én a Győzelem téren. 

Este 10 órától a kolozsvári Desperado együttes koncer-
tezik, 11 órától a helyi Vizi&Band szórakoztatja a jelenle-

vőket. 23.45-kor lézershow kezdődik, majd a hagyomá-
nyokhoz híven tűzijátékkal zárul az év. Az új esztendőt kö-
szöntő rendezvényen a maszkviselés és a távolságtartás
kötelező – áll a polgármesteri hivatal sajtóközleményé-
ben.

Forgalomkorlátozás a központban
December 30-án 18 és 22 óra között forgalomkorlátozás

lesz érvényben Marosvásárhely főterén, a Színház tér ol-
dalán. 31-én 17 órától január 1-jén 9 óráig korlátozzák a
gépkocsiforgalmat a városközpontban, illetve a főtérre ve-

zető mellékutcákban. A szabadtéri szilveszteri ünnepség
teljes ideje alatt a polgármesteri hivatal épülete előtti utca
is zárva lesz – tájékoztat Facebook-oldalán a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal. 

IDŐJÁRÁS
Felhős
Hőmérséklet:
max.40C
min. 0 0C

Ma KAMILLA, holnap TAMÁS
és TAMARA napja.
TAMÁS: arameus eredetű, görög
közvetítéssel honosodott meg a
magyar nevek között, eredeti je-
lentése: iker, majd később, az át-
vétel után: csodálatos. 
TAMARA:ótestamentumi héber
név, jelentése: datolyapálma.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. december 27.

1 EUR 4,9492
1 USD 4,3725

100 HUF 1,3340
1 g ARANY 253,8838

16 új fertőzött
A járvány kezdetétől december 27-éig Maros megyében
40.208 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Tegnap 16-tal
nőtt a megyében az új esetek száma, két korábbi fertőzött-
nél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság adatai szerint hétfőn 55
koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 22-
en fertőzés gyanújával voltak beutalva. Tegnapig 38.167-
en gyógyultak meg, és 1675-en vesztették életüket a
megyében a Covid-19 miatt – tájékoztat hivatalos Face-
book-oldalán a prefektúra. 

Megyei utat öntött el a víz Dédán
Két gazdaság és 60 méteren a 154A jelzésű megyei út ke-
rült víz alá vasárnap reggel Dédán, miután a sok esőzés
folytán a Bisztra-patak egyik ága kilépett a medréből. Az
udvarokban közel 10–15 centiméteres volt a víz. A hely-
színre a katonai tűzoltókat és a helyi önkéntes tűzoltóala-
kulatot riasztották. 

Zárva lesznek a piacok
A Marosvásárhelyi Ingatlankezelő és Piacigazgatóság tá-
jékoztatása szerint január 1-jén és 2-án zárva lesznek a
megyeszékhelyi piacok. Az ócskapiac az év második nap-
ján, vasárnap szintén zárva tart.

Az ünnepek alatt zárva 
a Bernády Ház

Az ünnepi időszakban, december 22-étől január 3-áig zárva
tart a marosvásárhelyi Bernády Ház. Az új esztendő első
tárlatnyitójára 6-án kerül sor, erről időben tájékoztatjuk ol-
vasóinkat.

Törvénytelenül árult 
pirotechnikai eszközöket

December 23-án a Maros megyei rendőr-felügyelőség
fegyverek, robbanóanyagok, veszélyes anyagok ellenőrzé-
sével foglalkozó osztálya egy 25 éves mezőbándi férfi la-
kásán tartott házkutatást pirotechnikai eszközök
törvénytelen forgalmazásának gyanúja miatt. A rendőrök
közel 48 kg P1, F2, F3 kategóriájú, nagy valószínűséggel
illegálisan árult pirotechnikai eszközt, továbbá 133 csomag
törvénytelenül birtokolt cigarettát foglaltak le. Az illető ellen
csak tűzszerészek által használható pirotechnikai eszkö-
zöknek a nagyközönség számára való értékesítése, vala-
mint jelölésköteles jövedéki termékek jelölés nélkül,
helytelen vagy hamis jelöléssel való birtoklása alapos gya-
nújával indult eljárás. 

Eugen Gâscă festményei 
a Kultúrpalotában

A Maros Megyei Múzeum és a kolozsvári Quadro Galéria
szervezésében Eugen Gâscă festőművész alkotásaiból
nyílt kiállítás Marosvásárhelyen, a Művészeti Múzeumban,
a Kultúrpalota jobb szárnyának második emeletén. Kuráto-
rok: Székely Sebestyén, a Quadro Galéria igazgatója, Cora
Fodor, a Maros Megyei Múzeum kutatója és Ioan Şulea, a
múzeum osztályvezetője. A kiállításon a Marosvásárhelyi
Művészeti Múzeumnak adományozott képek kapnak fő
hangsúlyt, de az ország más múzeumai és műgyűjtői által
kölcsönadott munkákat is bemutatnak. A kiállítás február
18-ig látogatható keddtől péntekig 9–16, szombaton és va-
sárnap 9–14:30 óra között.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

28.,kedd
A Nap kel 

8 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 42 perckor. 
Az év 362. napja, 
hátravan 3 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Cseke Attila: szinte megkétszereztük a tűzvédelmi 
tervezési ellenőrök és építkezési szaktanácsadók számát

234 új építkezési szaktanácsadót és tervezési ellen-
őrt engedélyeztetett a fejlesztési minisztérium a
versenyvizsga utolsó két napján – jelentette be
Cseke Attila szaktárcavezető, majd hozzátette: a
négynapi vizsga során összesen 626 új szakembert
engedélyeztek. „Az új szakemberek a biztonságot
szavatolják minden építkezésnél” – mondta el a fej-
lesztési miniszter.

Az utolsó két napon a tűzvédelmi szakembereken kívül
vizsgáztak a vízhálózati és csatornahálózati ellenőrök és szak-
tanácsadók, az épületek stabilitását, a higiéniai, egészségügyi
és környezetvédelmi előírások betartását szavatoló szakembe-

rek, illetve az utak, vasutak és vízellátórendszeri építkezéseket
ellenőrzők. A szaktárcavezető elmondta: eddig összesen 253
tűzvédelmi szaktanácsadó és tervezési ellenőr dolgozhatott or-
szágszerte, a vizsgák eredményeként újabb 185 szakembert
engedélyezett a fejlesztési minisztérium, szinte megkétszerez-
ték a kapacitást ezen a szakterületen.

Az utolsó kétnapi vizsgára 427 jelentkező iratkozott fel, a
vizsgák eredményeit hétfőn közölte honlapján a fejlesztési
szaktárca.

Mint ismeretes, idén először szervezett az új szabályozás
szerint egyszerre hat nagyvárosban versenyvizsgát a fejlesztési
minisztérium. (RMDSZ-tájékoztató)

Karácsonyra megnyitották 
a kolozsvári Szent Mihály-templomot

Karácsonyra megnyitották a hívek előtt a Kolozsvár
főterén álló – felújítás miatt több mint három éve
bezárt – Szent Mihály római katolikus plébánia-
templomot. 

A felújítás ugyan nem fejeződött még be, de vasárnaponként
és az egyházi ünnepeken már miséznek a Kolozsvár jelképé-
nek számító templomban. Hétköznapokon tovább folytatódik
a beltéri felújítási munka. 

László Attila plébános-főesperes korábban a Krónika napi-
lapnak elmondta: A felújítási munkálatok jóval összetetteb-
beknek és költségesebbeknek bizonyultak, mint azt tervezték.
A felújításra elnyert közel ötmillió eurós EU-támogatást a ma-
gyar és a román kormány, valamint a kolozsvári önkormányzat
támogatásával egészítették ki, és adománygyűjtési kampányt
is hirdettek. Emellett az átadási határidő kitolását is kérték a
finanszírozóktól, mert több időre van szükség a munkálatok
elvégzésére. A főesperes korainak tartotta az átadás időpontját

megjelölni. A Szent Mihály-templom falairól lekerült az áll-
ványzat, jelenleg már csak a torony van felállványozva. 

A gótikus plébániatemplom hosszú ideig tartó építése a 14.
század második felében kezdődött, és a 15. század első felében
fejeződött be. A templom jelenlegi, neogótikus tornya 1837 és
1859 között épült. 

Az utolsó nagyobb beavatkozás során 1951-ben elbontották
a szentély sérült barokk boltozatát, és az eredeti gótikus bol-
tozatot vasbetonból rekonstruálták. Szintén ekkor fedték fel a
templom megmaradt falképeit.

A Szent Mihály-templom számos történelmi esemény szín-
helye is volt, falai között közel ötven országgyűlést tartottak,
az erdélyi fejedelmek közül itt iktatták be Báthory Zsigmon-
dot, Rákóczi Zsigmondot, Báthori Gábort és Bethlen Gábort.
Márton Áron erdélyi katolikus püspök itt mondta el 1944.
május 18-án nevezetes beszédét, amelyben elítélte a zsidóül-
dözést. (MTI)

A helyi beruházások befejezésére
Közel 1,9 milliárd lej többletköltséget hagyott jóvá 

idén a fejlesztési minisztérium 
„A helyi közösségek építkezéseit, a települések fejlődését

támogatjuk. Összesen 1.101 önkormányzatnak utal ki a mi-
nisztérium, az eredetileg jóváhagyott finanszírozáson kívül,
1,9 milliárd lej többletköltséget a helyi fejlesztések országos
programján keresztül finanszírozott beruházásokra. A szatmár-
németi Szamos-híd finanszírozását például megkétszerezte a
minisztérium” – jelentette be Cseke Attila szaktárcavezető.

Mint ismeretes, a fejlesztési minisztérium javaslatára több-
letköltséget hagyott jóvá tavaly decemberben a kormány a
helyi fejlesztések országos programjának első szakaszán ke-
resztül finanszírozott beruházásokra (PNDL 1), a nyár folya-
mán pedig a második szakaszban (PNDL 2) támogatott
befektetésekre, emlékeztetett a miniszter.

Az önkormányzatok a megdrágult építkezési alapanyagok
és megemelkedett bérek költségeinek fedezésére kérhették a
többletfinanszírozást, amelyre azért volt szükség, mert külön-
ben azok a beruházások, ahol már kifizették az építkezés egy
részét, leállhattak volna, az önkormányzatokat pedig a kiutalt
támogatás visszafizetésére kötelezi a törvény. Ez a kisebb ön-
kormányzatokat a csőd szélére sodorhatta volna.

1.101 önkormányzat részesül összesen 1,9 milliárd lej több-
letfinanszírozásban, több mint 1,8 milliárd lejt a második sza-
kaszban támogatott beruházások kifizetésére utal ki a
szaktárca 986 önkormányzatnak, további 115 önkormányzat-
nak pedig 48 millió lejt a helyi fejlesztések első szakaszában
finanszírozott befektetésekre. (RMDSZ-tájékoztató)

Jövő évre is áthúzódik a félvezetőáramkör-hiány
Nem lesz egyhamar vége a félvezetőáramkör-ellá-
tási hiánynak a német Bosch járműipari alkatrész-
és berendezésgyártó vállalat leendő vezérigazga-
tója, Stefan Hartung szerint.

Stefan Hartung az új év elején veszi át a Bosch vezérigaz-
gatói posztját Volkmar Dennertől. A Focus magazinnak adott
nyilatkozatában a leendő vezérigazgató annak a meggyőződé-
sének adott hangot, hogy a félvezetőáramkörökből az ellátási
hiány az elkövetkező évre is át fog húzódni. „Tisztázzuk, a
csipkrízisnek még messze nincs vége” – fogalmazott. 

„Mindannyian a német iparban erősen rá vagyunk szorulva

az ellátási fennakadások elhárítására. Minden egyes hiányzó
áramkör azt jelenti, hogy egy egész járműelektronikai egység
nem készülhet el, tehát maga az autó sem készülhet el. Ez a
probléma rengeteg energiánkat fogja 2022-ben felemészteni”
– mondta a lapnak adott interjúban. 

Az áramkörök hiánya az új német kormánykoalíciót is meg-
akadályozhatja kitűzött céljainak az elérésében, például abban,
hogy 2030-ra 15 millió teljesen elektromos autó róhassa a
német utakat. Hartung szerint „ezt lehetetlen lesz megoldani
a nemzetközi beszállítói láncokat terhelő problémák elhárítása
nélkül. És ez nem csak a járműiparra vonatkozik”. (MTI)

Oroszország követelése ellenére
Ukrajna továbbra sem ismeri el az orosz vakcinát

Oroszország azt követeli Ukrajnától, hogy ismerje el
a fegyveres konfliktus sújtotta Donyec-medencei
szakadár területeken beadott, koronavírus elleni
orosz Szputnyik V vakcinát és az önhatalmúlag ki-
kiáltott „népköztársaságok” által kiállított Covid-
igazolásokat.

Kijev erre továbbra sem hajlandó – mondta el egy tévémű-
sorban Olekszij Aszterovics, a háromoldalú, Kijev, Moszkva
és az EBESZ képviselőiből álló összekötő csoport ukrán kül-
döttségének képviselője. Az ukrán tisztségviselő emlékezte-
tett: Kijev nem egyezik bele abba, hogy elismerje a szakadár
területekről érkezőknek a donyecki és a luhanszki „népköz-

társaságok” által kiállított Covid-igazolásait és a Szputnyik V
vakcinát. Kifejtette: a szakadárok azt a feladatot kapták, hogy
Oroszországot vonják ki a konfliktusból, tegyenek úgy, mintha
Moszkva csupán közvetítő lenne annak rendezésében, és hi-
tessék el, hogy Ukrajnában belső konfliktus, azaz polgárháború
zajlik. Aszterovics figyelmeztetett: a „megszálló hatóságok”
az orosz vakcina és a Covid-igazolások ukrajnai elismertetésére
vonatkozó követeléssel veszélyeztetik az ott élőket, akik így
nem tudják átvenni a Kijev által nekik folyósított szociális tá-
mogatásokat, sem ukrán okmányokat, és nem tudnak beadatni
maguknak a koronavírus ellen az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) által jóváhagyott védőoltást sem. (MTI)

A szülők 74 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a kará-
csonyi időszak nem öröm, sokkal inkább stresszes szá-
mukra a pénzhiány miatt. Stresszforrás ugyanakkor a
szégyenérzet, hogy nem tudják biztosítani családjuknak
a legszükségesebbeket, nem tudják kifűteni a lakást, és
az is, hogy nem tudják, lesz-e elegendő pénzük élelemre,
téli ruhára... 

Nem csoda, hogy az ilyen családok számára nem
öröm az ünnep.

Romániába a külföldön dolgozó szülőknek még a fele
sem jött haza karácsonyra a gyermekeihez. A „Mentsé-
tek meg a gyermekeket” szervezet szerint több mint 75
ezer gyermek töltötte szülők nélkül az ünnepet. 

De nem csupán az itthon hagyott gyermekek számára
volt nehéz ez a karácsony. Harmadnapján a fő hírek ha-
talmas árvizekről, hóesésről, halálos balesetekről, tün-
tetésekről, áremelésekről szóltak, egy-egy sípálya vagy
fürdőhely szórakozásaival „fűszerezve”.

Ferenc pápa december 26-án, a Szent Család ünne-
pén arról beszélt, hogy Jézus családja alázatos és egy-
szerű volt, Mária és József ugyanúgy szerette és
aggódott gyermekéért, mint bármelyik más édesanya és
édesapa. Azzá az emberré, akik ma vagyunk, nem a ren-
delkezésünkre állt anyagi javak tettek, hanem a szeretet,
amit kaptunk” – jelentette ki.

A pápa szerint sem létezik „a szentképeken ábrázolt
tökéletes Szent Család”, mivel a családi élet minden-
napos kihívásokból áll, váratlan problémákkal, szenve-
déssel, fájdalommal. 

Megnőtt a földgázbehozatal
Románia 2,283 millió tonna kőolaj-egyenértékű föld-
gázt importált 2021 első tíz hónapjában, ami 68,4
százalékkal több a tavalyi év azonos időszakában
behozott mennyiségnél – közölte hétfőn az Országos
Statisztikai Intézet (INS). A kitermelt földgázmennyi-
ség 6,005 millió tonna kőolaj-egyenértékre nőtt, ami
0,4 százalékkal haladja meg a tavaly január és októ-
ber között regisztrált volument. Az országos előrejel-
zési bizottság az idei földgázkitermelést 7,4 millió, az
importált mennyiséget pedig 2,32 millió tonna kőolaj-
egyenértékre becsüli, ami 1,5, illetve 38 százalékos
növekedést jelentene 2020-hoz viszonyítva. Romá-
nia 2019–2030 közötti időszakra vonatkozó energe-
tikai stratégiája értelmében az ország föld-
gáztermelése 2025-ben éri el a 132 terawattórás
(tWh) csúcsot a fekete-tengeri kitermelésnek köszön-
hetően, utóbbi 2030-ra 96 tWh-ra, 2050-re pedig 65
tWh-ra csökken. (Agerpres)

Nyomtatják a nyugdíjszelvényeket
Már nyomtatják a megnövelt összegekről értesítő ja-
nuári nyugdíjszelvényeket – számolt be pénteken a
munkaügyi miniszter. Marius Budăi közlése szerint
folyamatban van a kisnyugdíjasok egyszeri támoga-
tásáról, illetve az 1000 lejre növelt minimális nyugdí-
jakról értesítő szelvények nyomtatása is. Januárban
a megnövelt összegű nyugdíjakat folyósítják az érin-
tetteknek. (Agerpres)

Január 3-ig felmelegedés várható
Január 3-ig az egész országban enyhe felmelegedés
várható, majd lehűlés következik, csapadékra pedig
főként december 27-30. között lehet számítani –
derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
2021. december 27. és 2022. január 9. közötti idő-
szakra vonatkozó előrejelzéséből. Hegyvidéken de-
cember 27–31. között 0 fok lesz a hőmérsékleti ma-
ximumok átlaga. Ez az érték utóbb 2 fokra nő, majd
január 7–9. között -3 fokra csökken. Havazásra és
hóviharokra vonatkozó riasztásokat adott ki hétfőn az
ANM az ország hegyvidéki térségeire, valamint Mold-
vára és Erdély keleti részére. Emellett az ország
szinte egész területére érvényes, csapadékra és je-
gesedésre vonatkozó figyelmeztetést is kiadott.
(Agerpres)

Elégedetlenek a szállítók
Sándor Gábor RMDSZ-es szállításügyi államtitkár
tisztségből való felmentését kéri Kelemen Hunor mi-
niszterelnök-helyettestől a Romániai Fuvarozók és
Szállítók Szövetsége (COTAR). A munkáltatói szer-
vezet hétfőn közölte: a szállításügyi minisztérium el-
lenőrző testületének idei júniusi jelentése szerint több
bűntett elkövetésének gyanúja merült fel Sándor Gá-
borral kapcsolatban. Aláírói a jelentés következteté-
seit a Számvevőszék, az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) és Bukarest első kerületi ügyész-
ségének figyelmébe ajánlják. A COTAR úgy véli, ilyen
körülmények között Sándor Gábor nem maradhat
meg az államtitkári tisztségben, és a leváltását kérik
az RMDSZ elnökétől, Kelemen Hunor kormányfőhe-
lyettestől. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Advent harmadik hetében
nyitották meg a közúti forga-
lom számára a 142-es megyei
úton a Kis-Küküllőn átívelő új
hidat. Vámosgálfalva község
polgármestere november első
napjaiban reményét fejezte
ki, hogy a munkálatokat nem
gátolja az időjárás, és a téli
ünnepekre átadhatják a jár-
műforgalomnak. Az ígéret tel-
jesült, és a felelősségteljes
munka eredményeként már
az új hídon lehet közlekedni. 

„Nagy elégtétel, hogy át lehetett
adni a közúti forgalom számára az

új vasbeton hidat. Nem lett volna
nyugodt számomra a karácsonyi
ünnep és a szilveszter, ha nem ké-
szült volna el annyira, hogy a 
járművek akadálymentesen közle-
kedhessenek rajta. Ezáltal megszűnt
a felállított jelzőlámpák miatti tor-
lódás, az ideiglenes hídra való tere-
lés, és a kellő szélességű hídon
folyamatossá vált az áthaladás. Ez
mind a helyi közösség, mind az át-
utazók számára biztonságos közle-
kedést tesz lehetővé” – mondta
Balog Elemér polgármester. 

A munkálatokat fizikai jelenléttel
is naponta támogató elöljáró hang-
súlyozta, hogy egyelőre csak az
első réteg aszfaltburkolatot terítet-
ték le, a koptatóréteg tavasszal kerül

majd fel. A december 16-án meg-
nyitott hídon még akadnak befeje-
zésre váró kisebb munkálatok, így
a híd négy lábazatához sziklaköve-
ket kell elhelyezzenek, amelyek vé-
dőfunkciót látnak majd el. A
gyalogosok számára kialakított
járda csak egyik felén használható
biztonságosan, ahol a védőkorlát
teljes hosszában elkészült, de rövi-
desen a félig kész korlátot is befe-
jezik. 

Idén, augusztus 16-án kezdték
meg a Kis-Küküllőn átívelő régi
fémszerkezetű híd elbontását Vá-
mosgálfalván. A Maros Megyei Ta-
nács által finanszírozott megyei
útfelújítási projekt része volt az új
közúti híd megépítése is a község-

központban. Az építés idejére a
közúti forgalmat egyirányúsított,
aszfaltozott mellékutcákba terelték,
villanyrendőr irányította az ideigle-
nes hídon átkelő járműveket. A
151B és 142 jelzésű megyei utak
korszerűsítése keretében végzett re-

habilitációs munkák
során Vámosgálfalván,
a 142-es megyei úton
az uniós projektbe fog-
lalt új betonhídnak az
építése hozzávetőleg
1,348 millió lejbe ke-
rült héa (TVA) nélkül.
Szeptember 21-én
kezdték el a vasbeton
híd tartópilléreinek a
megöntését, november
3-án délelőtt rájuk he-
lyezték a betongerendá-
kat. November 19-én
pedig megöntötték az
első aszfaltréteget (mel-
lékelt fotón). 

2021-ben Vámosgál-
falván a községközpont

történetének harmadik hídját építet-
ték a Kis-Küküllő fölé. Az egykori
földesurak által építtetett fahidat
váltotta fel az 1931-ben épített fém-
híd, amelyet idén augusztus máso-
dik hetében bontottak el. Kilenc
évtizedig szolgált az egykori közúti
híd, a megnövekedett forgalom és
az idő vasfoga azonban kimondta az
ítéletet, és a megyei tanács pályá-
zata révén biztonságos híd építésére
nyílt lehetőség.

A község elöljárója figyelemmel
követte a munkafolyamatokat, és
többek között a Dimex útépítő cég
munkálatvezetőinek és alkalmazot-
tainak a szakértelmét, megbízható-
ságát hangsúlyozta, illetve azokét
az alvállalkozókét, akikkel közösen
vállalták fel az új híd építését. 

A hídépítésekre szakosodott
Szatmár megyei alvállalkozás épí-
tésvezetője szerint üres ígéretek he-
lyett tettekkel lehet bizonyítani a
szakmai hozzáértést, megbízhatósá-
got, mint kifejtette, az a legjobb
ajánlólevelük.

Megnyitották a közúti forgalom előtt
Új Küküllő-híd Vámosgálfalván

A gyerekek kezébe édességet,
az asztalra ennivalót, az ar-
cokra mosolyt – ezzel a céllal
dolgoztak karácsony küszö-
bén és idején Nyárádszeredá-
ban is, hogy minél több
rászoruló érezhesse: nincs
egyedül.

„Karácsony üzenetét nemcsak
szavakkal és gondolatokkal, hanem
tettekkel is bizonyítjuk, mert az élet
legfontosabb értéke a szeretet, amit
másoknak adunk és kapunk. A ka-
rácsony titka az, hogy megmutassa
a szeretet útját” – hangzott el vasár-

nap a nyárádszeredai főtéri refor-
mátus templomban, ahol az ünnepi
istentisztelet keretében a helyi
Bocskai István Dalkar adott elő ka-
rácsonyi dalokat. Ez a gondolat illik
a gyülekezet gondnokának tettéhez,
akinek az istentisztelet után az első
útja nem az ünnepi ebédhez, hanem
az elesettekhez vezetett. Bereke-
resztúron egy huszonéves anya
négy gyermeket nevel egyedül, és
tűzifára sem futja nekik – értesült
ifj. Fábián Ferenc néhány napja a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány
egyik nyárádmenti otthonának ve-
zetőjétől. Haladéktalanul meg sze-
rette volna ismerni a családot, látni
akarta a helyzetüket, ezért kará-

csony másodnapján éle-
lemmel, a gyerekek
számára pedig a gyüle-
kezet által küldött édes-
s é g c s o m a g o k k a l
érkezett a bekecsalji te-
lepülésre. Autója rakte-
rében tűzifát vitt, hogy
ne fázzon a család ezek-
ben a napokban.

Egy patak melletti
szerény portához érke-
zett, ahol vakolatlan tég-
lafalak, foghíjas kerítés
és tornác mutatta, hogy
elkel a segítség. A feltű-
nően fiatal édesanya,
Anna a szomszédos Má-
jából származik, de az
alapítvány szovátai ott-
honában nőtt fel, onnan
kikerülve pedig hamar
férjhez ment, ám a kül-
földi munkára távozó
párja elhagyta őt, a négy
gyerek nevelésének min-
den terhe rászakadt. Al-
kalmi munkája mellett a
„gyermekpénz” jelenti
az egyetlen bevételi for-

rást, s amikor ő dolgozik, a legna-
gyobb gyerek vigyáz a kisebb test-
vérekre – mutat végig rajtuk.
Büszke a gyerekeire, mert szorgo-
sak, segítőkészek, a tanulással sincs
gond, de egyedül nehéz megfelelő
körülményeket teremtenie szá-
mukra. A ház az ő tulajdona, férje
távozása után többet tudott elérni,
mint azelőtt: kicserélte a nyílászá-
rókat, szeretne fürdőszobát készí-
teni, továbbá egy üresen álló szobát
lakhatóvá tenni a gyerekek számára
– sorolja. A gondok, teendők és
szükségletek számbavétele után Fá-
bián Ferenc azzal az ígérettel távo-
zott, hogy tavasszal építőanyaggal
és segítő kezekkel tér vissza, addig
is számíthat rájuk a család, ha élel-
miszerre van szüksége. 

Tűz helyett szükségletet 
„oltanak”

Több éve szervez gyűjtést a rá-
szorulók számára az adventi idő-
szakban a nyárádszeredai önkéntes
tűzoltó-egyesület: ilyenkor ado-
mánydobozokat és -kosarakat he-
lyeznek ki Szereda és a hozzá
tartozó falvak üzleteiben, amelyek-
ben tartós élelmiszert, édességet,
pénzt lehet elhelyezni. Az adomá-
nyokat karácsony előtt juttatják el a
települések rászoruló családjaihoz. 

Talán az eddigieknél magasabbra
helyezték az elvárások „lécét” –
vallotta be Kacsó István tűzoltópa-
rancsnok, de a kezdeti nehézkesebb
indulást követően „valami csoda
folytán” megteltek a kosarak, ládák,
és pénzadományok is érkeztek, így
vásárolhattak olyan termékeket,
amelyekből kevesebb volt, és idén
is 100 családhoz juttattak tartós
élelmiszert tartalmazó ládákat, 120
gyereknek pedig édességcsomagot.
Mindehhez a helyi Genesis pékség
kalácsot, a Gabriella tejfeldolgozó

sajtot tett, míg Nyárádszentlászlóról
több zsák almát kaptak, ezt három
szeredai, családi típusú gyermekott-
hon és az idősotthon között osztot-
ták szét – részletezte lapunknak a
parancsnok. A munkából a felnőtt
és ifjú tűzoltók egyaránt kivették a
részüket, de Kacsó István hangsú-
lyozta: a gyűjtés sikere nem az
egyesület érdeme, hiszen a tűzoltók
csak megszervezték és lebonyolítot-
ták a kezdeményezést, a többi a
helyi lakosság és vállalkozók hoz-
záállását dicséri. Az előző évekhez
képest több személyhez és család-
hoz tudtak elmenni gazdagabb cso-
magokkal. Míg általában hívásra
mennek a bajba jutottakhoz tüzet
oltani, javakat menteni, a nyárád-
szeredai tűzoltók boldogok, hogy
ezúttal hívás nélkül szállhattak ki
egy kis segítséget nyújtani. 

Édességosztó 
önkormányzatok

Míg néhány nyárádmenti önkor-
mányzat a Mikulást segítette abban,
hogy eljusson a gyerekekhez, a
többség az év végi ajándékozás
mellett döntött. Székelyhodoson

ajándékcsomagokat osztottak a 70.
életévét betöltött 212 személynek,
az iskola révén 110 gyerek is kapott
ajándékot. Csíkfalva községben a
80. évüket betöltöttek (80 személy)
kaptak egyenként 20 lej értékű aján-
dékot, míg Nyárádgálfalva község-
ben 13 ezer lejt (ebből 3 ezer a
Surtec áruház hozzájárulása) szán-
tak 226 gyerek és 95 idős (75. évét
betöltött) megajándékozására. Szé-
kelybere községben 101 idős (75
éven felüli) és 170 gyerek kapott 20
lejes ajándékcsomagot, Nyárádma-
gyaróson 220 gyerek és 160 idős
(75 évnél idősebb) megajándékozá-
sára 15 ezer lejt fordítottak, Ko-
ronka községben 450 gyerek
ajándékára 16 ezer lejt költött az
önkormányzat, Ákosfalva község
falvaiban a Surtec áruháznak kö-
szönhetően 503 gyerek kapott aján-
dékcsomagot karácsony előtt. A
legbőkezűbb a backamadarasi ön-
kormányzat volt, amely 12 ezer lejt
szánt 200 gyerek megajándékozá-
sára, de Nyárádkarácson és Dózsa
György községben is volt ajándéko-
zás a gyerekeknek az iskolák költ-
ségvetéséből.

Folytatódik az adományozás
A szeretet útján járva
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Gligor Róbert László

Berekeresztúron egy négygyermekes család élelmiszert, édességet, tűzifát kapott 
Fotó: Gligor Róbert László

Nyárádszeredában és falvaiban a tűzoltók osztottak élelmi-
szert és édességet a rászoruló családoknak, gyerekeknek
Fotó: NYÖTE

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Balog Elemér



Tajti Erzsébet három évtizede
foglalkozik népviselet-készí-
téssel. Tudását – az anyaor-
szágon kívül – Délvidéken és
Kárpátalján osztja meg tanít-
ványaival. Munkáját a Hagyo-
mányok Háza 2019-ben a
kézművesség oktatásáért
járó díjjal ismerte el. 

„Ruhaipari szakoktató vagyok, és
két kollégámmal dolgozunk együtt
a Jászságban egy »szellemi műhely-
ben«, aminek alapja a népviselet és
az újragondolt és a rekonstruált vi-
seletek készítése. Elsősorban az
alapnépviselethez tartozó – női és
férfi – ruhadarabok megismertetése
a célunk. Három évtizede egy ki-
dolgozott tematika szerint hala-
dunk, amit szabadon alakítunk az
adott hely jellegzetességeihez. Ko-
rábban az iskolai oktatás keretében
taníthattunk, ennek megszűnése
után a felnőttképzés tanfolyami for-
májában dolgozunk. Gyakran emle-
getem, hogy könnyű dolgunk van,
hiszen a középiskolák fegyelmezési
gondjaival nem kell megbirkóz-
nunk. Igen, azok a felnőttek, akik
már rendelkeznek némi alapisme-
rettel, valamint a tudásukat kíván-
ják gyarapítani e tanfolyamokon,
komolyan veszik a részvételt. 

A Jász Múzeummal közösen egy
ruharekonstrukciós projektben vet-
tünk részt. Ennek nyomán elfelej-
tett, ládákba zárt XIX. századi jász
viseletek kelnek életre. A jász vise-
let egyébként hamar polgárosult,
követte az akkori divatot, de pa-
raszt-polgári jellege megmaradt.
Később úgynevezett „kivetkőzés”
tapasztalható, a viselet egy időre el-
tűnt, s a rendszerváltás után a mú-
zeum és Hortiné dr. Bathó Edit

néprajzkutató céltudatos mun-
kájával kelt életre. A partne-
rünk számunkra minden régi
fotót, rajzot és tudást meg-
adott, s a munkánk ellenőrzé-
sére is gondot fordított.
Nemcsak kiállításokon tekint-
hetők meg e darabok, a visel-
hetőségre is gondolunk.

A viseletkészítő tanfolya-
mot a Hagyományok Háza
Budapesten hirdette meg, a
fővárosból s a közeli települé-
sekről jelentkeztek rá hallga-
tók. A 2018-as Csoóri-
programban lehetőség adó-
dott viseletek vásárlására, ké-
szítésére. Ennek szakmai
támogatásában kaptunk szere-
pet, a lehetőség és a szakmai
tudás eredőjéből született a
külhoni kezdeményezés.
Szintén fontosnak tartom – ha
már Kárpát-medencei háló-
zatban gondolkodunk –, hogy a mo-
tivált és ügyes viseletkészítőknek
lehetőségük legyen bekapcsolódni
a magyarországi szakmai progra-
mokba, pályázatokba, amelyek
révén szakmai tapasztalataikat is
bővíthetik, s tagjai lehetnek egy vi-
seletkészítő családnak. Korábban
leginkább Erdélyben fordultam
meg. Igazi élményként éltem meg,
hogy ott még élőbb a kultúra, még
hordják a viseleteket, s ragaszkod-
nak is hozzá, így egy gyimesi,
moldvai kutatómunkában kézzel-
fogható az eredmény. Mikor felve-
tették a délvidéki és kárpátaljai
oktatás lehetőségét, nem is nagyon
mérlegeltem, igent mondtam. 

A tapasztalatok birtokában 2019-
ben a Vajdaságban is elindítottunk
egy 120 órás kurzust 15-18 fővel.

Az érdemi munkát egy felmérés
előzte meg, amelybe beletartozott a
helyszín és a technikai igények fel-
mérése. A továbbképzést egy szer-
vező segíti, akivel szoros kap-
csolatot alakítunk ki: mi a szakmai
munkáért vagyunk felelősek, a szer-
vező pedig a tanfolyam indításához
szükséges feltételeket biztosítja. Az
akadálymentes munkánkban nagy
segítségünkre volt a Zentai Városi
Múzeum s kiváló munkatársa, Nagy
Abonyi Ágnes néprajzkutató. Egy
békéscsabai konferencián ismer-
kedtünk meg, s felfigyeltem gazdag
anyagismeretére és tudására. A
szakember szakterülete egyrészt a
viseletek gyűjtése, de a kézműves-
technikákkal és öltésekkel is foglal-
kozik. Az oktatási idő alatt
folyamatosan tartottuk egymással a

kapcsolatot. Szembesül-
nünk kellett azzal, hogy a
délvidéki varrónők viselet-
készítéssel nem foglalkoz-
tak, viszont ismerték a
hímzés-díszítőtechnikákat,
s a hallgatók ruhaipari kép-
zettsége is kiemelkedő volt.
E tudásra nagyon jól tud-
tunk építeni. A végzős az ott
szerzett ismeretek alapján
egy múzeumi darabot is be
tud méretezni, meg tudja
határozni az alapanyagát.
Ezt követően mai eszkö-
zökkel, régi vagy mai tech-
nikával el tudja készíteni az
adott darabot. Tudatosítjuk
benne, hogy nemcsak az
eredeti darabról lehet re-
konstruálni, hanem fotókról
is, így a »fotóolvasás« is a
tananyag része, s a fényké-
pek gyűjtését ösztönözzük

is. A fekete-fehér felvételeken
ugyan nem látszik a szín, de ha is-
merjük az ott élők hagyományait,
szokásait, és a muzeológus vélemé-
nyét is kikérjük, akkor összeáll ben-
nünk a kép. Egyedi megoldásokkal
is élünk, például a nyugat-bácskai
Kupuszinán él egy hölgy, aki az
eredeti viseletet jól ismeri, és hordja
is. Az ő érdeklődését is felkeltette a
tanfolyam, így vele is dolgozunk. A
hallgatókkal – a találkozók végez-
tével – nem szűnt meg a kapcsola-
tunk, ezt szolgálta az úgynevezett
tehetséggondozás, s jövőre már egy
kézművestábor is szerepel terveink-
ben. 

A képzés hamar népszerű lett, a
jutányos tandíj, az ismeretszerzés
lehetősége mind megannyi vonzerő
a jelentkezők számára. A közösség

is nagyon gyorsan kialakul, a fog-
lalkozások után gyakran összejá-
runk, barátságok szövődnek. 

Kárpátalján két évvel ezelőtt kez-
dődött a szervezés, de a tanfolyam
csak idén szeptemberben valósult
meg. Itt is a felméréssel kezdődött
a munkánk, megismerkedtünk a
környék történelmével, épített örök-
ségével, néprajzi jellegzetességei-
vel és szokásaival. A képzés
tematikája megegyezett a délvidé-
kivel, de a helyi igényeket is beépí-
tettük a témakörökbe. Visk egy
hamar polgárosodott, de – városi és
nemesi közeggel – a paraszti hagyo-
mányokat őrző koronaváros volt, s
ruházkodása is e széles palettához
idomult. Visken a hallgatókat elő-
ször felfedezőútra indítottuk, s se-
gítségükkel nagyszabású fotógyűj-
tés kezdődött. A résztvevők kitartó
kutatását jellemzi, hogy egy 1890-
es fotó is gazdagította a kollekciót.
Az is forrásértékű, hogy hol is ké-
szültek e felvételek: a beregszászi
műhelyek mellett például debreceni
fotográfus munkájával is találkoz-
tunk. A Visktől teljesen eltérő vise-
letkultúrát őrző nagydobronyi
hagyományokat is megismerhettük,
így már két település jellegzetessé-
geivel foglalkozhattunk. Az utóbbi-
nál az írott források, kiállítások,
tájházak anyagaira támaszkod-
tunk. 

Oktatóként tudásom legjavát kí-
vántam megosztani a hallgatókkal,
de magam is nagyon sokat profitál-
tam az együttlétekből. Megerősö-
dött bennem: a másik munkájának
megbecsülése nyomán alakulhat ki
a motiváció, a jó hangulat, s ennek
birtokában léphetünk tovább. A fo-
lyamatos koncentráció, a fáradtság,
a határátlépés bizonytalansága sem
riaszt már vissza, s jutalmam a hall-
gatók határtalan lelkesedése” – 
osztotta meg gondolatait Tajti 
Erzsébet. 

Tajti Erzsébet ruhaipari szakoktató portréja
Hagyományszeretettel felruházva

Könyvbemutató 
A megyeszékhely közönsége előtt A pécsi orvoskar oktatói Marosvásárhelyen kötet 

December 18-án, szombaton
délután a Deus Providebit
Házban nagyszámú érdeklődő
előtt Marosvásárhelyen is be-
mutatták munkatársunk, Bo-
dolai Gyöngyi A pécsi orvoskar
oktatói Marosvásárhelyen című
interjúkötetét. A szerzővel
munkatársa, Vajda György
beszélgetett. A kötet megje-
lenését szorgalmazó dr. Ádám
Valérián, a Romániai Magyar
Orvos- és Gyógyszerészkép-
zésért Egyesület (RMOGYKE) 
elnöke a pécsi oktatókat meg-
szólító vendégelőadói prog-
ramról számolt be. Felszólalt
Boér Károly, a Marosvásárhe-
lyi Rádió munkatársa, aki az
oktatókkal rádióinterjút ké-
szített. 

Dr. Ádám Valérián bevezetőként
elmondta, hogy miként jött létre az
együttműködés az RMOGYKE és a
Pécsi Egyetem Általános Orvostu-
dományi Karának professzorai kö-
zött, akik közül 80-an jöttek el
vendégelőadóként Marosvásár-
helyre. Ekkor készült a kötetben
megjelent interjúk nagy része. A
könyvvel az egyesület a vendégelő-
adók iránti hála mellett az anyaor-
szági professzorok és a marosvá-
sárhelyi egyetem magyar karán ta-
nuló diákok közötti kapcsolatot sze-
retné erősíteni. Továbbá azt is, hogy
a beszélgetésekben elhangzott kuta-
tási területek, eredmények ébresz-
szék rá a diákokat, hogy valóban
érdemes Marosvásárhelyen magyar
karra járni, itt tanulni, elmélyíteni a
tudást, és kihasználni a pécsi ven-
dégek kínálta lehetőséget a tovább-
képzésre. Nem utolsósorban azok-

nak is ajánlotta a kötetet az egyesü-
let elnöke, akik lemaradtak az érté-
kes és érdekes előadásokról, és így
utólag szeretnék bepótolni a hiányt.
Ezenkívül a könyv hozzájárul a tu-
dományos információk széles körű
népszerűsítéséhez, hiszen a szerző,
aki a Népújság egészségügyi szak-
írója, az alapvető ismeretek birtoká-
ban kellő alázattal és fáradságos
utómunkával készítette el és szer-
kesztette meg az interjúkat. 

Mielőtt a szerző is megszólalt
volna, Boér Károly, a Marosvásár-

helyi Rádió munkatársa elmondta,
hogy számára is élmény volt a nagy-
nevű professzorokkal beszélgetni,
akik munkájuk eredménye mellett
felfedték életük eseményeit is. 

Hogy mennyire volt nehéz a kö-
tetet megírni, erre is válaszolt Bo-
dolai Gyöngyi a kollégájával, Vajda
Györggyel folytatott beszélgetés-
ben. A válaszokból a jelenlevők
megtudhatták, hogy a szerző orvos-
nak készült, aztán a sors úgy hozta,
hogy magyar–francia szakos tanár
lett, majd fiatal pedagógusként vi-

déki iskolákban tanított egy olyan
időszakban, amikor az ingázás nem
volt leányálom. Egy sajnálatos
konfliktusnak köszönhetően hagyta
ott a tanügyet, és még a rendszer-
váltás előtt került a Vörös Zászló-
hoz, ahol korrektorként dolgozott.
Innen már csak egy lépés volt az új-
ságírás, hiszen az irodalom, a vers-
írás iránt is fogékony maradt.
Továbbra is érdekelte az orvostudo-
mány, a szociális kérdések, és
mindezt igazi riporteri vénával öt-
vözve az idők során számos ri-

portja, interjúja jelent meg. A 
Népújság Harmónia című mellékle-
tében kezdetben a marosvásárhelyi
egyetem professzorait, városunk
neves orvosait szólaltatta meg saját
szakterületükről. Ezeket a beszélge-
téseket is egy könyvbe gyűjtötte
(Hány ember ön, professzor úr?,
Studium Kiadó, 2013). Így szinte
természetes volt, hogy őt kérték fel
a pécsi orvoskar oktatóival az inter-
júk elkészítésére. Ami, bármennyire
is megtiszteltetésnek tűnik egy 
szakújságíró számára, kemény
munkával járt. Ebbe is betekintést
nyújtott a szerző a beszélgetés
során. Elmondta, hogy sokszor a két
órát is meghaladó hangfelvételt kel-
lett leírni a magnóról – helyenként
alig hallható részeket is –, ezeket
gondosan megszerkeszteni, a ritkán
használt sajátos szakkifejezések je-
lentését tisztázni, előzetesen és utólag
is dokumentálódni. Nem beszélve a
könyvszerkesztésről, amely szintén
komoly erőfeszítést igényelt. 

Hogy mindebben mi a szakmai
elégtétel, azt nehezen árulta el Bo-
dolai Gyöngyi, akinek Táltos erő
címmel riportkötete is megjelent
(Világhírnév Kiadó, 2011). Talán
magától értetődő, hogy belevágott e
vállalkozásba, hiszen van ebben a
munkában valami, ami utólag térül
meg lelkiekben, és abban, hogy
amit rögzíthet az újságíró, az vala-
mikor kordokumentummá válik. Ha
a maiak számára is hasznos olvas-
mány, akkor különösképpen.

A beszélgetést követően a szerző
dedikált. A könyvet a Romániai
Magyar Orvos- és Gyógyszerész-
képzésért Egyesület forgalmazza.
(erdélyi) 
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a szerződést, következett a közbe-
szerzés, az iszlói kultúrotthonra egy
jelentkező került, a jobbágytelkire
kettő. A tervezést és kivitelezést
kellett elvállalniuk. A jobbágytelki
kultúrház tervének elkészítése után,
2019 decemberének közepén a
nyertes cég egyoldalúan felbontotta
a szerződést, mert az árak időköz-
ben felmentek, és nem tudta elvé-
gezni a munkálatot. Ez okból a
2020-as költségvetéskor az akkori
árakkal újraszámoltattuk az épület
felújítását, és új közbeszerzést hir-
dettünk meg. Két cég jelentkezett,
az egyikük, amelyik körülbelül hat
százalékot engedett volna az árból,
a szerződés aláírásának napján nem
jött el, hanem kért további 50.000
lejt, mondván, a közbeszerzés óta
emelkedtek az árak. Erre nekünk
nem voltak jogi kereteink. A cég
nem írta alá a szerződést, mi elvet-
tük a garanciapénzt, és újra meghir-
dettük a kivitelezést. A második
jelentkező vállalta el a kultúrotthon

felépítését, aláírtuk vele a szerző-
dést, nekifogott a munkának, és
amikor a tetőt a régi épületről le-
vette, az épület 80 százaléka össze-
dőlt. A pályázat nem újjáépítésre,
hanem felújításra szólt, amelynek
értelmében a külső falakhoz nem
szabad hozzányúlni, és a belsőket is
csak illemhelyek, mosdók, kazán-
ház kialakításakor szabad költöz-
tetni. Ráadásul 2017 óta, kétszeres
ráaszfaltozás miatt, emelkedett a
megyei út szintje, ezért 40 centivel
meg kellett emelni az alapot, ehhez
pedig jóváhagyásra volt szükség
Gyulafehérvárról. Ez több hónapig
váratott magára, addig nem tudtunk
nekifogni az építkezésnek, az ösz-
szedőlt falak miatt az épület 98 
százalékát le kellett bontani, tulaj-
donképpen új épületet emelünk. Je-
lenleg a falak állnak, a kivitelező
megöntötte a tetőszerkezet betonko-
szorúját, ám az építkezési anyagok
ára időközben annyira felment,
hogy többször jelezte, ha nem talá-
lunk valami megoldást, inkább 
otthagyja a munkát. Az állam meg-
engedte, hogy 26 százalékot ráte-
gyünk az építőanyagokra az eredeti
kiíráshoz képest, de ez sem elég
ahhoz, hogy fedezze a költségeket.
A gond az, hogy mi ugyan önrész-
ből állnánk a hiányzó összeget – így
is több mint tízmillió lej az önrész

a két kultúrotthon esetében
–, de jelenleg egyetlen tör-
vény sem engedi meg,
hogy ezt a pluszköltséget
kifizessük. Egyelőre biztat
a kivitelező, hogy folytatja
a munkát, de még nem
tudjuk, milyen megoldást
találunk – bukásra nem
dolgozhat ő sem, ez nyil-
vánvaló. Az üresen álló te-
rületre pedig azóta sem
tudtunk építeni.

Amikor a szintén felújí-
tandó iszlói kultúrotthon
kéményét lebontották, a
nyolcméteres keresztge-
rendákat leszakította, úgy
megette a szú azokat. A
munkafelügyelő nem en-
gedte tovább folytatni a
munkát, ameddig a teljes
gerendázatot ki nem cseré-
lik. Ennek nem volt beton-
koszorú a tetején, azt is
jóvá kellett hagyatni, ez is
további engedélyezést je-

lentett. A pályázatok elnyerését kö-
vetően semmilyen pluszt nem
adnak, a 2018-ast is akkori valuta-
árfolyamon számolták, nem pótol-
nak rá, sőt, a folyamatos enge-
délyeztetéssel hátráltatnak is. Iszló-
ban mostanra a külső-belső szigete-
lés, festés elkészült, a villanyháló-
zat rendben, elkészültek az illemhe-
lyiségek. Hátravan még a mosdók
válaszfalainak kialakítása, a színpad
újradeszkázása és az udvar rende-
zése.

Ugyancsak Iszlóban az Országos
Településfejlesztési Program pályá-
zatán nyertük meg az iskolafelújí-
tást. Az iskola egyik, használ-
hatatlanná vált szárnyát alapig le
kellett bontani és egy részt újjá-
építeni, két méter mélységben a 
körbedrénezést megoldani, illemhe-
lyeket kialakítani, mert az óvoda és
az iskola ugyanabban az épületben
van, de az új törvénykezés szerint a
kettőt el kell választani. Külön bejá-
ratokat alakítottunk ki, a belső mun-
kálatok, a külső meszelés, festés,
nemesvakolat elkészült, gázkazánt
cseréltünk, az automatizálást elvé-
geztük. Az udvarrendezés maradt
hátra, amelyre a tavasszal kerül 
sor.

A székelyhodosi iskola maradt
hátra, azt nem sikerült az utóbbi
években felújítani, de pályáztunk az

iskola teljes felújítására, a központi
fűtés kialakítására, a kazánháznak
otthont adó szárny felépítésére. Re-
méljük, hogy nyerni fog a pályázat,
időben elküldtük, a kivitelezéssel
együtt biztosan két-három éves fo-
lyamat előtt állunk. Két további kul-
túrotthonunk vár még felújításra: az
ehedi és a hodosi. Utóbbit az elmúlt

20 évben közmunkával javítottuk, a
közbirtokosság, a francia testvérte-
lepülés és a polgármesteri hivatal
támogatásával a tetőzet egy részét
kicseréltük, de ott is kellene további
javításokat végezni. A légkondicio-
náló berendezést és a gáz bevezeté-
sét a közbirtokosság fizette ki, a
vízhálózatot a testvértelepülés. Az
ehedi kultúrház tetőzetének a geren-
dázatát ki kellene cserélni. 

Az ehedi iskolát visszakapta a
helyi katolikus egyházközség, és
bérmentesen a rendelkezésünkre
bocsátotta. Beszereltettük a vízhá-
lózatot, de nincsen belső illemhely,
ezért az utóbbi két évben az egész-
ségügyi hivatal nem engedélyezte a
működését. Próbáltam konténeres
vécét szerezni a tanfelügyelőségen
keresztül, de azt a választ kaptam,
hogy ha van az épületben vízháló-
zat, akkor nem adhatnak. Így rá vol-
tunk kényszerítve, hogy a
gyerekeket Jobbágytelkére, majd
Hodosra vigyük iskolába. Tudjuk,
bérleti szerződést kellett volna kös-
sünk az egyházzal, mert a bért ki
tudtuk volna fizetni, ők pedig azt be
tudták volna fektetni. De kevés a
gyerek, az egyház is jót akart, mi
díjmentesen karbantartottuk az épü-
letet, amelyre most már ráférne a
felújítás, az ajtó- és ablakcsere, de
mivel nem a miénk, nem tehetünk
semmit, így az iskola gyakorlatilag
megszűnt. Ugyanígy jártunk Job-
bágytelkén a régi iskola épületével,
amelynek a felújítására 2007-ben
tettünk le kérelmet, de amikor a tan-
felügyelőségtől megtudták, hogy
visszaigénylés alatt áll, szóltak, ne-
hogy megpróbáljuk felújítani, mert
börtönbüntetés jár érte. Az egyház
szívesen nekünk adná, hogy újítsuk
fel, és továbbra is iskolaként hasz-
náljuk, de még nem kapták vissza,
a visszaigénylési procedúra azóta
zajlik – az utcafrontos épület pedig
lassan a község szégyenévé válik.

Tervek és sikeres pályázatok
Az utóbbi években az uniós 

LEADER-programon keresztül pá-
lyáztunk hókotróra, útszéli kaszára,

saját forrásból vettünk egy buldoex-
kavátort, pótkocsit, két hete letet-
tünk egy kérelmet sószóróra és egy
talajegyengető gépre, valószínűleg
nyerni fog a pályázat. Van iskolabu-
szunk, traktorunk, vannak gépeink,
és önkéntes tűzoltóságot szeretnénk
alapítani, ezért tervben van, hogy a
jövőben veszünk majd egy tűzoltó-
autót. Közvilágításra is pályáztunk
a környezetvédelmi minisztérium-
nál – 412 lámpatestet szerelnének
fel, a teljes beruházás 1.100.000
lejbe kerülne, amiből 273.000 lej az
önrész. Az utóbbi évben a község
összes, 42 utcáját sikerült telekelni,
így aszfaltozási tervvel is pályáz-
tunk, ami 29 millió lejbe kerülne. A
gond az, hogy 1200 lélek él a négy
faluban, az aszfaltozáshoz kanalizá-
lás szükséges, ennek kiépítéséhez
kilenc, folyamatosan működő át-
emelőpumpa, azok működéséhez
pedig egy 100.000 euróba kerülő
villanyhálózat, és a kicsi lélekszám
miatt félő, hogy egy cég sem vál-
lalja el a működtetést. Készítjük to-
vábbá a községi területrendezési
tervet, egy kolozsvári cég végzi a
munkát, amelynek az utolsó, negye-
dik fázisához értünk, már csak a
végleges engedélyeztetés maradt
hátra, amelyhez 27 közintézmény-
ben kell jóváhagyást kérni – ez is
legalább egy évet vesz igénybe. 

Vírushelyzet és elöregedés
A tavaly ősszel nagyon sokan el-

hunytak a községben, közülük 8-9-
en voltak covidosok. Jobbágytelkén
azelőtt évente 5-6 temetés volt, a ta-
valy pedig csak novemberben elte-
mettünk 11 embert. Idén októberig
egy covidos betegünk sem volt,
most ismét van 11, de az állapotuk
szerencsére nem súlyos. Ami az
elöregedést illeti, Jobbágytelkéről
sok fiatal Magyarországra költö-
zött, Hodoson egy picit növekedett
a gyerekek száma, Ehedben nagyon
megcsappant a gyermeklétszám, és
Iszlóban sincs annyi, mint ezelőtt
20 évvel. Üres házat mégsem lehet
találni – hétvégi házaknak veszik
meg azokat a városokban élők.

A bürokrácia fogságában
Szerkesztette:KaáliNagyBotond

(Folytatás az 1. oldalról)

Az iszlói kultúrotthon

A jobbágytelki kultúrotthon

Barabás Ottó polgármester                        Fotó: Nagy Tibor
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Közétette Maros megye leg-
jobb sportolóinak névsorát 
a megyei sportigazgatóság.
Sportgálát a járványra való 
tekintettel az idén – nagyobb
hírverés nélkül – csak online
szerveztek, egy közlemény
útján méltatták a legjobbakat,
illetve azt a programot is is-
mertették, amelynek megfele-
lően a díjazottak átvehetik a
díjat és az oklevelet a sport-
igazgatóság székhelyén. Pénz-
jutalomról nem tesznek em-
lítést.

Az idén a felnőttek rangsorát külön
állították össze olimpiai és nem olim-
piai sportágakra bontva, az ifiknél
pedig csak a legjobbat emelték ki, a

2-10. helyezetteket nem rangsorolták.
Készítettek listát a legjobb csapatok-
ról is, tekintve azonban, hogy a csa-
patsportágak igencsak rossz
állapotban vannak, ez a lista lényege-
sen rövidebb.

Sajnos, a listák hemzsegnek a hi-
báktól, több nevet tévesen tüntettek
fel, a magyar karaktereket pedig lát-
hatóan nem ismeri a lista összeállí-
tója. Ennél súlyosabbak azonban a
tárgyi tévedések, így például rejtély,
hogy mit keres az olimpiai sportágak
rangsorában a wushu (?). Igencsak
mulatságos továbbá, hogy Sánta Sza-
bolcs kosárlabdázó neve mellett klub-
ként a női csapatot működtető Sirius,
edzőként Kiss István neve szerepel.
Utóbbit Sólyom Sára edzőjeként is
feltüntették, noha közismert, hogy
Kiss István klubelnök és menedzser,

soha nem töltött be edzői szerepet.
Utóbbiak amúgy igencsak szubjektív
megítélés alapján kerültek fel a lis-
tára, hiszen noha kétségtelenül kiváló
kosarasok, mindketten csak az idény
felénél tartanak a csapataikkal.

A listák ráadásul hiányosak, igaz,
ez annak is tulajdonítható, hogy be-
vallás alapján készültek, más magya-
rázat ugyanis nincs arra, hogy a BSG
kiváló eredményeket elért birkózói
például nem szerepelnek rajta. Mint
ahogy az országos ezüstérmes ameri-
kaifutball-csapat sem, mert noha
sportági szövetség nem létezik, a
Szörnyeknek van sportazonossági bi-
zonyítványa, amellyel szerepel a
sportigazgatóság nyilvántartásában.

A megye legjobb sportolói a sportigazgatóság szemszögéből

A marosvásárhelyi sport súlyos válsá-
gát hozó 2019–2020-as időszak után
2021 a szerény lábadozás évének te-
kinthető. Vannak olyan magánklubok,
amelyek – eltekintve a járvány okozta
nehézségektől – évek óta saját sport-
águkban tisztességgel helytállnak, az
olimpiai szakágakban azonban első-
sorban a minisztériumi fenntartású
Mureșul klubra, illetve a súlyos beteg-
ségből alig-alig kigyógyuló CSM-re
lehet számítani felnőttszinten. Előbbi
az évek óta szerény költségvetéséből
csak két sportágban, evezésben és
birkózásban teljesít, míg a CSM csak
az utóbbi néhány hónapban kezdett
életjelt adni magáról, abban a re-
ményben, hogy a most leigazolt spor-
tolók akár a párizsi olimpián is
képviselhetik Marosvásárhelyt.

A legpontosabb képet azonban a sport ál-
lapotáról a csapatjátékok mutatnak, hiszen
ezeknek a legnagyobb a költségük, ugyanak-
kor ezek vonzanak nézőközönséget és kelte-
nek nagyobb érdeklődést.

Labdarúgás
A 2021–2022-es idényben négy marosvá-

sárhelyi csapat iratkozott be a 4. ligába, plusz
a Marosszentgyörgyi Kinder, amely gyakor-
latilag szintén marosvásárhelyinek tekint-
hető. Közöttük megjelent ismét az ASA név,
azonban az idény első fele alapján a legna-
gyobb esélye, hogy a feljutásért kiírt osztá-
lyozóba jusson, az ACS Marosvásárhelynek
van. A baj csupán az, hogy nem teljes mér-

tékben önálló struktúráról van szó, hiszen a
csíkszeredai székhelyű Székelyföldi Labda-
rúgó-akadémia kötelékébe tartozik, így a fej-
lődési perspektívái korlátozottak. Az minden-
képpen pozitívum, ha az akadémia támogatja
a gyerekek képzését, egy felnőttcsapat Csík-
szeredától való függősége azonban sértő Ma-
rosvásárhelyre, a város labdarúgására nézve.
Hasonló helyzetben van az idén 1. ligába ju-
tott női csapat, a Ladies, amely miatt a CSM
megszüntette a saját együttesét, mondván,
hogy a városban nincs szükség két női csa-
patra. A Ladies azonban gyakorlatilag a Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina második
együtteseként működik. Összességében tehát
a marosvásárhelyi futball jövőjét illetően nem
lehetünk túlságosan optimisták.

Kosárlabda
Az a sportág, amely a legjobb híreket hozta

az idén.
Egy év szünet után ismét beiratkozott a

bajnokságba a Sirius női csapata (szeren-
cséje, hogy ebben a sportágban nincs másod-
osztály), és olyan keretet tudott összeszedni,
amellyel akár a legjobb négybe is bekerül-
het. Kizárólag magántámogatásokra támasz-
kodó, gyakorlatilag egyszemélyes klub, ami
a fejlődési potenciálját is meghatározza.
Amíg Kiss István képes lesz összegyűjteni a
működéshez szükséges pénzt, addig fog mű-
ködni, társadalmi beágyazódása azonban in-
gatag.

A férficsapat két néven is szerepelt az idén.
A tavasszal az egyetemi klub színeiben alig
maradt le a feljutásról a másodosztály végén,
és utóbb kiderült, hogy így volt jó. Az egye-
tem „fura ura”, Leonard Azamfirei rektor
ugyanis felrúgta az együttműködést a városi

sportklubbal, így az ősszel már a CSM indul-
hatott neki a feljutás kivívásának. Sánta és
Borșa hazatérésével pedig ez el is várható.
Ami azonban a folytatást illeti, sok a bizony-
talanság, hiszen a társadalmi beágyazódás és
a város támogatása ellenére a jelenleginél
sokkal komolyabb anyagi háttérre lesz szük-
ség, hogy ismét bajnoki döntőre telhessen
meg a sportcsarnok.

Kézilabda
A CSM gyakorlatilag feláldozta a női ké-

zilabdacsapatot, de az együttest menedzselő
Evi házaspárnak sem volt türelme kivárni a
klub helyzetének rendbetételét. Meglepetést
okozott, hogy így is lett a másodosztályban
induló női csapat. Liana Costea Arenája
azonban szintén a városi sportklubból vált ki.
Ifjúsági csapatként indult, középmezőnyre
elég a játékereje. A nagy kérdés azonban,
hogy mi lesz tovább? Mikor, és hogyan lehet
olyan keretet és hátteret kialakítani, hogy
ismét élvonalban szerepeljen a város csapata?

Futsal
Miután Marosvásárhely évekig uralta ezt a

sportágat, nehéz nézni a néhány éve véget
nem érő vergődést. A CSM anyagi helyzeté-
nek rendbetétele után azt vártuk, az együttes
az idén a feljutásért küzdhet. A klub azonban
mellékvágányra terelte a futsalcsapatot,
amely az idén is „célkitűzés nélkül” szerepel
a másodosztályban. 

Röplabda
Nem első alkalommal jelentkezik a válság

a CSU Medicina női röplabdacsapatának ese-
tében, az idén azonban rendkívül súlyos. A
2020–2021-es idényben még az élvonalban
játszott az alakulat, sőt, a Covid szabdalta

bajnokságban kalandos módon kivívta a
bennmaradást. Ezzel szemben negatív meg-
lepetésként visszalépett az élvonaltól, és
hosszú idő után először indított olyan csapa-
tot a másodosztályban, amelynek nincs esé-
lye a feljutásra. Ennek egyik előzménye,
hogy az egyetem rektora, Leonard Azamfirei
elutasította a CSM együttműködési ajánlatát.
Egyelőre nem látható, hogy mikor és honnan
lehet olyan anyagi hátteret teremteni ismét,
hogy a csapat az élvonal első felében szere-
peljen, mint ahogy évekig történt.

Egyéb
A CSM női vízilabdacsapata beiratkozott

a felnőttbajnokságba, a fiúknál a Partizan ké-
szül jövőre hasonló lépésre. Az olimpiai
uszoda átadása után (vélhetően 2022 elején
csak-csak üzemelni fog) Marosvásárhelyen
szinte kötelező módon kell legyenek felnőtt-
vízilabdacsapatok is. Hogy ezt milyen szintre
emelik, az a leendő anyagi háttér biztosításá-
nak függvénye. Szintén gyakorlatilag köte-
lező lesz létrehozni a felnőtt-jégkorong-
csapatot, ha már a sátortetős műjégpálya üze-
mel, a ligeti jégcsarnok befejezése pedig, úgy
tűnik, sínre került. A női csapat már működik,
a szövetség komolytalanságát jelzi azonban,
hogy még ki sem írta a 2021–2022-es bajnok-
ságot. A férficsapat azonban még évekig csak
vágyálom marad.

Az új sportágak közül az amerikai futball-
nak van közönségcsalogató potenciálja, az
idén a Marosvásárhelyi Szörnyek ezüstérmes
lett az országos bajnokságban. A sportág fej-
lődésének – nem feltétlenül csak az önfenn-
tartó marosvásárhelyi együttesre gondolunk
– jelentős gátat szab, hogy tíz év óta sem si-
került létrehozni a sportági szövetséget, il-
letve hogy Romániában egyetlen szabvány-
pálya sem létezik. Egy ilyen megépítése
pedig messzire meghaladja a klubok lehető-
ségeit.

2021, a szerény lábadozás éve

Bálint Zsombor
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Bálint Zsombor

Felnőttek:
* egyéni olimpiai sportágak: 1. Ancuța Ungurean – eve-

zés (Mureșul), 2. Mădălina Florea – atlétika (Segesvári
CSȘ), 3. Biró Krisztián – szabadfogású birkózás (Marosvá-
sárhelyi CSM-CSȘ), 4. Horia Filip Mureșan – evezés
(Mureșul), 5. Apostolache Kiss Andrea – wushu (Mure-
șul), 6. Gombos Ervin – szabadfogású birkózás (Marosvá-
sárhelyi CSȘ), 7. Arabela Botoș – szabadfogású birkózás
(Mureșul), 8. Răzvan Grec – kerékpározás (Marosvásárhelyi
CSU), 9. Sólyom Sára – kosárlabda (Marosvásárhelyi 
Sirius), 10. Sánta Szabolcs – kosárlabda (Marosvásárhelyi
CSM);

* egyéni, nem olimpiai sportágak: 1. Bajkó Balázs – kick-
box (Black Diamond Fight), 2. Daróczi Loránd – vitorlázó-
repülés (Maros Aeroklub), Valentin Hoța – vitorlázórepülés
(Maros Aeroklub), 4. Szász Tibor Levente – teke (Marosvá-
sárhelyi CSM), 5. Varó Norbert – lábtenisz (Gombos MA),
6. Barabási Kinga – teqball (ACS Transilvania), 7. Dakó Ka-
talin – teqball (ACS Transilvania), 8. Popa Aurel – repülő-
modellezés (Marosvásárhelyi CSM), 9. Ioana Crișan –

fitnesz (Marosvásárhelyi Energy Fit), 10. Szabados Edina –
görkorcsolya (Mureșul);

* csapatok: 1. Marosvásárhelyi CSȘ-CSM – szabadfo-
gású birkózás, 2. Marosvásárhelyi CSU – vívás, férfi pár-
bajtőr, 3. Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros – női teke

Ifjúságiak:
* egyéni: 1. Georgiana Lircă – szabadfogású birkózás

(Marosvásárhelyi CSȘ-CSM), 2-10. Csíki Ervin, Alexandru
Mătea – szabadfogású birkózás (Marosvásárhelyi CSȘ), Da-
cian Costea, Balázs Norbert – atlétika (Szász Albert 
Sportlíceum), Noemi Budoi, Seres Bernadett – teke 
(Romgaz-Elektromaros), Biró Zoltán – súlyemelés (Szová-
tai ACS Haltere), Boroș Maria Alexandra, Dragos Bogdan
Boroș – dzsiudzsicu (Sakura).

* csapatok: 1. Marosvásárhelyi CSȘ – szabadfogású bir-
kózás, 2. Marosvásárhelyi CSU – női röplabda, 3. Maros-
vásárhelyi CSM – női vízilabda, 4. Marosvásárhelyi Gladius
– női kosárlabda

Reménységek: Marina Balint, Cezara Necula – evezés
(Mureșul), Böjthe Benjámin, Marc Tănase, Denisa Catrinoi
– szabadfogású birkózás (Mureșul), Száva Bernadett –
WUKF karate (Juvenes), Geanina Ciula, Ecaterina Doarje,
Alexia Ilinca Doarje – teke (Marosvásárhelyi VSK), Biró
Anita, Mátyási Tamás, Mihály Róbert, Mihály Hunor,
Tommy Irimia, Lorena Pop – tekvondó (Tornado), Jakab Sá-
muel – atlétika (Szász Albert Sportlíceum–VSK), Denis
Sămărghițan, Kelemen Márk, Anemona Duma – szabadfo-
gású birkózás (Marosvásárhelyi ISK), Gabriel Andrei Mir-
cea, Bencze Roxana Georgiana – dzsiudzsicu (Szászrégeni
Takenoko), Szász Gergely – tájfutás (ACS Orienter), Alexia
Mărcuș, Crina Teglaș, Tania Șchiopu – kosárlabda (Floren-
tina Pora), Kiss Roland – kosárlabda (Szász Albert Sportlí-
ceum–VSK), Sánta Nóra – úszás (Marosvásárhelyi ISK),
Eduard Rus, Andrei Bârsan – wushu (Ronin Training Aca-
demy).

Parasportolók: Nagy Biró Ibolya, Rodica Sonea, Szántó
Attila, Fekete Aletta – látássérült karate (Sakura), Tinu Va-
sile Pop – látássérült karate és teke (Sakura, Iris), Liliana
Pădurean, Dorin Fărăgău, Valentina Strete, Ördög Pál Le-
vente, Tiberiu Oreian – teke (Iris).

Ancuța Ungurean Maros megye 
legjobbja 2021-ben 

Fotó: a Mureşul Sportklub közösségi oldala

A 2021-es díjazottak A 2021-es díjazottak 
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Stopira, Laidouni és a Mmaee fivérek is 
ott lesznek az Afrika-kupán

A MOL Fehérvár FC hát-
védje, Stopira, valamint a Fe-
rencvárost er sít  Samy 
Mmaee és Ryan Mmaee, il-
letve Aissa Laidouni is beke-
rült hazája válogatottjának 
sz kített keretébe a január 9-
én kezd d  Afrikai Nemze-
tek Kupája el tt. 

A két éve már magyar ál-
lampolgársággal is rendel-
kez  Ianique dos Santos 
Tavares – sportági becene-
vén Stopira – 2008 óta 46 al-
kalommal szerepelt a 
Zöld-foki Köztársaság válo-
gatottjában, és három gólt 
szerzett. Csapata harmadszor 
vesz részt az afrikai konti-
nenstornán, 2013-ban ne-
gyeddönt s volt, két 
esztend vel kés bb pedig a 
csoportkörben búcsúzott. A 
Kamerunban sorra kerül , 
február 6-áig tartó viadalon a 
Zöld-foki Köztársaság a  
házigazdákkal, Burkina  
Fasóval és Etiópiával szere-
pel azonos csoportban. 

A marokkói válogatott 
ugyancsak csütörtökön hir-
dette ki keretét, amelyben 
helyet kapott a Ferencváros 
véd je és támadója, Samy 
Mmaee és Ryan Mmaee is. 
El bbi öt, utóbbi hét mecs-
csen szerepelt eddig nemzeti 
színekben. Marokkó ellen-
fele Ghána, Gabon és a Co-
more-szigetek lesz a 
csoportkörben. 

A Ferencváros középpá-
lyása, Aissa Laidouni ugyan-
akkor a tunéziai csapat 
tagjaként szerepelhet az Afri-
kai Nemzetek Kupáján. Lai-
douni eddig 11 mérk zésen 
lépett pályára hazája színei-
ben és egy gólt szerzett. Tu-
nézia a kontinenstorna 
csoportkörében Malival, Ma-
uritániával és Gambiával ta-
lálkozik.

Január 3-án indul a Sepsi OSK felkészülése
Csupán egy hónapig tart a szünet 

a labdarúgó 1. ligában, így a vaká-
ció a téli ünnepek idejére korlátozó-
dik. A Sepsi OSK például már 
január 3-án megkezdi a felkészülést 
a 23-án kezd d  tavaszi idényre. 

A csapat tulajdonosa, Diószegi 
László a sepsiszentgyörgyi We Ra-
diónak adott b vebb interjút a klub 

jelenlegi helyzetér l, az ott elhang-
zottakból összegezzük a legfonto-
sabbakat. 

Diószegi elmondta: sajnos, az 
szi idény nem úgy alakult, ahogy 

szerették volna, de az évvel összes-
ségében elégedett, hiszen a sepsi-
szentgyörgyi labdarúgás 
fennállásának 100. évében a csapat 
kijutott a nemzetközi porondra, ahol 
csak büntet kkel esett ki. És noha 

jelenleg kevés esélyt lát arra, hogy 
bejussanak az alapszakasz végén a 
fels házi rájátszásba, azt kiemelte, 
hogy csak két meccset veszítettek 
egygólosnál nagyobb különbséggel, 
legalább három vereség (a Farul 
ellen idegenben és a Mioveni, vala-
mint a CFC Arge  ellen otthon) úgy 
következett be, hogy jobban játszott 
az ellenfélnél mez nyben a csapat, 
a 11 döntetlen közül pedig számos 
meccset meg lehetett volna nyerni, 
gondoljunk csak a FCSB elleni, 
utolsó találkozóra. Továbbá az idén 
birtokba vehették a korszer  új sta-
diont is, bár az ünnepélyes átadásra 
a járvány miatt nem kerülhetett sor. 

A klubtulajdonos úgy vélte, na-
gyon jó döntés volt, hogy Cristiano 
Bergodira bízták a csapatot, akit ko-
moly, megbízható és szerény szak-
embernek tart. 

Ami a jöv t illeti, azt ígérte, hogy 
megpróbálják megnyerni a Romá-
nia-kupát, ahol már bejutottak az 
el dönt be, a bajnokságban pedig – 
ha már lemaradnak a fels házról – 
megszerezni a 7-8. helyek egyikét, 
hogy esélyük legyen pótselejtez t 
játszani az európai kuparészvétel 
jogáért.  

Négy-öt játékossal szeretne szer-
z dést bontani a téli szünetben a 
klub – árulta el továbbá Diószegi –, 
akik valamiért nem tudtak beillesz-
kedni Sepsiszentgyörgyön, illetve 
legalább két posztra várnak er sí-
tést, egy középhátvédet és egy kö-

zépcsatárt szeretnének hozni. 
Ebben a kontextusban a három kö-
zépcsatár nevét említette, így Csun-
csukov vélhet en nem marad a 
Sepsi OSK-nál, Dama can még bi-
zonyíthat, miután nagyon hosszú 
ideig sérülés vagy Covid miatt nem 
játszhatott, míg Luckassen, akinek 
voltak jobb meccsei, de nagyon 
gyengék is, a nyárig biztosan 
marad, hiszen akkor jár le a köl-
csönszerz dése.  

Ha pedig a távozók közül az 
egyik Csuncsukov, a többi három-
négy nevet csak találgathatjuk, de 
tekintve, hogy középhátvédet keres-
nek, az egyik szinte biztosan Hugo 
Sousa, aki az utóbbi id ben a kis-
padra sem ülhetett le. Egy további 
távozó Boji  lehet, aki szintén nem 
tudott sokat hozzáadni a csapat tel-
jesítményéhez. Hogy ki lehet a to-

vábbi két elengedett játékos, arról 
meg kell várni a konkrét híreket. 
Ami az érkez ket illeti, elárulta, 
hogy már vannak kiszemeltek, de 
csak a szerz dés aláírása után emlí-
tenek neveket is.  

A Sepsi OSK – a legtöbb 1. ligás 
csapattal ellentétben – nem utazik 
Törökországba edz táborba, hi-
szen miután az ország egyik leg-
korszer bb felszereltség  
komplexuma áll a rendelkezésére 
(a pályaf tés -25 C fokig képes 
megfelel  állapotban tartani a gye-
pet), tekintve az id  rövidségét is, 
helyben készül az új idényre. Két-
három edz meccset is terveznek, 
hiszen még van 3-4 csapat, amely 
itthon marad, ha pedig ezekkel 
nem sikerül, akkor 2. ligás ellenfe-
let keresnek.

Aissa Laidouni szerezte a ferencvárosiak gy ztes gólját a Bayer Leverkusen ellen 
1-0-ra megnyert mérk zésen, az Európa-liga csoportkörében, a G csoport hatodik 
fordulójában, december 9-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az 1. liga állása a téli szünetben 
1. Kolozsvári CFR 1907    21        19        0         2        32-8         57 
2. FCSB                              21        14        5         2        38-17       47 
3. Voluntari                         21        11        4         6        25-20       37 
4. Botosán                          21        8          10       3        21-19       34 
5. CSU Craiova                  21        9          5         7        36-23       32 
6. Farul                               21        9          5         7        23-13       32 
7. Rapid 1923                     21        8          8         5        26-21       32 
8. CFC Arge                      21        8          4         9        19-18       28 
9. UTA                                21        6          9         6        17-15       27 
10. Sepsi OSK                    21        5          11       5        21-18       26 
11. Târgovi te                     21        5          7         9        13-17       22 
12. Mioveni                        21        5          6         10      13-27       21 
13. Medgyes                       21        5          5         11      17-25       20 
14. FCU 1948 Craiova       21        4          7         10      15-21       19 
15. Dinamo 1948                21        3          3         15      15-43       12 
16. Clinceni                        21        2          5         14      15-41       11 

Id ben ocsúdtak, megvan  
a hetedik gy zelem 

A vártnál kissé nehezebben nyert a Si-
rius csapata a szerényebb képesség  Ag-
ronomia ellen a n i kosárlabda Nemzeti 
Liga 12. fordulójában. A második ne-
gyedet ugyanis elkönnyelm sködték 
Carmin Popa tanítványai. A gy zelem 
azonban így is két pontot ér, a marosvá-
sárhelyi együttes pedig ennek köszönhe-
t en az 5. helyen zárja az évet, a mez ny 
legjobb három csapata, valamint a ver-
het  Alexandria mögött, és megcéloz-
hatja az alapszakasz negyedik helyét. 

Ellentétben a múlt heti, Kolozsvár el-
leni mérk zéssel, ezúttal védekezésben 
indult nehezebben a gépezet. A dobóról 
folyamatosan lekéstek a véd k, és az 
Agronomia 50%-osnál jobb hatásfokkal 
szerzett pontokat az els  negyedben. A 
támadásban azonban potyogtak a labdák 
a gy r be, három tripla mellé a palánk 
alatt els sorban Griffin volt eredmé-
nyes. Miután azonban sikerült 15 pontra 
elhúzni, megállt a Sirius. A második ne-
gyedben tíz eladott labdát számlált a 
csapat, els sorban a nem kell en pontos 
vagy el készítetlen bejátszásokat fülel-
ték le a vendégek. Ezzel pedig négy 
pontra fogyott szünetig az el ny, majd 
közvetlenül a szünet után egy két plusz 
egy pontos játék után csak egy pont ma-
radt a biztosnak t n  vezetésb l. Alig-
hanem ekkor tudatosult a 

marosvásárhelyi játékosokban, hogy 
nem lehet nyerni, ha nem összpontosí-
tanak jobban a pályán. Ennek eredmé-
nye pedig a védelem látványos 
feljavulása volt, a kizárás m ködni kez-
dett, így a lepattanók begy jtése is ja-
vult, és ha meg is maradtak a 
támadásban elkövetett hibák, végül 
mindössze 19 eladott labdával zártak 
(mint említettük, a hibákból tízet a má-
sodik negyedben követtek el).  
A csapat akkor engedett ki ismét, ami-
kor 20 pontra tornászta fel az el nyt, 
szerencsére azonban már csak öt perc 
volt a meccsb l, így az Agronomia csu-
pán hat pontot tudott ledolgozni. A kis-
padot azonban gondolkodóba ejtheti ez 
az utolsó öt perc, különösen, hogy ezen 
a meccsen nem engedte meg magának, 
hogy a tapasztalatlanabb tartalékokat is 
pályára küldje: kilences rotációval zárta 
a meccset, közülük négyen pedig tíz 
percnél kevesebbet töltöttek a pályán. 

A számok Sherill (28 pont, 18 lepat-
tanó) és Griffin (25 pont, 20! lepattanó) 
mellett szólnak, de említésre méltó Chi  
14 gólpassza is. 

Noha ez volt az év utolsó bajnoki 
mérk zése, szilveszter el tt még egy-
szer pályára lép a csapat. December 29-
én, a Románia-kupa negyeddönt jében 
Alexandrián vendégszerepel. A vissza-
vágót január 6-án rendezik a Ligetben, 
18 órai kezdettel.

A klubtulajdonos Diószegi László összességében elégedett a 2021-es esztend vel  
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 

Bálint Zsombor

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: Bukaresti Agronomia – Brassói 

Olimpia 60:55; 12. forduló: Bukaresti Rapid – Konstancai Phoenix 37:85, CSM 
Târgovi te – Aradi FCC 55:71, Marosvásárhelyi Sirius – Bukaresti Agronomia 
81:67. 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 12. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Bukaresti 

Agronomia 81:67 (23-16, 20-23, 20-12, 18-16) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250 néz . Vezette: Vlad Potra (Kolozs-

vár), K vágó Lajos (Nagyvárad), Diana Bucerzan (Temesvár). Ellen r: Ale-
xandru Columban (Kolozsvár). 

Sirius: Sherill 28 pont, Griffin 25 (2), Sólyom 10 (2), Lipovan 8 (2), Chi  7 
(1), Mircea 3 (1), Allen, Badi, Czimbalmos. 

Agronomia: Sipos 17 pont (3), Panait 17, Vaida 13, Plavi u 12 (2), Kovács 5 
(1), Militaru 3 (1), St nescu, Bobar, Chi anu, Cristea, Anastasescu. 

Bálint Zsombor

A román klubcsapatok négy játékossal  
képviseltetik magukat 

A Romániában légióskodó afrikai futballisták közül négyen 
kaptak meghívót hazájuk válogatottjába kontinensük bajnok-
ságának dönt  tornájára: a kameruni Joyskim Dawa a Boto-
sán labdarúgója, a mauritaniai Guessouma Fofana a 
Kolozsvári CFR 1907-nél szerepel, a zöld-foki Helder Tava-
res az FC Voluntari-nál futballozik, míg a Comore-szigetekr l 
érkezett Nasser Chamed játékáról a Medgyesi Gaz Metannak 
kell id szakosan lemondania. 



A BBTE Magyar Biológiai és
Ökológiai Intézetének kuta-
tója, dr. Vincze Orsolya evolú-
cióbiológus az első szerzője
annak a Nature folyóiratban
közölt tanulmánynak, mely
közel kétszáz emlősfajon
vizsgálta, hogy milyen ténye-
zők befolyásolhatják a daga-
natos megbetegedések
kialakulásának kockázatát.

Noha régóta ismeretes, hogy a
rák nem csak az emberi fajt fenye-
geti, eddig keveset tudtunk arról,
hogy az emlősök milyen mértékben
vannak kitéve a daganatos megbe-
tegedéseknek. Ez nem is meglepő,
hiszen a vadon élő állatok esetében
a súlyos betegségek általában az
állat nyomon követhetetlen elhalá-
sához vezetnek (pl. legyengülve ra-
gadozók zsákmányává válnak). Az
adathiányt a tanulmány szerzői
azzal hidalták át, hogy állatkerti
emlősök adatait használták fel, így
191 faj mintegy 110.148 – doku-
mentált kórtörténettel rendelkező –
egyede szerepelt az általuk feldol-
gozott mintában.

A kutatás eredményei azt bizo-
nyítják, hogy a rák az emlősök bár-
mely csoportjában megjelenhet,
ugyanakkor a daganatos megbete-

gedések kockázata nem egyenlete-
sen oszlik el az emlősök törzsfáján.
A ragadozó emlősök rendjébe tar-
tozó fajok például hajlamosabbak a
daganatos megbetegedésekre (a
ködfoltos párducok, a lapátfülű
rókák vagy a vörös farkasok több
mint 25%-a rákban pusztul el), míg
a patások viszonylag nagy ellenál-
lóképességet mutatnak a daganatos
megbetegedésekkel szemben. A
vizsgálat igyekszik feltárni, hogy ez
a törzsfejlődési mintázat milyen
összefüggést mutat az állatok ét-
rendjével, hiszen a ragadozó emlő-
sök rendjében is vannak növényevő
fajok. Kimutatták, hogy a húsevő
állatok, ezek közül is leginkább a
más emlősöket fogyasztó fajok ese-
tében jelentősen nagyobb a daga-
natkockázat, mint más emlősállatok
körében. A húsfogyasztással kap-
csolatos magasabb daganatkockázat
összefügghet a ragadozó emlősök
kevésbé változatos bélflórájával, a
fogság miatti korlátozott testmoz-
gással, bizonyos daganatos betegsé-
gek kialakulását kiváltó vírusoknak
való nagyobb kitettséggel, illetve
egyéb fiziológiai sajátosságaikkal.

A tanulmány egy izgalmas evo-
lúcióbiológiai kérdéssel is foglalko-
zik. A rákos daganatok mutációs

eredetű betegségek, mutációk pedig
leggyakrabban a sejtosztódás során
jelentkeznek. E logika mentén ha-
ladva a nagyobb testű és hosszabb
életű állatoknál, amelyek értelem-
szerűen több sejtosztódáson men-
nek keresztül, magasabbnak kelle-
ne lennie a daganatok kialakulása 
kockázatának. Egy fajon belül ez

akár igaz is lehet (az emberi faj ese-
tében például összefüggés mutat-
ható ki a nagyobb testméret és a
rákos megbetegedés magasabb koc-
kázata között), ám fajok közötti
bontásban már nem érvényes: egy
elefánt és egy egér esetében nagy-
jából azonos valószínűségű a rák ki-
alakulása. Ezt a látszólagos

ellentmondást nevezik Peto parado-
xonának. A Vincze Orsolya által ve-
zetett kutatás egyértelmű
bizonyítékokkal támasztja alá a
Peto-paradoxont, elsőként igazolva
azt a sejtést is, miszerint az evolúció
a hosszabb élettartamot és/vagy na-
gyobb testméretet hatékonyabb tu-
morszupresszor-mechanizmusokkal
egyensúlyozta ki. A tumorszupresz-
szorok olyan gének vagy fehérjék,
amelyek minden egészséges, több-
sejtű szervezetben megtalálhatók,
és megakadályozzák a sejtek tu-
morsejtekké alakulását vagy azok
elpusztítását.

Összességében a tanulmány rávi-
lágít arra, hogy a rák komoly ve-
szélyt jelent nemcsak az emberi
fajra, de általában az emlősállatokra
is. Ugyanakkor a rák kockázatának
és a különböző állatfajok természe-
tes rezisztenciájának jobb megér-
tése forradalmi előrelépés a
daganatos megbetegedések orvoslá-
sában: szemben a jelenleg széles
körben alkalmazott kemoterápiák-
kal, végre olyan természetes gyógy-
módok felfedezése válhat valóra,
melyek során a daganatot hordozó
szervezet károsítása nélkül nyílik
lehetőség a daganat eltávolítására.
(A BBTE közleménye)

Több sejt, több sejtosztódás – több daganat? 
Tanulmány az emlősöknél tapasztalt rákos megbetegedések hátteréről

A koronavírus-járvány miatt elrendelt
otthoni munkavégzés növelte a háztartá-
sok ivóvízfogyasztását, míg a nem lakos-
sági terület fogyasztása csökkent –
közölte a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) hétfőn.

Az energiahivatal a járvány miatt bevezetett
intézkedések vízfogyasztásra gyakorolt hatását
vizsgálta.

A MEKH mint a víziközmű-szolgáltatások fel-
ügyeletét biztosító önálló szabályozó szerv a jár-
vány kezdetétől fogva kiemelten figyelte a
szolgáltatók működését. A járvány elleni védeke-
zés érdekében 2020-ban bevezetett intézkedések
a vízfogyasztásra és ezzel együtt a víziközmű-
szolgáltatók árbevételére is hatással voltak.

Az otthoni munkavégzés megjelenésével a
számlázott mennyiségek a lakossági szegmens
felé mozdultak a nem lakossági terület felől.
2020-ban a lakossági számlázott vízfogyasztás
4,5 százalékkal nőtt, 344,5 millió köbméterről
360,2 millió köbméterre. Ezzel párhuzamosan a
nem lakossági fogyasztók számára számlázott
vízmennyiség 12 százalékkal csökkent 2019-hez
képest, 118,5 millió köbméterről 104,6 millió
köbméterre.

A szennyvízágazatban szintén megfigyelhető
volt az ivóvíz esetében bemutatott változás, a la-
kossági számlázott szennyvízmennyiség 5,2 szá-
zalékkal nőtt, míg a nem lakossági 11,5
százalékkal csökkent az előző év adataihoz ké-
pest.

A változó felhasználói szokások hatással vol-

tak a víziközmű-szolgáltatók árbevételére is. A
2020-as tényadatok alapján – a számlázott lakos-
sági mennyiségek növekedése ellenére – az en-
gedélyes tevékenység (ivóvíz és szennyvíz)
értékesítésből származó nettó árbevételének kis-
mértékű – 1 százalék alatti – csökkenése volt
megfigyelhető, aminek oka a nem lakossági szeg-
mens fogyasztásának visszaesése.

A járványhelyzet ellenére 2020-ban is folyta-
tódott a határidőn túli kintlévőség-állomány
csökkenése. Az ivóvízágazatban 10,5 milliárdról
9,2 milliárdra, míg a szennyvízágazatban 11,3
milliárdról 10,6 milliárdra csökkent a szolgálta-
tók kintlévősége.

A koronavírus közvetlen hatásai mellett a
MEKH vizsgálta a pandémia közvetett, az ellá-
tásbiztonságot, valamint a szolgáltatás folyama-
tos fenntarthatóságát befolyásoló egyéb hatását
is, így a lakosság belföldi – elsősorban az agglo-
merációk irányába történő – vándorlását és ezzel
összefüggésben az egyes víziközmű-rendszerek
kapacitáskihasználtságát. Magyarországon a köz-
műves ivóvízellátást, valamint a közműves
szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosító, műkö-
dési engedéllyel rendelkező víziközmű-rendsze-
rek közül 284, azaz a rendszerek 10 százaléka
minősül olyannak, amely az év nagyobb részében
(több mint felében) magas terhelés mellett mű-
ködik. Műszaki szempontból akkor tekinthető
egy víziközmű-rendszer magas terhelésűnek, ha
annak kapacitáskihasználtsága eléri vagy meg-
haladja a névleges kapacitásának a 80 százalé-
kát. (MTI)

Energiahivatal: nőtt a háztartások 
ivóvízfogyasztása a járvány miatt

Lépéseket tesz az egészségügyi minisz-
ter a Pfizer koronavírus elleni tablettájá-
nak beszerzésére.

A szaktárca csütörtöki közleményében rámu-
tat, kevesebb mint 24 órával azután, hogy az
Amerikai Egyesült Államok engedélyezte a Pfi-
zer gyártó Paxlovid nevű koronavírus elleni
gyógyszerének használatát, az egészségügyi mi-
niszter lépéseket tett, hogy mielőbb Romániába
is jusson a készítményből. Alexandru Rafila csü-
törtökön megbeszélést folytatott erről a Pfizer
képviselőivel.

A Paxlovid egy szájon át szedhető antivirális

szer, azoknak a pácienseknek ajánlott, akiknél
fennáll a betegség súlyos formáinak kockáza-
ta. 

A klinikai kísérletek adatai szerint a készít-
mény 90 százalékban hatásos a kórházi ápolás,
illetve a halálozás megelőzésében, ha a megbe-
tegedés első napjaiban elkezdik használni.

A minisztériumi közleményben hangsúlyoz-
zák, a járvány megfékezésének fő eszköze 
továbbra is a védőoltás marad, más közegész-
ségügyi intézkedések, a tesztelés biztosítása 
és a járóbeteg-ellátás bővítése mellett. 
(Agerpres)

Hozzáférhetővé tennék 
a koronavírus elleni új gyógyszert

Románia 2020-ban is az első he-
lyen állt az Európai Unióban (EU)
az élelmiszerekkel és alkohol-
mentes italokkal járó költségek-
nek a háztartások összkiadásán
belüli súlyát tekintve – derült ki
az Eurostat hétfőn közzétett ada-
taiból.

Az elmúlt évben az Európai Unió
tagállamaiban átlagban a fogyasztási ki-
adások 14,8 százalékát vitték el az élel-
miszerek és alkoholmentes italok
(2019-ben ez az arány még 13 százalék
volt). Romániában volt a legnagyobb az
élelmiszerek súlya a háztartások össz-
kiadásán belül, a 2019-es 26 százalékról
2020-ban 26,4 százalékra nőtt.

A kiadások nagy százaléka ment el
élelmiszerre Litvániában (21,7%), Észt-
országban (21,6%) és Horvátországban
(21,4%) is.

Ugyanakkor mindössze két olyan
uniós tagállam van, amelyben az össz-
kiadások kevesebb mint 10 százalékát
vitték el az élelmiszerek: Luxemburg
(9,5%) és Írország (9,8%).

A lakásfenntartásra, háztartási ener-
giára fordított kiadások arányát tekintve
ellenben Románia jobban áll a tagorszá-
gok többségénél. A tagállamok nagy ré-
szében és az Európai Unióban is ennek

a tételnek van a legnagyobb súlya a fo-
gyasztási kiadásokban. Arányaiban
Szlovákiában, (30,7%), Finnországban
(30,5%) és Dániában (28,9%) költöttek
erre a legtöbbet, illetve Litvániában
(15,5%), Máltán (16,8%), Cipruson
(18%) és Romániában (18,8%) a legke-
vesebbet.

Uniós viszonylatban a lakásfenntar-
tási költségeknek a végső fogyasztási
kiadásokon belüli aránya 25,7 százalé-
kot tett ki 2020-ban, ami 2,2 százalék-
pontos növekedést jelent az előző évhez
képest. Ezt követik az élelmiszerekre és
alkoholmentes italokra fordított kiadá-
sok 14,8%-kal, ami 1,8%-kal több
2019-hez viszonyítva. Az Eurostat a ko-
ronavírus-járvány miatt elrendelt karan-
tén- és egyéb korlátozó intézkedésekkel
magyarázza a növekedést.

A korlátozások más költségekre is ki-
hatottak, például a vendéglátással és
szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos
kiadásokra, amelyeknek a végső fo-
gyasztási kiadásokon belüli aránya
2020-ban 2,7 százalékponttal 6 száza-
lékra esett vissza. Ugyanezen okból
csökkentek a közlekedéssel, illetve a
kultúrával és szórakozással járó ki-
adások is, 1,5, illetve 0,9 százalékpont-
tal. (Agerpres)

A romániai lakosok 
sokat költenek élelemre
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Az Ukrajna ellen irányuló, fokozódó orosz katonai fenyegetés lát-
tán az Európai Parlament képviselői kijelentették: az agresszió-
ért Moszkvának nagy gazdasági és politikai árat kell fizetnie.

A Parlament a múlt héten 548 szavazattal, 69 ellenszavazat és 54 tartóz-
kodás mellett elfogadott állásfoglalásában elítéli a jelenleg is zajló, nagysza-
bású orosz csapatösszevonást az ukrán határon. A képviselők követelik, hogy
Moszkva azonnal vonja vissza erőit, és ne fenyegesse a szomszédos országot. 

A katonai művelet veszélyezteti az európai békét
A képviselők kiemelik: a katonai művelet veszélyezteti az európai békét,

stabilitást és biztonságot, emellett pedig arra szolgál, hogy Oroszország Uk-
rajna kárára politikai engedményeket zsaroljon ki vele a Nyugattól. 

Utalva Ukrajna NATO-csatlakozási terveire, az állásfoglalásban hangsú-
lyozzák: „a szövetségek megválasztása egyetlen ország esetében sem függhet
egy harmadik ország jóváhagyásától”, ezért elutasítják azt az orosz törekvést,
hogy egyes országokat „befolyási övezetébe” vonva Oroszország alakítsa
ezen országok jövőjét. 

A tagállamoknak meg kell egyezniük a szankciókban
Az uniónak készen kell állnia arra, hogy határozottan figyelmeztesse

Oroszországot: egy Ukrajna elleni esetleges katonai művelet nem pusztán el-
fogadhatatlan, hanem nagyon nagy gazdasági és politikai árat fizetne érte
Oroszország, áll az állásfoglalásban. A tagállamoknak az azonnali fenyege-
tésekre adandó válaszlépésként gyorsan meg kell egyezniük az orosz kor-
mány elleni gazdasági és pénzügyi szankciókban, ahelyett, hogy a fellépés
előtt kivárnak egy újabb támadást. 

Bármilyen új szankciócsomagnak ki kell terjednie az esetleges támadás
tervezésében részt vevő tisztikarra és főtisztekre, az orosz elnök közvetlen
környezetére és az őt körülvevő oligarchákra és családjukra. A szakcióknak
az unióban található pénzügyi és tárgyi eszközök befagyasztását, beutazási
tilalmat, Oroszország kizárását a SWIFT fizetési rendszerből, az orosz gaz-
daság számára fontos ágazatok célbavételét, az ország hírszerzése és katona-
sága finanszírozásának megzavarását is tartalmaznia kell. 

A képviselők kérik, hogy az unió tegyen hiteles erőfeszítést az orosz ener-
giaimporttól való uniós függés csökkentésére, és energiaügyekben is mutas-
son nagyobb szolidaritást Ukrajnával. Ehhez szorosabban össze kellene
kapcsolni az uniós és az ukrán energiahálózatot. 

Az állásfoglalásban sürgetik, hogy az Északi áramlat 2. gázvezetéket ne
helyezzék üzembe, függetlenül attól, hogy az megfelel-e az uniós gázirányelv
előírásainak. 

Az EP Oroszországot és a kelet-ukrajnai szeparatistákat 
a tűzszüneti megállapodások betartására buzdítja

A Parlament Oroszországot és a kelet-ukrajnai, oroszok által támogatott
szeparatistákat a tűzszüneti megállapodások betartására buzdítja. A képvise-
lők emellett felszólítják Oroszországot, hogy vegyen konstruktív módon részt
az ún. normanidai négyek csoportban (Németország, Oroszország, Ukrajna
és Franciaország) és a háromoldalú összekötő csoportban (Ukrajna, Orosz-
ország, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) a Donyec-meden-
cében zajló háború feloldásáról zajló párbeszédben, és hajtsa végre
nemzetközi kötelezettségeit, különösen a minszki megállapodásból és az
ENSZ tengerjogi egyezményéből eredőeket. 

A Parlament teljes mértékben támogatja Ukrajna nemzetközileg elismert
határain belüli függetlenségét, szuverenitását és területi integritását. (Forrás:
az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Nem Oroszország dönt Ukrajna jövőjéről
EP: Az agresszióért 

Moszkvának nagy gazdasági 
és politikai árat kell fizetnie 1989 decemberében, közel fél évszázados

diktatórikus rezsim után, Románia bátor-
talan lépéseket tett a működő demokrácia
felé, ahol a jogállamiság és az emberi
jogok megváltoztathatatlan értékeknek
számítanak.

32 évvel később a Román Akadémiai Társaság
elindította a „Hogyan alakítja Románia a diákok ál-
lampolgári és szociális kompetenciáit?” című szak-
politikai tájékoztatóját, amelyben azt elemzik, hogy
az állam milyen konkrét módon tudja felkészíteni
a gyermekeket és a fiatalokat a közösségi életben
való részvételre, tevékeny-
ségre, arra, hogy ragaszkod-
janak a demokratikus el-
vekhez és az emberi jogok
tiszteletben tartásához.

A Román Akadémiai Tár-
saság szerdán, december 22-
én kerekasztal-beszélgetést
tartott, amelyen arra a kér-
désre keresték a választ, hogy
mit tesz az állam a tanulók ál-
lampolgári és szociális kom-
petenciáinak alakításáért,
valamint konkrét megoldáso-

kat vitattak meg annak érdekében, hogy minden ro-
mániai gyermek és fiatal számára elérhetővé váljék
a formális oktatás, a tanulás. A kerekasztal-beszél-
getésen jelen volt és előadást tartott Ligia Deca ok-
tatási elnöki tanácsadó (TB), Madlen Şerban, az
UNESCO Román Nemzeti Bizottságának főtitkára,
Ruxandra Pandea az Európa Tanács ifjúsági osz-
tálya képviseletében, Marius Ghincea, a firenzei
Európai Egyetemi Intézet kutatója, Radu Székely,
az oktatási miniszter tanácsosa. A panelbeszélgeté-
seket követően az előadók a hallgatóság kérdéseire
válaszoltak. (mózes)

Román Akadémiai Társaság – kerekasztal-beszélgetés
Az iskola szerepe a tanulók állampolgári 
és szociális készségeinek fejlesztésében

Az izraeli kormány három éven belül sze-
retné megduplázni a Golán-fennsík lakos-
ságát – jelentette a Globes című izraeli
gazdasági újság honlapja vasárnap. Az iz-
raeli kormány tagjai a Golán-fennsíkon ta-
lálható Mevo Hama nevű kibucban
vasárnap megvitatták és egyhangúlag 
jóváhagyták a fennsík demográfiai nö-
vekedését célzó tervet, amely egymil-
liárd sékel értékű befektetést irányoz 
elő a fennsíkon, különösen annak leg-
nagyobb településén, Kacrinban, valamint
a térség turisztikai infrastruktúrájá-
ban. 

„Ez a mi pillanatunk. Ez a Golán-fennsík pilla-
nata” – mondta Bennett a minisztereknek. „Hosszú,
és a lakosság számában statikus évek után ma az a
célunk, hogy megkétszerezzük a Golán-fennsík né-
pességét” – hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök.

Bennett hozzátette: a koronavírus-járvány óta be-
bizonyosodott, hogy sokan otthonról is tudnak dol-
gozni, és a Golán-fennsík kiváló lehetőséget teremt
azok számára, akik jobban szeretik a tiszta levegőt,
a szabad térséget és a magasabb életminőséget. 

A program ambiciózus célja három éven belül
megduplázni a lakosságot, amely jelenleg mintegy
53 000 fő. Ebből mintegy 27 000 zsidó, 24 000
drúz, valamint mintegy 2000 alavita muzulmán. 

A Golán-fennsíkon rendkívül alacsony a népes-

ségnövekedés, noha már évtizedek óta többször
meghirdették a lakosság számának növelését. A
tervben helyi gazdaságfejlesztésre és munkahelyte-
remtésre, valamint az életminőség javítására és új
lakosság beköltöztetésére irányoztak elő pénzeket.

Az izraeli népesség növelésének a tervben ki-
mondott biztonsági céljai is vannak, ugyanis a
Golán-fennsík három ország háromszögében (Li-
banon, Szíria, Izrael), a határvidéken található.

Két új lakónegyed felhúzását tervezik a fennsík
központjában, Kacrinban, és két új település létre-
hozását is elhatározták Saál falutól délre és Jonatan
falutól keletre, melyek egyenként kétezer családnak
biztosítanának otthont. Az új települések ideiglenes
neve Aszif és Matar.

A természetvédők tiltakoznak a tervek miatt,
mert szerintük a fennsík további benépesítése újabb
értékes területeitől fosztaná meg az élővilágot, több
száz vadon élő állat- és növényfaj otthonát. 

Donald Trump volt amerikai elnök kormányzása
idején elismerte Izrael fennhatóságát a Golán-fenn-
sík felett. 2019-ben köszönetük jeleként Trump Ma-
gaslat néven új település alapkövét rakták le az
akkori izraeli hatóságok. 

Az Egyesült Államokon kívül a nemzetközi kö-
zösség Szíria részének tekinti a Golán-fennsíkot,
amelyet Izrael az 1967-es hatnapos háborúban fog-
lalt el Szíriától. Izrael 1981-ben törvényben annek-
tálta a területet. (MTI)

Az izraeli kormány megduplázná 
a Golán-fennsík lakosságát 

„Egy régi álom megvalósításához kerülnek közelebb a Maros me-
gyeiek azt követően, hogy a parlament képviselőháza döntéshozó fó-
rumként szavazott arról a törvényről, amely értelmében a
Marosvásárhely–Vármező kisvasút nyomvonala átkerül a Maros me-
gyei önkormányzat tulajdonába kerékpárút építése céljából. Az
RMDSZ szenátorai és képviselői 2020-ban vállalták, hogy megtesz-
nek minden törvényes lépést annak érdekében, hogy mielőbb elin-
dulhasson ez a fejlesztési projekt, amely nagyon fontos Maros megye
számára” – mutatott rá Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetője a plénumi szavazást követően.

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője felidézte: a szövetség
már 2016-ban célul tűzte ki a kisvasút nyomvonalának kerékpárúttá
való átalakítását, azonban procedurálisan ez több évet vett igénybe,
míg ma törvény által rendezni lehetett a terület átadását a Maros me-
gyei önkormányzatnak.

„Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke mert nagyot ál-
modni 2016-ban, és az álom elől ma elhárult a procedurális akadá-
lyok nagy része: amint a törvényt kihirdeti az államelnök, és
megjelenik a Hivatalos Közlönyben, a szállításügyi szaktárcának egy
kormányhatározatban kell megerősítenie, hogy ez a kisvasúti nyom-
vonal Maros megye köztulajdonába került” – magyarázta a képvi-
selő. (RMDSZ-tájékoztató)

RMDSZ: újabb akadály hárult el a Marosvásárhely–Vármező kisvasút 
nyomvonalára tervezett kerékpárút megvalósítása elől
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ADÁSVÉTEL

TELKET vásárolnék, 40 árnál na-
gyobbat, Marosvásárhelytől 15 km-
es körzetben. Tel. 0723-524-737.
(14107-I)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0771-653-905. (sz.-I)

MINDENFÉLE 

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

VÁLLALUNK tetőjavítást, mesze-
lést, festést, padlásszigetelést, pad-
lástakarítást, parkettcsiszolást. Tel.
0742-734-062, Hunor. (14190-I)

VÁLLALUNK villanyszerelést, vízsze-
relést. Tel. 0774-574-527. (14204)

MEGEMLÉKEZÉS

Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
Szomorú szívvel emlékeztünk
december 27-én a felejt-
hetetlen férjre, drága édesapá-
ra, nagyapára, BUKSA
FERENCZRE halálának 10.
évfordulóján. Hiányod pótol-
hatatlan, emléked szívünkbe
van zárva. Akik ismerték,
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Feleséged, Joli,
leányod, Csilla, unokáid:
Csabika és Orsika. Nyugodj
békében! (14282)

Kegyelettel és fájdalomtól
megtört szívvel emlékezem
életem két legszomorúbb
napjára, december 27-ére,
FÜLÖP LAJOS főgyógysze-
rész halálának 23. és FÜLÖP
MAGDOLNA született Konnáth
gyógyszerésznő halálának 9.
évfordulóján. Nyugodjatok
békében, drága szüleim!
Vigasztalhatatlanul bánatos
lányotok, Évike. (14306-I)

Te már ott vagy, ahol nincs
fájdalom, sírodra szálljon
áldás és nyugalom. Álmod a
földben legyen csendes, Isten
őrködjön pihenésed felett.
Fájdalommal emlékezünk
december 28-án a
gernyeszegi születésű id.
GÓLYA MIHÁLYRA halálának
első évfordulóján. 
Szeretett felesége, gyermekei
és azok családja. (sz. -I)

Fájó szívvel emlékeztünk
december 27-én JÓZSA
GERGELYRE halálának 14.
évfordulóján. Szerettei.
(14323)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, rokon és
jó barát,

özv. MÁTHÉ 
született GÁL GIZELLA

életének 94. évében elhunyt.
Temetése 2021. december 28-án,
kedden 13 órakor lesz Szentegy-
házán, a régi temetőben, refor-
mátus szertartás szerint. Drága
halottunk virrasztása 27-én, hét-
főn 17 órától a marosszentgyör-
gyi temető ravatalozójában volt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, rokon, jó
barát, szomszéd, 

BRASSAI ELVIRA 
szíve életének 80. évében rövid
szenvedés után megszűnt do-
bogni.
Drága halottunk temetése 2021.
december 29-én, szerdán 15 óra-
kor lesz a Jeddi úti temetőben. 

A gyászoló család. (14338-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
LAKÓ PÉTER 

elhunyt.
Szerettünktől 2021. december 28-
án 13 órakor veszünk végső bú-
csút a toldalagi temetőben.

Gyászoló családja. 
(14337-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik ez év december 
26-án drága halottunkat,
RIGMÁNYI JÓZSEFET elkísérték
99. életévének utolsó útjára.
Nyugodj békében, JÓZSI tata! 
A gyászoló család. (14335-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyé-
kolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUG-
DÍJASOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bo-
doni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon.
(66105-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Álláshirdetés
A Szovátai Polgármesteri Hivatal – adószám: 4436895 – a

286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányha-
tározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében
a megüresedett vagy ideiglenesen megüresedett meghirdetett szerző-
déses állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentke-
zőknek versenyvizsgát hirdet: 

• egy I. besorolású szakképzetlen munkás számára az utcai takarítást
végző részlegre

• egy II. besorolású szakképzett munkás számára az utakat karban-
tartó részlegre

A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül.

A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének vagy a szervező

közintézménynek címezve;
b) a személyazonossági vagy más, személyazonosságot igazoló irat

másolata;
c) a tanulmányokat, esetleg az állás betöltéséhez szükséges szak-

képesítést, továbbképzést igazoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata,

amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat arról,

hogy a jelentkező nem büntetett előéletű;
f) a háziorvos vagy más felhatalmazott egészségügyi intézmény által

kibocsátott, hat hónapnál nem régebbi egészségügyi bizonylat, melyből
kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;

g) önéletrajz.
A kért iratokat eredetiben is be kell mutatni. A versenyvizsgán való

részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kor-
mányhatározat 3. cikkelyében előírtaknak. 

Sajátos részvételi feltételek:
1. Az I. besorolású szakképzetlen munkás esetében: 
– szolgálati idő legkevesebb 3 év 
– általános iskolai végzettség
3. A II. besorolású szakképzett munkás esetén:
– szolgálati idő legalább 5 év
– általános iskolai végzettség
– B kategóriás hajtási jogosítvány
A versenyvizsga három részből áll: dossziéválogatás (az iratkozás

lejárta után két napon belül); írásbeli vizsga (a polgármesteri hivatal
székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, 2022. január 19-én 10 órakor); ál-
lásinterjú (január 20-án 12 órakor a hivatalban).

Az eredményt az állásinterjú után három napon belül kifüggesztik a
hivatal hirdetőtábláján. 

A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik ki. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es mel-

lékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester

A Carit-San Medical 
rendelőintézet 

ingyenes
laboratóriumi vizsgálatra

várja az érdeklődőket 

családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 
Még van keretösszegünk decemberre!

Telefonszámaink programálásért:
• (0730) 619 408
• (0265) 269 172

Aurel Filimon utca 15. szám

www.caritsanmed.ro

TELKET
VÁSÁROLNÉK
Nyárádra,Marosra

nyílóeladótelketkeresek,
1hektárnálnagyobbat,

Marosvásárhely
30km-eskörzetében.
Tel.0737-717-780.(sz.-I)

Múlnak az évek, te már nem vagy ve-
lünk, de a szívünkben mindörökké
élsz, soha el nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk drága gyer-
mekünk, 

KISS MIKLÓS LEVENTE
halálának 23. évfordulóján.
Emlékét őrzik szülei és testvére, Zsolt.
(14270)
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A HELIANTUS PROD KFT. 

előnyös áron kínálja eladásra magán- és jogi személyeknek
szászrégeni gyümölcsraktárából (CFR utca 14. szám) a kö-
vetkezőket: 
•GoldenDalma,2lej/kg
•pirosalma,1,8lej/kg
•pasztőrözöttalmalé3kg-osdobozban9,65lej+héa
•almalé,2kg/5,97lej/doboz+héa,0,5literes2,75lej+héa
•almalé3litereszacskóban7,34lej+héa
•alma-cékla-muroklé3literesdobozban10,5lej+héa;3literes

zacskóban8,26lej+héa,2literesműanyagpalackban6,89lej+
héa,0,5literespalackban2,7lej+héa.
EgyenesenaSzászrégen,Radnófájiutca9–11.számalattigyári

raktárbólszállítjukki.Bővebbfelvilágosítása0744-477-659vagy
a0740-309-611telefonszámon.

Vasile Hangan mérnök, 
a Heliantus Prod Kft. adminisztrátora


