
Kevesebb pénzre
pályázhat 
a Nyárádmente
A tervek szerint áprilisban kezdődne el
a pályázati időszak a Leader-program
keretében. Ebben a ciklusban az 
előzőnél kevesebb pénzre, alig több
mint 2 millió euróra pályázhatnak a
nyárádmenti települések. 

____________4.
Házasság hete
Marosvásárhelyen
Több mint húsz erdélyi településen
zajlik ezekben a napokban a Házas-
ság hete elnevezésű rendezvénysoro-
zat. A hatodik alkalommal
megszervezett program mottója: Veled
kiteljesedve!

____________5.
Zárult a Transilvania-
kupáért kiírt 
marosvásárhelyi
torna
A döntő legjobb játékosa címet Anisia
Puşcaşu (Sportul Studenţesc) sze-
rezte meg, Luisa Cheiaua (Márama-
rosszigeti EKO) lett a gólkirály.

____________7.
BAFTA-díjas lett 
a Saul fia 
Nemes Jeles László rövid időn belül
másodszor részesült magas brit film-
művészeti elismerésben: január végén
a Londoni Kritikusok Köre neki ítélte a
legjobb rendező díját a holokausztdrá-
máért.

____________9.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum nemrég
felújított négy osztálytermével 11-re bő-
vült azon helyiségek száma, amelyek
korszerű körülményeket biztosítanak az
oktatáshoz. Az iskola vezetői szerint a
közeljövőben újabb öt terem következik. 

Beiktatásukat követően Mátéfi István igaz-
gató és Hajdú Zoltán aligazgató kiemelte, hogy
iskolafejlesztési tervükben az első helyen a kör-
nyezeti feltételek korszerűsítése, az oktatáshoz
szükséges eszközrendszer megteremtése áll, ami
véleményük szerint a tanulás terén is jobb ered-
ményekhez vezet, illetve jobb közérzethez a di-
ákok és a tanárok körében.

Tegnap újabb négy osztályterem felújításáról
adott hírt Mátéfi István igazgató. Ezekben a ter-
mekben útválasztó (router), számítógép és a
hozzá csatlakoztatható, mennyezetre szerelt vi-
deoprojektor, azaz digitális vetítő, a tábla fölött
elhelyezett vetítővászon és az ablakokra szerelt
sötétítő szalagfüggöny teszi lehetővé, hogy az

„Jogállam”
Azt mondaná a józan ész, hogy végre megnyugodhatnak

a kedélyek, hazamehetnek a kormány előtt tüntetők, hiszen
visszavonták azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely
kiváltotta az egyébként jogos tiltakozást. Sőt, már az igaz-
ságügyi miniszter is lemondott, ám ez sem elég, a tüntetők
továbbra sem hajlandók abbahagyni a tiltakozást, most
már a teljes kormány menesztését és a koalíció vezetőinek
bebörtönzését követelik. Ami természetesen belefér a de-
mokrácia játékszabályaiba.

Fejlemény, hogy a kormánybuktatást követelők kóru-
sába belekapcsolódott a korábbi államelnök is, aki pedig
tíz hosszú esztendőn át ügyködött annak a rendszernek a
kialakításán, amely a sajtónyilvánosság előtt szinte futó-
szalagon gyártotta az úgynevezett korrupciós dossziékat,
és vette őrizetbe főleg az államfő ellenfeleinek számító po-
litikusokat, így mutatva az Európai Uniónak és a nyugati
világnak, hogy Romániában nem mindennapi harc folyik
a korrupció ellen. Sőt, azt is elismerte, hogy tulajdonkép-
pen végig tudomása volt minden visszaélésről, ügyészi túl-
kapásról, más szóval cinkos volt az általa nemes
egyszerűséggel „maffióta államnak” nevezett rendszer ki-
alakításában és megerősítésében. Amibe szervesen bele-
illik a tévésztárrá avanzsált Ghiţă nevű „üzletember” is,
aki, amíg „barát” volt az ügyészállam vezetőivel, 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Mózes Edith

Bodolai Gyöngyi

Változó feltételek, korszerű eszközrendszer

Még négy osztályterem újult meg

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek 
50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:

– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939

Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323



Évek óta kiosztják ki Az év család-
orvosa címet és a vele járó díjat. Ez
utóbbit a Magyar Általános Orvosok
Tudományos Egyesülete (MÁOTE)
hozta létre és gondozza. Ebben a tevé-
kenységben fővédnökei, védnökei,
partnerei és támogatói segítik a szak-
mai és civil társadalom soraiból hatá-
ron innen és túl. Erdélyből az Erdélyi
Múzeum-Egyesület orvosi szakosz-
tálya kapta azt a megtisztelő feladatot,
hogy népszerűsítse a díjat, illetve,
hogy küldöttet jelöljön a kuratóri-
umba. 

Az év családorvosa cím előbb csak
a Magyarország területén élő és tevé-
kenykedő családorvosokat célozta
meg, de kiterjesztették, és már évek
óta Az év családorvosa a Kárpát-me-
dencében címet viseli. Túlmutatva
Magyarország jelenlegi határain, célja
– közössé téve a családorvosi érték-
rendet – hidat, bizalmat építeni, kie-

melni a hétköznapokból és példát mu-
tatni.

Mit tehetünk mi? Elsősorban szakí-
tunk azzal a káros „hagyománnyal”,
hogy az egészségügyet, annak dolgo-
zóit csak kritikával lehet és szabad il-
letni. Észre kell vennünk és fel kell
mutatnunk, hogy milyenek a jó orvo-
sok! Mert bizony vannak jó magyar
orvosok! Vegyünk róluk példát és pél-
dálózzunk velük!

Hiszen az alapellátást nem annyira
a gazdasági és szakmai alapok, hanem
az előbbiek hiányosságai ellenére sok-
kal inkább a benne dolgozók profiz-
musa, lelkiismeretessége tartja meg.
Az egészségügy, az alapellátás min-
dennapi hősei pedig igenis rászolgál-
nak és rászorulnak a jó szóra, a
dicséretre.

Ugyanakkor a szakmák többségé-
hez hasonlóan a családorvosi is lét-
számhiánnyal küzd, nagyon fontos

utat mutatni a fiatal orvosoknak, azok-
nak, akik ezt a szép, de nehéz pályát
választják. A díjazottak munkásságá-
nak megismerése, elismerése komoly
biztatást jelenthet ebbe az irányba. 

Tehát jelölje ön is kedvelt családor-
vosát és praxisát! Keresse föl és küldje
el a
http://evcsaladorvosa.hu/index.php/hu/
oldal szerkesztőinek a saját történetét! 

Jelölhet magánszemély, civil szer-
vezet, önkormányzat, egyházi közös-
ség. 

Így a magyarországi Országos
Alapellátási Intézet sikerrel jutalmaz-
hatja a legkiválóbb orvos-nővér telje-
sítményeket! 

A pályázat keretében a neves közé-
leti szereplőkből álló zsűri és a látoga-
tók, vagyis az önök szavazatai alapján
választják ki azokat az orvosokat, aki-
nek odaítélik Az év praxisa a Kárpát-
medencében díjat.

Ma BÁLINT és VALENTIN,
holnap KOLOS és GEORGINA
napja. 
KOLOS: régi magyar személy-
név, ami a német Klaus névnek
a magyar formája, ez pedig a Ni-
kolaus (Miklós) név rövidülése. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. február 13.

1 EUR 4,5019
1 USD 4,2327

100 HUF 1,4601
1 g ARANY 167,4070

Megkezdődött a második félév
Hétfőn megkezdődött a tanintézetekben az oktatás. A
2016–2017-es tanév második félévét április 19-én szakítja
meg a tavaszi szünidő. A tanítás ezt követően május 2-án
folytatódik, és június 17-én zárul.

Önkénteseket toboroznak
A Maros Megyei Katasztrófaelhárító Felügyelőség 16–65
év közötti önkénteseket toboroz. Az érdeklődők ettől a hét-
től kezdődően március 3-áig adhatják le jelentkezési dosz-
sziéikat a felügyelőség marosvásárhelyi Horea utcai
székhelyén. A jövendő önkéntesek felkészítésen vesznek
részt, ezt követően pedig a felügyelőség különböző beve-
tésein, az elsősegélynyújtásban, humanitárius akciókon,
illetve a megelőző jellegű tevékenységekben nyújthatnak
segítséget. Bővebb tájékoztatás a felügyelőség www.isu-
mures.ro honlapján található. 

Hahota-kabaré Szászrégenben 
és Marosvásárhelyen

A nagy érdeklődésre való tekintettel Szászrégenben újra
színre viszi a Hahota színtársulat rendkívül sikeres Ha be-
téved – nem téved! című szilveszteri kabaré-előadását. A
nagyérdemű február 23-án, csütörtökön este 7 órakor a
régeni Eugen Nicoară művelődési ház előadótermében te-
kintheti meg az előadást. Marosvásárhelyen legközelebb
február 19-én, vasárnap, 25-én, szombaton és 26-án, va-
sárnap este 7 órától látható a fergeteges kabaré a Maros
Művészegyüttes előadótermében. A Hahota színpadán
eddig soha nem játszott jelenetek szereplői: Puskás
Győző, Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen Barna, Cseke
Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi P.
Szilárd. Rendező: Kovács Levente. 

Jogi tanácsadás
Február 15-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőink-
nek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot.

Sepsiszentgyörgyi zenekar 
a Kottában

Februárban a sepsiszentgyörgyi White Betty zenekar lesz
a Kotta vendége. Az ismert zenészekből álló csapat a
blues, jazz és funky stílusú saját dalok mellett új köntösbe
öltözteti a közismert Jimi Hendrix-, Beatles-, John Mayer-,
Michael Jackson-, Jamiroquai- és George Gershwin-alko-
tásokat is. A zenekar tagjai: Tinca-Laura Zan – énekes;
Tinca Teddy – gitáros, énekes; Kerezsi Csongor – basz-
szusgitáros, a Marosvásárhelyi Rádió háromszéki tudósí-
tója, Kovács Zsolt, aki a cajón nevű ütőhangszeren játszik.
A koncertre 26-án, vasárnaphoz egy hét 18 órai kezdettel
kerül sor a Marosvásárhelyi Rádió stúdiótermében. A be-
lépés díjtalan. 

Baleset öt sérülttel
Szombaton Radnót mellett közúti baleset történt. Egy gép-
kocsivezető az útviszonyoknak nem megfelelő sebesség
következtében elvesztette uralmát járműve fölött, amely
lesiklott az úttestről. A balesetben a sofőr és négy utasa
könnyebb sérülést szenvedett – tájékoztatott a Maros Me-
gyei Rendőr-felügyelőség szóvivője.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

14., kedd
A Nap kel 

7 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 45 perckor. 
Az év 45. napja, 

hátravan 320 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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Megyei hírek

88.800 csempészett cigarettát, 61.877 lejt és 12 ezer
eurót foglaltak le a rendőrök Maros és Suceava megyében
házkutatások során. 

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség gazdasági bűn-
cselekményeket vizsgáló ügyosztálya a bűnüldöző ügyosz-
tállyal, a közrendészettel és a Suceava Megyei
Rendőr-felügyelőséggel együttműködve szombaton 17
házkutatást végzett – 15-öt Maros és kettőt Suceava me-
gyében – csempészett cigaretta beszerzésével és árusításá-
val gyanúsítottaknál. Ugyanakkor a Beszterce-Naszód
megyei rendőrség közreműködésével egy járművet is meg-
állítottak, amely a gyanú szerint Suceava megyéből szállí-
totta a csempészett cigarettát.

A nyomozás során kiderült, hogy egy Maros megyei cég
ügyintézője, aki Suceava megyében folytatott kereske-
delmi tevékenységet, egy egész hálózatot fejlesztett ki Uk-
rajnából és Moldovából illegálisan behozott cigaretta
értékesítésére. A csempészárut a határ menti településekről
hozták be a cég alkalmazottai, és Maros megyében forgal-
mazták.

Az ügyben a Maros megyei rendőrök hat személyt hall-
gattak ki, közülük hármat 24 órára őrizetbe vettek. Az ille-
tékes hatóság a csempészet és pénzmosás három
gyanúsítottja ellen igazságügyi ellenőrzést rendelt el,
ügyük kivizsgálása folytatódik a Maros Megyei Törvény-
szék melletti ügyészség irányításával.

Cigarettacsempészet ügyében nyomoznak

Az év családorvosa a Kárpát-medencében

Most múlik – Bálint-napkor
Ma este 7 órától újra látható a Maros Művészegyüttes
Most múlik című előadása, amely a humor és paródia
eszközeivel a népzene és néptánc mai színpadi, de
akár táncházi formáit is görbe tükör elé kívánja állítani.
A Bálint-napi előadást a párok kedvezményes áron te-
kinthetik meg a Maros Művészegyüttes kövesdombi
székházában.

Rendkívüli zongoraest
Rendkívüli zongoraestre várják a klasszikus zene ked-
velőit február 16-án, csütörtökön este 7 órakor a Kul-
túrpalota nagytermébe. Fellép Alekszej Nabjulin orosz
zongoraművész. Műsoron: Schumann-, C. Debussy-,
A. Szkrjabin-művek. A zongoraestre a 18-as számú
bérletek érvényesek.

A szerelem örök
Ezzel a címmel kerül sor rendkívüli hangversenyre a
szerelmesek napja alkalmából a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermében ma este 7 órakor. Vezényel:

Vasile Cazan, fellép a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia vegyes kara, zongorán játszik Antonia Some-
şan, közreműködnek Loredana Dascălu, Alexandra
Pavel, Bakó Edina, Nagy Norbert színművészek. Mű-
soron: madrigálok és népszerű operakórusok, illetve
szerelmes költemények és jelenetek.

Buksa Éva-Mária könyvbemutatója
Jelenvaló múlt címmel jelentetett meg dramatizált élet-
történeteket tartalmazó könyvet Buksa Éva-Mária. A
bemutató, illetve az író-olvasó találkozó ma 18 órától
lesz a Deus Providebit Ház nagytermében. A könyvet
Sebestyén Spielmann Mihály történész ismerteti. A
szerzővel Szucher Ervin felelős kiadó beszélget. Fel-
lépnek: Aszalos Enikő zenetanárnő, szoprán, valamint
Kilyén László és Korpos András színművészek. 

Kibédi farsang
Február 18-án, szombaton tartják meg a hagyomá-
nyos kibédi farsangot. A farsangolók menete délelőtt
10 órakor indul a helyi iskolától. Este 10 órakor bál
kezdődik a kibédi kultúrotthonban. A farsangi bálba a
belépő 10 lej.

RENDEZVÉNYEK

A Magyar Termék nagydíjas Petry
Látványműhely és Múzeum udvarán
február 17-én, pénteken 8-19 óra kö-
zött ismét megszervezésre kerül a
Local Farmers’ Market rendezvény.
A Petry cég segíteni szeretné a helyi
termelőket az értékesítésben, ugyan-
akkor a vásárlók számára megte-
remti a lehetőséget, hogy
rendszeresen vásárolhassanak egész-
séges helyi termékeket.

A vásár bő felhozatalt kínál a kü-
lönböző hagyományos és helyi ter-
mékekből, úgymint: hústermékek,
tejtermékek, sajtok, méz,  lekvárok,
szörpök, gyümölcslevek, borok, pá-
linka, zöldség, gyümölcs, házi kek-
szek, kézműves termékek, házi
szappanok, krémek, ékszerek, aján-
déktárgyak.

Friss töpörtyű olvasztás is lesz,
kóstolással.

Helyi termelők a Petry Látványműhelyben

Fotó: Vajda György  (archív)



A korábbi napok csupán néhány
ezer fős megmozdulásihoz képest
vasárnap este ismét nagyobb
számban vonultak tüntetők a kor-
mány székháza elé, ahol egyes
becslések szerint több mint har-
mincezren követelték a szociálli-
berális Grindeanu-kabinet lemon-
dását. Az ország más nagyvárosa-
iban is ezrek tüntettek.

Közben a kormányt támogató de-
monstráció sorai is szélesedtek az elnöki
hivatalnál: a hétköznapokon megszokott
néhány százas létszámhoz képest vasár-
nap mintegy ezren demonstráltak a kor-
mány védelmében és Klaus Johannis
államfő ellen.

A tüntetések intenzitása ugyanakkor a
vasárnapi népesebb megmozdulásokon
egy nagyságrenddel elmaradt a korábbi
hétvégi csúcsponthoz képest, amikor or-
szágszerte félmillióan, Bukarestben
pedig több mint kétszázezren vonultak

utcára, és a kabinet hatálytalanította a
népharagot kiváltó rendeletét.

Az országban negyedik hete tiltakozik
a fiatal városi középosztály a büntetőjog
módosítását célzó kormányzati elképze-
lések ellen, azzal vádolva a parlamenti
többséget, hogy a korrupt politikusok fe-
lelősségre vonását akarja így megakadá-
lyozni. A szociálliberális kormánytöbbség
idősebb támogatói a decemberi választá-
sokon kifejezett népakarat védelmében
vonultak utcára, hogy ne engedjék le-
mondatni a voksukkal hatalomra juttatott,
szociális intézkedések sorát bevezető
kormányt. A tüntetéseknek továbbra sin-
csenek szónokaik vagy vezetőik, min-
denki az általa javasolt jelmondatok,
feliratok szellemessége függvényében
tudja felhívni követeléseire a figyelmet.
A kormányépület körül többen maratoni
távfutást rendeztek, így jelezve azt, hogy
hosszú távú tiltakozásra rendezkedtek be
és kitartanak követeléseik mellett.

Vasárnapra a kormányellenes tünteté-
seket mozgató közösségi oldalak egyike
megszervezte a „legnagyobb élő román
zászló” megjelenítését. A kormány előtti
teret három részre osztva önkéntesek a
román zászló három színét jelképező
piros, sárga és kék papírlapokat osztottak
szét a résztvevők között, akik este ki-
lenckor a színes papírlapokat fejük felé
emelve és megvilágítva „kirajzolták” a
román trikolórt.  A  tiltakozó megmoz-
dulások az ország számos nagyvárosá-
ban is folytatódtak vasárnap. A
Kolozsváron, Temesváron, Nagyszeben-
ben utcára vonult kormányellenes tünte-
tők számát is több mint ötezerre
becsülték hírforrások. 

A kormánykoalíció nem ismerte el,
hogy bármilyen hibát követett volna el,
a tiltakozási hullámot külföldről pénzelt
manipulációnak nevezte, és a kialakult
helyzetért Klaus Johannis államfőre pró-
bálja hárítani a felelősséget. (MTI)

Az ankarai orosz nagykövet decemberi meggyilkolásáról
készített kép, az AP amerikai hírügynökség fotósának, Burhan
Özbilicinek a felvétele nyerte el a World Press Photo 2017
fődíját hétfőn Amszterdamban. Máté Bence magyar termé-
szetfotós harmadik helyezést ért el a Természet kategóriában
a sorozatok között.

A nyertes fotón az öltönyt és nyakkendőt viselő merénylő
látható fegyverrel a kezében, amint a másodpercekkel koráb-
ban agyonlőtt Andrej Karlov nagykövet holtteste felett áll. A
tettes a bal kezét kinyújtott mutatóujjal a magasba tartja, köz-
ben dühödten ordít.

A díjnyertes fénykép az „Egy gyilkosság Törökországban”
című sorozat darabja, amely az ankarai kortárs művészetek
galériájában tavaly december 19-én elkövetett merénylet pil-
lanatait rögzítette. Az éppen egy kiállítás nyitóbeszédét
mondó orosz diplomatát egy 22 éves, szolgálaton kívüli
rendőr lőtte agyon, aki a Dzsais al-Fatah szíriai iszlamista
koalíció tagja volt, és Karlov lelövése után azt kiáltotta arab
nyelven, hogy „Allah Akbar”, vagyis „Isten hatalmas”.

A zsűri tagjai az AP fotóriporterének bátorságát méltatták,

aki – mint mondta – ösztönösen cselekedett a szeme láttára
történő, sokkoló események közepette.

„A munkám végzése mellett döntöttem, felmértem, hogy ez
most itt történelmi pillanat, nagyon fontos esemény, és hogy
megsebesülhetek, talán meg is halhatok, de legalább a jó új-
ságírást képviselem” – közölte az amerikai hírügynökség ve-
terán fényképésze.

A díjnyertes fénykép bemutatja „napjaink gyűlöletét”, ma-
gában foglalja mindazt, amit az év fotójának jelentenie kell
– emelte ki Mary F. Calvert zsűritag.

Az év fotója fődíj 10 ezer euró pénzjutalommal jár. A világ
legrangosabb fotópályázatára 125 ország 5034 fotósa neve-
zett több mint 80 ezer felvétellel. A zsűri 25 ország 45 fotósát
díjazta nyolc kategóriában.

Dámszarvasokat ábrázoló fényképével Máté Bence ma-
gyar természetfotós harmadik helyezést ért el a Természet ka-
tegóriában a sorozatok között.

A fő hírkategóriák nyertes képei között a menekültek, a szí-
riai és az iraki háború és a riói olimpia témája dominált.
(MTI)

Napjaink gyűlölete

Parlamenti támogatás a korrupció-
ellenes népszavazáshoz

A parlament hétfői együttes ülésén kedvezően véle-
ményezte Klaus Johannis államfő kezdeményezését,
aki a korrupcióellenes harc folytatásáról és a köztiszt-
viselők feddhetetlenségi követelményéről akar kiírni
népszavazást. A parlament egyhangúlag fogadta el
erről szóló határozatát, jóllehet a szociálliberális par-
lamenti többség korábbi nyilatkozataiban bírálta az
elnököt, amiért egy „magától értetődő” kérdésben veri
húszmillió eurós költségbe az országot, szerintük
csak azért, hogy megcsappant népszerűségét ja-
vítsa. Johannis azt követően jelentette be népszava-
zási kezdeményezését, hogy tüntetések kezdődtek a
kormány közkegyelmi és a büntetőjog módosítását
célzó tervezete ellen, amelyet a tüntetők a korrupt po-
litikusoknak szánt mentőövként értékeltek. (MTI)

Egészségügyi segély
Magyarország húszezer adag vakcinát ajánlott fel ka-
nyaró ellen Kárpátaljának, hogy megelőzhető legyen
a romániai járvány átterjedése az ukrajnai megyére
– közölte Grezsa István, a Miniszterelnökség Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési
feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kor-
mánybiztosa hétfőn az MTI-vel. Hozzátette: az oltó-
anyag szállításáról a közeli napokban az országos
tisztifőorvos fog egyeztetni az illetékes ukrán ható-
sággal Kárpátalján. Az oltóanyagokat Magyarország
egészségügyi segélyként juttatja el Kárpátaljára, és
ha szükség lesz rá, akkor a következő négy évben is
támogatja Ukrajnát oltóanyagokkal.

Lavinaomlás a francia Alpokban 
Kilenc embert elsodort egy lavina hétfő délelőtt a
francia Alpokban, Tignes település közelében, leg-
alább négyen meghaltak. Ez az idei szezon eddigi
legsúlyosabb balesete a francia hegyekben. A nyolc
síelő és kísérőjük a pályán kívüli területen tartózko-
dott, 2100 méteres magasságban, amikor elsodorta
őket egy 400 méter szélességű lavina. A hegyimen-
tők délután 1 óráig négy holttestet emeltek ki a hó
alól, a többieket továbbra is keresik. Az áldozatok ál-
lampolgárságáról és személyazonosságáról egyelőre
nem közöltek részleteket a hatóságok. Az idei sísze-
zon kezdete óta 13 lavinabaleset történt a francia Al-
pokban és a Pireneusokban, amelyekben hárman
vesztették életüket. A tavalyi 45 hóomlásban 21-en
haltak meg. (MTI)

Tiltakozás a Berlinale 
filmfesztiválon

Romanian Cinema #resist – ez az üzenet állt vasár-
nap este a román filmipar ismert alakjai által a 67.
Berlini Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén fel-
mutatott táblákon. A producereket, rendezőket és szí-
nészeket felvonultató küldöttségben ott volt Anca
Damian, Ada Solomon és Tudor Giurgiu is. A román
filmszakma képviselői békésen tüntettek vasárnap
este a vörös szőnyegen, két táblát tartottak fel, így
vállalva szolidaritást a nagyobb romániai városokban
zajló tüntetések résztvevőivel. A Berlinaléra, amelyen
400 filmet vetítenek, mintegy 335 ezer jegy kelt el,
122 ország több mint 20 ezer látogatójára számíta-
nak, köztük 3800 újságíró van ott. (Mediafax)
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hallgatott, mint a csuka, most pedig a jó ég tudja hon-
nan küldözgeti egymás után, mint mérgezett nyilakat, a
„leleplező” videofelvételeket.

Azt mondta a decemberi fordulat után az akkori idők
nagy „prófétája”, Silviu Brucan, hogy húsz évnek kell
eltelnie ahhoz, hogy Románia valóban demokratikus
jogállammá váljék. Akkor szörnyűséges túlzásnak tűnt
az „előrejelzés”, mindenki azt gondolta, az új rendszer
vezetői élni és nem visszaélni fognak a hatalmukkal.
Fejlesztik a gazdaságot a köz javára, emberhez méltó
életkörülményeket biztosítanak majd a diktatúra sötét
évei után, biztosítják az alapvető emberi jogokat, a nem-
zeti kisebbségeknek pedig megadják mindazt, amit a
Gyulafehérvári kiáltványban megígértek. Amiből semmi
sem lett, sem gazdasági, sem politikai, sem jogbizton-
sági szempontból. Ezzel szemben időnként inkább visz-
szafordulni látszik a történelem kereke, főleg
kisebbségjogi szempontból. 

Szóval ez nálunk a „jogállam”.
Visszatérve a tüntetésekre: egy jogállamban a leg-

több szavazatot nyert politikai formáció alakít kor-
mányt, akkor is, ha éppenséggel nem tartozik az államfő
kedvencei közé. A választási eredmény véglegesítése
után azonnal megalakul az új kormány, és munkához
lát. Sőt türelmi időt is adnak neki. Ezzel szemben nálunk
az államelnök már aznap kijelentette, hogy mindent
megtesz az új kormány megbuktatása és egy „más” par-
lamenti többség kialakítása érdekében. És mai napig
tartja a szavát. 

Nem akarok az ördög ügyvédje lenni. Valóban hibá-
zott a kormány a Btk. módosításával, és méltán váltotta
ki az utca haragját. De talán ideje lenne hagyni dol-
gozni, lássuk, betartja-e a választási ígéreteket. Ám, úgy
látszik, valakiknek nem érdeke a nyugodt és hatékony
kormányzás. Újra és újra felkavarják a kedélyeket, nem
engedik abbahagyni az utcai zavargásokat. 

Hát így állunk a „jogállammal”.

„Jogállam”
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Emmanuel Macron, a francia szo-
cialista kormány függetlenként
induló volt gazdasági minisztere
továbbra is fölényes győzelmet
aratna Marine Le Pen, a radikális
jobboldali Nemzeti Front elnöke
felett, ha most tartanák a francia
elnökválasztás második forduló-
ját, a sikkasztási gyanúba kevere-
dett Francois Fillon konzervatív
jelölttel szemben viszont már
több esélye lenne Le Pennek –
derül ki az Opinionway közvéle-
mény-kutató intézet felmérésé-
ből, amelyet hétfőn ismertetett a
Les Échos című gazdasági napilap.

A február 10–11–12-én 1590 francia
választópolgár megkérdezésével készült
reprezentatív felmérés szerint Le Pen 42
százalékot érne el Fillonnal szemben, aki
58 százalékkal nyerné az elnökválasztást
a második fordulóban. Pénteken még 60-
40 százalékos volt a megoszlás a két je-
lölt között.

A Nemzeti Front jelöltje Emmanuel
Macronnal szemben is két százalékot ja-
vított, a centrista jelölt 63 százalékkal
győzné le a 37 százalékot elérő Le Pent,

míg pénteken még 65-35 százalékos volt
az állás.

Az első fordulóban nem változott a
sorrend, Marine Le Pen vezet 26 száza-
lékkal, Macron 22 százalékkal a máso-
dik, a 21 százalékkal harmadik helyre
várt Fillon előtt. A novemberi jobboldali
előválasztás győztesének a felmérések
két hónappal ezelőtt még 30 százalékot
jeleztek előre.

A konzervatív jelölt két napja Francia-
ország egyik tengerentúli területén, La
Réunion szigetén kampányol, ahol ismé-
telten azzal szembesül, hogy nem tudja
a választási programját kifejteni, mert a
felesége és gyerekei állítólagos fiktív
parlamenti állásai miatt indult vizsgálat-
tal szembesítik az újságírók és a válasz-
tók egy része.

Hasonló eljárás folyik egyébként Ma-
rine Le Pen ellen is, de az ő népszerűsé-
gére az eddig egyáltalán nem volt
hatással.

Az Európai Parlament 1,1 millió euró
visszafizetését kérte a Nemzeti Front hat
képviselőjétől, köztük a pártelnöktől is,
akik állítólag az uniós pénzekből fizették
a párt párizsi munkatársait. 

Jérome Fourquet, az Ifop közvéle-
mény-kutató intézet elemzője szerint Le
Pennel szemben azért elnézőbb a közvé-
lemény, mert őt nem azzal gyanúsítják,
hogy a családjára fordította a közpénzt,
hanem azzal, hogy a pártját működtette
belőle.

Az elemző szerint Le Pen népszerű-
sége azért sem csökken a vádak miatt,
mert az FN-szavazók inkább összezár-
nak a vezetőik mögött, s média-összees-
küvést látnak az ügy mögött, nem hiszik
el a vádakat. A konzervatív jelölt viszont
egy olyan megszorításokat és elvonáso-
kat tartalmazó gazdasági programmal
kampányol, amelyhez a tisztességes po-
litikus imázsát kapcsolta hozzá. Ezt
azonban a gyanú hiteltelenné tette a mo-
rális kérdésekben érzékenyebb jobbol-
dali szavazók egy része előtt.

A botrány három héttel ezelőtti kirob-
banása óta Francois Fillont mindenhol
tüntetők fogadják, s a jobboldali képvi-
selők sem látják szívesen választókörze-
teikben. A jelölt több rendezvényt is
lemondott, s a héten is csak egy vidéki
látogatást tervez Franciaországban.
(MTI)

Továbbra is Macron arathat győzelmet Franciaországban

Büntetőeljárás indítását kérte Kovászna megye pre-
fektusa azon kézdivásárhelyi városházi hivatalno-
kok és városi képviselők ellen, akik 2015
novemberében jóváhagyták, illetve megszavazták,
hogy a székelyföldi város egyik utcáját Wass Albert
íróról nevezzék el.

A vitatott önkormányzati határozatot 2016 februárjában a
prefektus keresete alapján visszavonta az önkormányzat, és
akkor a rendőrség javaslatára az ügyészség le is zárta az ügyet.
Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa azonban megfel-
lebbezte az ügyészségi határozatot, és újabb kivizsgálást kért.
Bokor Tibor, a székelyföldi város polgármestere a Krónika
című napilapnak nyilatkozva azt mondta, hogy az okafogyottá
vált ügy újbóli felmelegítése feszültségkeltésre szolgál.

Ménessy Kinga, a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal
kommunikációs osztályának a munkatársa az MTI-nek el-
mondta: a prefektus fellebbezését a helyi bíróság tárgyalja feb-
ruár 16-án.

Kézdivásárhely önkormányzata 2015 novemberében egy-
hangúlag megszavazta, hogy egy addig névtelen utcát Wass
Albert íróról és költőről nevezzenek el. A névadást a Hatvan-

négy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi
szervezete javasolta. Az ügyben a prefektus, valamint egy, a
székelyföldi románok érdekeiért gyakran megnyilatkozó blog-
ger és szervezet is feljelentést tett. A névadást kifogásoló szer-
vezet azzal érvelt, hogy Wass Albert bizonyítottan háborús
bűnös volt. A HVIM azonban átadott az önkormányzatnak egy
– a főügyészségnek tulajdonított, de később hamisnak bizo-
nyult – dokumentumot, amely arról tanúskodik, hogy Wass
Albertet sem emberiesség-, sem békeellenes bűncselekménye-
kért, sem háborús bűnökért nem ítélték el. Az utcanévadás,
majd a név visszavonásának a folyamata párhuzamosan zajlott
a HVIM két kézdivásárhelyi vezetője, Beke István és Szőcs
Zoltán ellen felhozott terroristavád kivizsgálásával.

Wass Albertet 1946-ban háborús bűnök elkövetése miatt tá-
vollétében – egy vitatott ítéletben – halálra ítélte egy kolozs-
vári népbíróság. Azzal vádolták a korabeli román hatóságok,
hogy 1940-ben, a magyar hadsereg Észak-Erdélybe történő be-
vonulásakor parancsot adott több ember kivégzésére. A háborús
bűnösök kultuszát tiltó, 2002-ben elfogadott jogszabály értelmé-
ben három erdélyi településen eltávolították talapzatáról az író
köztéri szobrát. (MTI)

Büntetőeljárás a Wass Albert utcanév miatt

Tízezrek vonultak utcára országszerte vasárnap



Ismét tragikus eseményekről
számolt be a Delgaz Grid gáz-
szolgáltató vállalat. Az év
első öt hetében az általuk le-
fedett területen 23 személy
szenvedett szén-monoxid-
mérgezést, közülük nyolcnak
nem tudták megmenteni az
életét. 

A tragédiák elkerülhetők lettek
volna

A sajnálatos esetek azért követ-
keztek be, mert – a többszöri fi-
gyelmeztetések ellenére – olyan
kályhákat, berendezéseket használ-
tak, amelyeket nem csatlakoztattak
kellőképpen a kéményekhez, a ké-
ményeket nem takarították ki, s az
aragázkályhát fűtőtestként használ-
ták. 

A Delgaz Grid gázszolgáltató
aggodalommal könyveli el a tragi-
kus kimenetelű eseményeket, ame-
lyek nagyon könnyen elkerülhetők
lettek volna, ha betartották volna a
biztonságos üzemeltetés szabályait. 

– A fogyasztókban tudatosulni
kell annak, hogy mennyire fontos

a gázzal működő berendezések
biztonságos üzemeltetése, hiszen
senki sem teheti kockára a saját és
a környezetében élők életét. Bármit
újra lehet építeni, vissza lehet sze-
rezni, viszont az emberi életekkel
nem szabad játszani – nyilatkozta
az esetek kapcsán Torsten Roeglin,
a Delgaz Grid vezérigazgatója.

A szolgáltató több esetben fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az
égett gázok távozását biztosító
rendszereket évente kétszer, de
kötelező módon a fűtési idény
megkezdése előtt ellenőrizni kell,
hogy az esetleges elzáródásokat
kiküszöböljék, hogy a lakás lég-
tere ne telhessen fel mérgező gáz-
zal. A kémények tisztítását
kizárólag hozzáértő, engedéllyel
rendelkező kéményseprővel kell
elvégeztetni. 

Egy másik fontos dolog, amit
nem győznek hangsúlyozni a gáz-
vállalat szakemberei: nyílt gáztűz-
hely fűtésre nem használható! –
közölte Adela Boţan sajtófelelős.
Gázrobbanás és tűz 
Szászrégenben

A múlt héten Szászrégenben a
Terasz utcában robbanás történt,

amit tűz követett. Három áldozat
volt, egy 57 éves nő, akinek a tes-
tén másod- és harmadfokú égési
sebek keletkeztek és egy 89 éves
férfi, őket kórházba szállították. A
harmadik személy megtagadta
kórházba szállítását. A robbanás
következtében a lakás 90 száza-
lékban megsemmisült és használ-
hatatlanná vált – írja az ISU
közösségi portálja. Hogy ponto-
san mi okozta a robbanást, erre a
szakértői csoport által végzett ki-
vizsgálás után kaphatunk pontos
választ. 
Szereltessenek gázérzékelőt!

A gázszivárgás és a szén-mono-
xid jelenlétének észlelésére min-
denképpen ajánlott a gázérzékelők
felszerelése. Mint ismeretes, a de-
tektorok felszerelése kötelező új,
gázzal működő berendezések
üzembe helyezésekor olyan helyi-
ségekbe, ahol az ablaküvegek 4
mm-nél vastagabbak, vagy hőszi-
geteltek. A szakemberek a tragé-
diák elkerülése végett azt ajánlják,
hogy minden helyiségben, ahol
gázzal működő berendezés üzemel,
szereltessenek gázszivárgás-érzé-
kelőt. 

Még négy osztályterem újult meg
adathordozóról, a tanár laptopjáról
illetve az internetről kivetíthessék
a képet. Ezeknek az eszközöknek a
felszereléséhez fel kellett újítani a
villamos vezetéket. A vetítővászon
alatt hat négyzetméternyi felületű új
mágneses táblák teszik lehetővé,
hogy az óra tananyaga elférjen raj-
tuk, valamint azt is, hogy több ta-
nuló dolgozzon egyszerre a táblánál.
A szóban forgó osztályokban újra-
festették a falburkolatot, felcsiszol-
ták és lelakkozták a parkettát.
Ezenkívül megduplázták a világító-
testeket, 4x2 neoncsövet szerelve
fel. A felújított termekben a 9., 
valamint az 5–8. osztályos diákok

tanulnak. Április végére készül el
újabb öt terem, a végzős osztályok
termei. A 10–11.-es diákok a jövő
tanévre remélhetik, hogy az iskola
mind a 37 osztályterme megújul.
Ehhez a Bolyai vezetői számítanak
az iskolafenntartó polgármesteri hi-
vatal támogatására, ahonnan a 22
terem felújításához szükséges fes-
téket és lakkot kérik. 

A támogatók, illetve az iskola
saját jövedelméből megvalósult
munkálatokról beszámolót külde-
nek az épület tulajdonosának, az
Erdélyi Református Egyházkerület
püspökségének, és számítanak az ő
segítségükre is. A nyár folyamán
ugyanis szeretnék az illemhelyek
felújítását és a sportpálya világítá-
sát is megoldani. 
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Januártól ismét működik a
Nyárádmente Leader Egyesü-
let nyárádszeredai irodája. A
tervek szerint áprilisban kez-
dődne el a pályázati időszak a
Leader-program keretében.
Ebben a ciklusban az előzőnél
kevesebb pénzre, alig több
mint 2 millió euróra pályáz-
hatnak a nyárádmenti telepü-
lések. 

Antal Zoltán távozását követően
Ördög Hanna vette át a munkaszer-
vezeti vezetői feladatkört, őt kér-
deztük arról, hogy milyen
változások vannak a pályázati intéz-
kedések terén, milyen jellegű pro-
jektekre lehet majd támogatást
szerezni. 

– A támogatási szerződést már
december közepén aláírtuk a mi-
nisztériummal, és gyakorlatilag ja-
nuár 1-jétől indult be az iroda
tevékenysége, öt munkatárssal dol-
gozunk, akárcsak az elmúlt ciklus-
ban. A csapat nem sokat változott:
Balási András a közkapcsolatokért,
Péter Hunor a projektkiértékelésért,
Albert Kacsó Ildikó a pénzügye-
kért, Nám Orsolya pedig a stratégia
megvalósításáért felel. Az elnöki te-
endőket Dászkel László látja el. A
székhelyünk ugyancsak Nyárádsze-
redában van, csak már nem a régi
gyermekotthon épületében, hanem
a művelődési ház emeleti részén
kaptunk a helyi polgármesteri hiva-
taltól egy irodahelyiséget, ugyan-
úgy közösen a kistérséggel,
valamint a Natura 2000 gondnok-
sággal. Azt szeretnénk, ha sikerülne
április folyamán kiírni a pályázato-
kat, jelenleg úgymond előkészítési
időszakban vagyunk, többek között
az útmutatókat dolgozzuk ki az
egyes intézkedésekhez. Az elképze-
lés az, hogy 2019 végéig tudjunk
minden pénzt kipályáztatni és leg-
alább a szerződéskötésekig eljutni. 

– Tudomásom szerint ezúttal ke-
vesebb pénz áll rendelkezésre.

– Sajnos kevesebb pénzünk van,
mint amivel az előző ciklusban gaz-
dálkodhattunk. Akkor 2,8 millió
euró volt összesen, amiből félmil-
liót a működésre, a többit pedig a
pályázatokra lehetett fordítani.
Ehhez képest most alig haladjuk
meg a 2 millió eurót összességében,
amiből az iroda működésére szánt
összeg szinte 400 ezer euró, a pro-
jektekre pedig 1,6 millió euró jut.
Kevesebb tehát a pénz, viszont ke-
vesebb az intézkedés is, pont ami-
att, hogy a Leader úgymond
„Leader-szerűbb” lett, mint a múlt-
kor, amikor sajnálatos módon egy
kis vidékfejlesztési tervünk volt,
nem voltak eltérések a nemzeti vi-
dékfejlesztési tervhez képest. Most
viszont innovatív projektjeink van-
nak, teljesen kizárja a Leader mind-
azt, amire a nemzeti vidékfejlesztési
tervben van lehetőség. Többek kö-
zött most ezért is nem tettünk be
mezőgazdasági intézkedést. Ugyan-
akkor az előző ciklus tapasztalata
azt mutatta, hogy a mezőgazdasági
projektek nem bizonyultak túl sike-
resnek.

– Mely területekre vonatkoznak a
pályázati intézkedések?

– Ezúttal öt pályázati intézkedés
van, ebből az első nem mezőgazda-
sági tevékenységek támogatása,
tehát gyakorlatilag cégek által lea-
dott pályázatok jöhetnek itt szóba,
bármilyen tevékenységre, ami nem
mezőgazdaság. Lehet itt gondolni
turizmusra, kézművesműhelyek 
létrehozására, termelőegységek ki-
alakítására. Itt a termelést gyártás-

ként kell érteni, például a textilipar,
fémipar vagy fafeldolgozás terén.
De szolgáltatások is szóba jöhetnek,
legyen az orvosi, állatorvosi, szoci-
ális, vagy például műszaki cikkek
javítása. Tehát elég tág a kör. 

A második – úgymond a polgár-
mesteri hivatalokat érintő – intézke-
dés a vidéki alapszolgáltatások
javítását, bővítését célozza. Itt köz-
területek kialakítása, korszerűsítése
jöhet szóba, parkok, játszóterek, pi-
acterek vagy éppen buszmegállók
kialakítása. Egy másik alpontja
ennek az intézkedésnek a szabad-
idős tevékenységekre használt épü-
letek vagy területek, multifunkcio-
nális sportpályák vagy kulturális
központok kialakítására vonatko-
zik. A harmadik intézkedés kereté-
ben a kulturális és természeti
örökség, valamint a természetvé-
delmi területek örökségének a vé-
delmére lehet támogatást szerezni.
Pályázhatnak önkormányzatok is,
de elsősorban a civil szférának szól.
Lehet itt tematikus útvonalban gon-
dolkodni, vagy természetvédelmi
látogatási központokban, vagy a
helyi kulturális örökségnek számító
tárgyak, javak védelmére lehívni
pénzalapokat. 

A negyedik intézkedésünk a szo-
ciális infrastruktúráról szól. Jelen-
leg az összes EU-s kiírás kizárja a
bentlakó rendszerben működő szo-
ciális tevékenységeket. Tehát idő-
sek otthona emiatt nem jöhet szóba.
Olyan pályázatok nyerhetnek támo-
gatást, amelyek nappali központ jel-
legű szolgáltatásokat foglalnak
magukban. Lehet ez after-school
jellegű program vagy például ott-
honi beteggondozás.

Az ötödik intézkedés lényege,
hogy uniós szinten próbálják támo-
gatni a különböző társulási formá-
kat. Esetünkben a teljes stratégiának
van egy turisztikai jellege, annak ér-
dekében, hogy úgymond „eladha-
tóak” legyenek a falvak, a
turistáknak nyújtott szolgáltatások
kiegészítsék egymást. Ezért az ötö-
dik intézkedés keretében egy, a 
térséget átfogó pályázatban gondol-
kodunk, ami a turizmus terén tevé-
kenykedő társulás létrehozására
vonatkozik.

– Az összegek átcsoportosítására
ezúttal lesz-e lehetőség?

– Az összegek átcsoportosítására
az elmúlt ciklusban volt lehetőség,
és akkor ez nekünk nagy segítség
volt, hiszen amikor láttuk, hogy
nem jönnek a cégek, sem a civilek
a pályázatokkal, át tudtuk csoporto-
sítani az összegeket úgy, hogy azok
a polgármesteri hivatalok által meg-
pályázhatóak legyenek. A hivatalok
biztos pályázóknak számítanak.
Ebben a ciklusban ha bizonyos in-
tézkedésnél maradnak meg össze-
gek, lehet valamennyit újracsopor-
tosítani, de a teljes összeget nem,
erre nincs lehetőség. Sokkal több a
mutató, és ezek teljesítése egy olyan
kötelezettség, aminek ha nem te-
szünk eleget, pénzlevonással jár. 

Indul a Leader-program
Kevesebb pénzre pályázhat 

a Nyárádmente

Idén 23-an szenvedtek szén-monoxid-mérgezést 
Nyolcan életüket vesztették

Menyhárt Borbála

(Folytatás az 1. oldalról)

Mezey Sarolta

Fotó: az ISU Facebook-oldaláról

Ördög Hanna                            Fotó: Facebook



Több mint húsz erdélyi településen
zajlik ezekben a napokban a házasság
hete elnevezésű rendezvénysorozat.
A hatodik alkalommal megszervezett
program mottója: Veled kiteljesedve!

A Gyulafehérvári Római Katolikus
Főegyházmegye Családpasztorációs
Központja szervezésében zajló ma-
rosvásárhelyi eseménysorozat vasár-
nap délelőtt a Kistemplomban tartott
istentisztelettel kezdődött. Hétfő este
a Deus Providebit Házban Szénégető
István családreferens pap tartott elő-
adást. 

Ma 18 órakor az Ama Deus ke-
resztyén kávézóban (Forradalom utca
8. szám) Boldogan éltek.... út a teljes-
ség felé címmel zajlik interaktív 
foglalkozás. Az együttlétre a házas-
ságban és párkapcsolatban élőket
várják, a beszélgetést Bakó Mária lel-
kigondozó vezeti. 

Szerdán szintén 18 órakor egy film
kapcsán a házastársi kapcsolat nehéz-
ségeiről, a család széthullásának 
veszélyéről és a kapcsolat megmen-
tésének lehetőségeiről zajlik beszél-
getés a Kistemplom gyülekezeti
házában (Ştefan cel Mare utca 
26. szám). A beszélgetést Fekete
Márton és Bukovinszky Cs. Tünde
irányítják.

Csütörtökön 19 órakor, az esti
szentmise után a Keresztelő Szent
János-plébánián Balla Imre segédlel-

kész és a Házas hétvége mozgalom
családjai mondanak imát a házassá-
gért. 

A Házas hétvége mozgalom pénte-
ken 18 órára meghitt vacsorára hívja
a párokat a Dona vendéglőbe (Ró-
zsák tere 43. szám). Meghívott Balla
Imre segédlelkész. A vacsorára a ha-
zassaghete.ro honlapon lehet beje-
lentkezni, a részvételi díj egy pár
számára 50 lej.

Szombaton délelőtt 10 órakor be-
szélgetős együttlétet szerveznek pá-
roknak a Gecse Dániel
Szakkollégiumban (Erdő utca 7b,
Bod Péter Diakóniai Központ). Beje-
lentkezni a Maros-Mezőségi Refor-
mátus Egyházmegye lelkészi
hivatalaiban lehet.

Vasárnap délelőtt 10 órakor záró
szentmisére kerül sor a Keresztelő
Szent János-plébániatemplomban. 

A házasság hete a Dona vendéglő-
ben 18 órától zajló vacsorával zárul,
amelyre szintén a hazassághete.ro
honlapon lehet bejelentkezni (részvé-
teli díj: páronként 50 lej).
Marosszentgyörgyön is ünnepelnek

A marosszentgyörgyi Gemini ven-
déglőben csütörtökön 18 órakor szer-
veznek meghitt együttlétet a helybéli
házaspároknak. Bejelentkezni a
0744–799-055-ös telefonszámon, il-
letve az adelasofalvi@yahoo.com e-
mail-címen lehet. (nszi)

Pénteken, a Marossárpatakért Egye-
sület által tizedik alkalommal meg-
szervezett nótaesten közel hatvanan
mulattak, énekeltek együtt. Jó hangú
énekesekben, minőségi borokban,
szárazsüteményekben, zsíros kenyér-
ben nem volt hiány, voltak, akik a haj-
nali órákig kitartottak. Az előző
évekhez hasonlóan, idén is népi zene-
kar kísérte a dalosokat, s volt egyéni
és közös éneklés is. A rendezvény
meglepetésvendége Szilágyi Sándor
ismert nótaénekes volt, aki színvona-
las előadása után még sokáig a hely-
színen maradt együtt dalolni a
település nótafáival.

Marossárpatak még azon erdélyi települé-
sek közé tartozik, ahol van igény a kulturális
és hagyományőrző rendezvényekre. A téli nó-
taestek mellett, tavaly novemberben tizen-
egyedik alkalommal szerveztek
hagyományőrző huszárbált, idén a tizedik
tánc- és huszárfesztiválra készül a Marossár-
patakért Egyesület és a helyi önkormányzat.

A péntek esti bevezetőben is elhangzott,
hogy az első nótaestre pontosan tíz évvel ez-
előtt, 2007 februárjában került sor a kultúr-
otthon konyhájában. Azóta minden évben
szép számban összegyűlnek énekelni a sárpa-
takiak, mert kedvelik a mulatságot, szeretik
a magyar nótát, nemzetünk egyik legtisztább
kincsét, amely a legmélyebb emberi érzése-
ket szabadítja fel bennünk. A jelenlévők idén

is egy perc csenddel tisztelegtek Kristóf Ist-
ván tanító, Kozma András sofőroktató és
Gábor János nótafa emléke előtt, akiknek
fontos szerepük volt egykor Sárpatakon a ha-
gyományőrzésben. Kristóf István már a
nyolcvanas években is szervezett dalos este-
ket, amelyekről hangfelvételek is készültek,
Kozma András a helyi népi zenekar prímása
volt, Gábor Jánostól pedig az előző években
nagyon sok nótát tanulhatott a fiatalabb nem-
zedék. 
Fénykép-összeállítás, meglepetésvendég

A szervezők hatalmas kivetítőn mutattak
be válogatást az előző kilenc nótaesten ké-
szült fényképekből, majd Szilágyi Sándor nó-
taénekes előadása következett, akit a környék
legrangosabb prímása, a vajdaszentiványi
Horváth Elek kísért rögtönzött népi zeneka-

rával (Barabási László harmonikás, Gondos
János brácsás). Szilágyi Sándor érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy már jó néhány éve
szoros kapcsolatot ápol a sárpatakiakkal.
„Mindig szívesen jövök ide énekelni, mert
sok a barát, az ismerős, és minden közös nó-
tázás alkalmával tanulok valami újat. Ezút-
tal is lejegyeztem három-négy olyan nótát,
amit eddig nem ismertem, de szeretném
megtanulni őket” – nyilatkozta a nótaéne-
kes.

A meglepetésvendég nótázását követően a
program az előző nótaesteken közösen tanult
Don-kanyarban áll egy szomorúfűzfa, Elme-
gyek, elmegyek jó messzire, Zöld erdőben de
magas, Erdélyországban van az én hazám
című népdalok eléneklésével folytatódott. Az
idén sem maradt el a közös daltanulás, a szer-
vezők Göndör Rezső helyi tanítót kérték fel,
hogy egy új nótát tanítson a jelenlévőknek. A
hagyományőrző huszár választása Az ezer-
nyolcszáznegyvennyolcadik évben kezdetű
dalra esett, a résztvevők hamar megtanulták.
Tombolahúzás, közös nótázás

Az önkormányzat képviselői, ígéretükhöz
híven, a nótaesten kisorsolták berekfürdői ba-
rátjuk, Kovács S. László ajándékát. A ven-
déglátással foglalkozó üzletember
felajánlotta, hogy azon családok között, akik
a közelmúltban 30 lejen felül adományoztak
a két tűzkárosult család (egyik péterlaki,
másik pókai) javára a sárpataki gyűjtés során,
sorsoljanak ki egy háromnapos (kétéjszakás)
magyarországi üdülést a berekfürdői Abád
Apartman Berek-Berény családi vállalkozás
részéről. A szerencsés ifj. Gálfi Tibor és csa-
ládja lett.

Az idei legidősebb résztvevő a körtvélyfá-
jai 82 éves Rosu Anna néni volt, aki 14 éve a

marossárpataki Teleki-kastélyban működő
gondozóközpont lakója. Anna néni szívesen
énekelte mikrofonba kedvenc nótáit. A falu
nótafái közül ezúttal sem hiányoztak: id.
Marton István, Kozma Ferenc (Maca), Orbán
Ferenc, Pető Attila, de a nők között is akadtak
csengő hangú dalosok, szépen énekeltek a te-
lepülés református nőszövetségének jelen
lévő tagjai is. Gernyeszegről érkezett a kiváló
nótafa Szabó István, Sáromberkéről Sándor
Botond harmonikás, Marosvásárhelyről Vá-
radi Csaba. Jelen voltak a település két nagy-
szerű énekes-billentyűse, Mózes Sándor és
Rend Tamás tanárok, de Kozma Barna pol-
gármester is tiszteletét tette a rendezvényen.

A közös dalolás során a nótakedvelők elő-
ször fegyelmezetten a helyükről énekeltek,
aztán körbe állva sorra fújták el az ismert
kuruc nótákat, 1848-as dalokat és világhábo-
rús énekeket, szerelmes dalokat, hallgatókat,
kuplékat. Az elmúlt évekhez hasonlóan bárki
javasolhatott, kezdhetett dalt, a nótázók min-
denkinek teljesítették a kívánságát. Az éne-
kesek kitartottak, jól bírták hangerővel, így a
jókedvű nótázás hajnali négy óráig tartott.

A hagyományőrző est kiadásait idén is a
Marossárpatakért Egyesület fedezte, a sárpa-
taki születésű Cozma Ferenc mezőkölpényi
borász nagyon finom, minőségi „kedvcsiná-
lóval” támogatta a rendezvényt.
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Érdekesnek ígérkező koncert-
nek ad otthont e hét folyamán a
marosvásárhelyi Jazz&Blues
Club. A Sörház utcai lokál nagy-
termében a Londonban alapított
Adam Haraszti Project nevű for-
máció lép fel szerdán, február 15-
én.

Az együttes zenei világa a
dzsessz, a soul és a hiphop stílu-
sok elemeit ötvözi, eddig egy kis-
lemezt adtak ki The First címmel,
amelyet a múlt év végén mutattak
be Magyarországon, elsőként a
szegedi dzsessznapokon. A kvar-
tettet a névadó dobos alapította
2015 végén a brit fővárosban, egy
ottani jam sessiont követően. Így
állt össze a formáció, amelyet Ha-
raszti Ádámon kívül Sheldon
Agwu (gitár), David Mrakpor
(basszusgitár) és Bodo Maier
(trombita) alkot.

Sheldon Agwu olyan zenészek
hatására kezdett el gitárjátékot ta-
nulni, mint B. B. King, Freddie
King, Albert King vagy Jimi
Hendrix, és a rock, pop, funk és
latin műfajok megszállottja.

David Mrakpor több hangsze-
ren játszik, a The Age of Luna
nevű hiphop projektben is közre-
működik, illetve többször fellépett
a híres londoni Ronnies Scotts
Jazz Clubban. Több zenei projekt-
ben vesz részt. Olyan személyisé-
gek ihlették zenei világát, mint

Don Blackman, Bernard Wright,
Herbie Hancock, Norman Con-
nors, Azymuth, Milt Jackson,
Bobby Hutcherson, Karriem Rig-
gins vagy J Dilla.

Bodo Maier kiskorától tanult
trombitán játszani, végül a Svájc-
ban lévő Hochschule Luzern –
Musik zeneiskolában végzett.
Olyan előadókkal dolgozott
együtt, mint a Delinquent Habits,
Matthias Rüegg (Vienna Art Or-
chestra), Joseph Bowie, Monty
Phython’s Spamalot Musical (Zü-
rich), Christoph Walter Orchestra,
David Liebmann, St. Petersburg

Improvisers Orchestra, Barry Guy,
Peter Evans, Anarkoflamenco, Joe
Haider, Roberto Koch, Mauro
Martins, Viviane de Farias, Ri-
cardo Fiuza, Linsey Alexander,
avagy Eric „Guitar” Davis.

Az említett muzsikusokból álló
dzsesszformáció nemrég erdélyi
turnéra indult. Február 14-én Te-
mesváron, 15-én Marosvásárhe-
lyen, 16-án Csíkszeredában, 17-én
Sepsiszentgyörgyön, 18-án Szé-
kelyudvarhelyen, 19-én pedig
Déván lépnek fel. A marosvásár-
helyi koncertre este 9 órakor kerül
sor.

Az Adam Haraszti Project Vásárhelyen 

Hajnali négyig zengett a magyar nóta Marossárpatakon

Berekméri Edmond

Veled kiteljesedve!
Házasság hete Marosvásárhelyen Kaáli Nagy Botond



A református egyház anya-
könyvi bejegyzése szerint
„1740. augusztus 7-én Haller
Gáborné született Károlyi
Klára utasítására a katoliku-
sok a kerelőszentpáli refor-
mátus templomot erőszakkal
birtokukba vették, a papot és
a tanítót elüldözték, a mene-
külésre kényszerült reformá-
tusokat üldözőbe vették...”.
Azóta nincs Kerelőszentpálon
református templom, jelenleg
imaházban tartják az isten-
tiszteleteket. Ígéret van arra,
hogy 2017. november 12-én
templomot avatnak fel  a ke-
relőszentpáli reformátusok. 

Csorbai Loránd fiatal lelkipásztor
2009-től szolgálja a Kerelőszentpál
községben levő 163 reformátust. Pa-
rókiája, temploma Magyardellőn
van. Szentpálon 50-en tartoznak a
gyülekezethez, közülük a vasárnapi
istentiszteletre mintegy 30-an járnak
rendszeresen. 

– Egyfajta történelmi helyreiga-
zítás lenne, ha az imaház helyére
megépülne az új templom, mivel az
imaház nagyon tönkrement, sokba
kerül a folyamatos javítás, karban-
tartás. A templomépítés ötlete több
mint öt éve felmerült, de konkrétan
másfél éve döntöttük el Pap Sándor
gondnokkal közösen, hogy a gyüle-
kezet felvállalja a munkálatokat -
mondta lapunknak a lelkipásztor. 

A terveket Nagy Attila műépítész

készítette el egy amerikai evangéli-
kus templom modellje szerint, kü-
lönlegessége, hogy a tetőzete
hajlított gerendázatból lesz.  A 140
férőhelyes templomban nem helyez-
nek el padokat, mivel úgy szeretnék,
hogy művelődési eseményeknek is
helyt adjon a létesítmény. A temp-
lomhoz csatolva kialakítanak egy
közösségi házat is, amelynek a man-
zárdján vendégszobák lesznek. A
templomot és a „magyar házat” csak

egy ajtó választja majd el, így szük-
ség esetén a tér bővíthető. 

A beruházás összértéke 270.000
euró. Az építkezés költségeinek
nagy részét az Erdélyi Református
Egyházkerület vállalja fel. Kató
Béla püspök szeretné, ha a reformá-
ció 500. évfordulója tiszteletére a
kerületben öt új templom épülne,
hogy „minden évszázadra egy temp-
lom jusson”. Négyet már kiszemel-
tek, a kerelőszentpáli lenne az
ötödik. Emellett a kerelőszentpáli
önkormányzat is jelentősen hozzá-
járul majd az építkezéshez. A pol-
gármester ígérete szerint 50.000 –
100.000 lej közötti támogatásról

szóló javaslatot terjeszt majd a helyi
tanács elé a polgármesteri hivatal.
Természetesen az engedélyek kiál-
lításában, beszerzésében is segít majd
az önkormányzat. A gyülekezet sem
állt eddig karba tett kézzel. Sikeresen
pályáztak a német evangélikus egy-
házkerület Adolf Gustav pályázati ki-
írására, és az építkezésre  10.000
eurós támogatást nyertek el. Ígéret
van arra is, hogy több támogató bese-
gít, ugyanakkor a gyülekezeti tagok is
gyűjtenek, sokan felajánlották, hogy
ha kell, kalákában is dolgoznak. 

Jó hír az is, hogy a gyülekezet gya-
rapszik, főleg Magyardellőn, de Ke-
relőszentpálon is egyre több fiatal

kapcsolódik be az ifjúsági csoport
tevékenységébe, amely nemcsak a
bibliaórákra, tematikus találkozá-
sokra korlátozódik. A lelkipásztor tá-
borokat, kirándulásokat is szervez,
ami egyre népszerűbb a  fiatalok kö-
rében.  

Február 16-án, csütörtökön a ko-
lozsvári püspökségen Csorbai Loránd
lelkipásztor, Simon István polgár-
mester és Kató Béla püspök megálla-
podnak abban, hogy ki milyen
arányban támogatja majd a terv kivi-
telezését. Kató Béla püspök korábban
azt ígérte, hogy ez év november 12-
én felavathatják az új kerelőszent-
páli református templomot. 

Két vidékfejlesztési pályázatot
nyert el a Kerelőszentpáli Polgár-
mesteri Hivatal, amelynek köszön-
hetően nemsokára kiválasztják a
kivitelezőket, és hozzáfoghatnak
több községbeli út és utca leaszfal-
tozásához. A központi régió 
támogatásával, a kormány vidékfej-
lesztési alapjából 1,5 millió eurós
támogatással kilenc utcát aszfaltoz-
nak le Búzásbesenyőben, Kerelőn,
Szentpálon és Margitán. A munká-
latokat egy év alatt kell befejezni.

Ezenkívül, szintén pályázati forrás-
ból 6,5 millió lejt nyertek a Kerelő-
szentpál és Magyardellő közötti
községi út, illetve Magyardellő ut-
cáinak leaszfaltozására. A tervek
szerint a munkálatokat májusban
kezdik el. Hogy ne kelljen utólag
feltörni, olyan utakra kerül aszfalt,
ahol korábban kiépítették az ivóvíz-
és csatornahálózatot. A polgármes-
ter szerint két év alatt a község
minden utcájában és a településeket
összekötő úton aszfalt lesz. 
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Aszfalt mindenhol 

Négy középület: a szentmargitai
és magyardellői művelődési ház és
két orvosi rendelő, valamint az ösz-
szes oktatási intézmény energiataka-
rékossá alakítására pályázik a
kerelőszentpáli önkormányzat a re-
gionális operatív program környe-
zetvédelmi ágazatán keresztül, a
7-es központi régió közvetítésével.
A terv összértéke 1 millió euró. A fi-

nanszírozásból LED-es világítótes-
tekkel szerelnék fel az intézményeket,
napkollektorokkal, illetve geotermikus
fűtőrendszerrel egészítenék ki a meg-
levő hálózatot. A pályázat benyújtási
határideje február 28. és augusztus 1.
között van. Simon István polgármester
ígérete szerint Kerelőszentpál az elsők
között teszi majd le Gyulafehérváron a
pályázati dokumentációt.  

Energiatakarékos középületek

Bővül 
a kerelői művelődési ház 

350.000 eurós pályázatnak köszönhetően tavasszal hozzáfognak a ke-
relői kultúrház bővítéséhez. A meglévő épületet bővítik ki: megnövelik a
nagy termet, új konyhát alakítanak ki a megfelelő raktárhelyiségekkel. A
pályázat új bútorzat, felszerelések vásárlását is lehetővé teszi. 

Szerkeszti: Vajda György

Amint lapunkban írtunk róla,
február 6-án megnyitották a
kerelőszentpáli regionális
szeméttelepet. A beruházás-
nak köszönhetően fellendül a
község gazdasági élete,
ugyanis a kiépített infra-
struktúra miatt a telep szom-
szédságában több cég
területet vásárolt. 

Simon István, Kerelőszentpál
polgármestere elmondta, a regioná-
lis szeméttelep több szempontból
is a község hasznára válik. Egy-
részt a megyei tanács rendelkezé-
sére bocsátottak egy olyan
területet, amelyet korábban nem
használtak. A területrendezési terv-
ben a hulladéklerakó és az E60-as
országút közötti részt ipari övezetté
nyilvánították. A telepig aszfalt-
utat, villany- és gázvezetéket 
létesítettek. Az infrastruktúra ki-
építésével igencsak vonzóak lettek
az itt levő telkek. Mindamellett,
hogy a szeméttelepre kivetett helyi
adók és illetékek jelentősen meg-
növelik a település bevételét, a
szolgáltatásra meghirdetett ver-
senytárgyalás feladatfüzetébe fog-
lalták, hogy a telepre a községből
kell alkalmazni munkásokat. Az
első fázisban mintegy 30 munka-
helyet létesítenek, majd a mecha-
nikai-biológiai válogatóállomás
üzembe helyezésével még ugyan-
ennyit alkalmaznak majd. A lerakó
szervezeti felépítésében mintegy
70 munkahely szerepel. 

A polgármester azt is elárulta,
hogy az ipari övezetnek nyilvání-
tott 38 hektáros területből 21-et
már megvásároltak különböző
zöldmezős beruházók. Hat hektá-
ron építik meg az ország leg-
nagyobb szárnyastáp-előállító üze-

mét mintegy 14 millió eurós befek-
tetéssel. A vállalkozó azt ígérte,
hogy 150 munkahelyet létesít, és
márciusban már megnyitja kapuit.
Az ügynökök őszig felkeresik a
környékbeli gazdákat, hogy leszer-
ződjék a tápszerhez szükséges
alapanyagokat. A tervek szerint
napi 500 tonna tápanyagot dolgoz-
nak fel. Mivel jelenleg a hazai táp-
anyagszükséglet 80%-át külföldről
hozzák be, nagy esély van arra,
hogy a cég további fejlesztéseket
eszközöljön. Azt tervezik, hogy
innen látják el Bulgáriát és a Mol-
dovai Köztársaságot tápszerrel. 

Az említett terület mellett még
elkelt egy 8 hektáros telek is,
ahova az Oprea Avicom cég áthe-
lyezi a szárnyashús-feldolgozó
üzemét. Erre uniós támogatást
nyertek el, így várhatóan tavasszal

megkezdik az építkezési munkála-
tokat. Ez lesz az ország legna-
gyobb ilyen egysége, ugyanis az
Oprea Avicom az ország egyik leg-
nagyobb szárnyashús-exportáló
cége. 

A polgármester elmondta, most
érik be a több mint egy évtizedes
kitartó munka: a regionális szemét-
telep korábbi tervének a kivitelezé-
sét is támogatta az önkormányzat.
Mindemellett a kerelőszentáli kö-
zösség mindig is nyitott volt a be-
ruházók, a fejlesztés iránt,
korábban sikerült több mezőgazda-
sági területet átadni az ipari park-
nak és olyan befektetőknek, akik
termelőegységet létesítettek és mű-
ködtetnek a községben. Ezért is a
kerelőszentpáli lakosok a regioná-
lis hulladéktelep mielőbbi beindí-
tását szorgalmazták.  

Kiépül az ipari zóna 
Szeméttelep – gazdasági vonzerő 

Református templom épül Kerelőszentpálon 
Történelmi helyreigazítás 

Kerelőszentpáliakra várva Fotó: Vajda György

Ide is aszfalt kerül



A címvédő ETO Futsal győzel-
mével ért véget a futsal Magyar
Kupa veszprémi döntője, adta hírül
a magyar sportági szövetség hon-
lapja.

A címvédő győriek döntőbe ju-
tása nem volt meglepetés, a másod-
osztályú Dunakeszi megnehezíteni
sem tudta az ETO dolgát a szom-
bati játéknapon (7-0). A Haladás-
nak sem kellett komolyan
megizzadnia, 6-1-re nyerte meg az
elődöntőt az Aramis ellen.

A döntő első góljára pontosan 20
másodpercet kellett várni, és némi
meglepetésre a Haladás szerzett
vezetést, Hegyesi Zsolt volt ered-
ményes egy szép akció végén (0-
1). Fél perccel később egy
labdavesztést követően Hegyesi
csapott le a labdára, és 8 méterről
a kapuba bombázott, kettőre nö-
velve a szombathelyiek előnyét (0-
2). Így fordulhatott elő az az
érdekes eset, hogy még egy perc
sem telt el a meccsből, a győriek
máris időt kértek. A folytatásban
egy percen belül háromszor járt
közel a szépítéshez az ETO, de
egyszer a kapufa mentett, egyszer
pedig Sásdi Bálint, a Haladás ka-
pusa védett óriásit.

Hatalmas volt a nyomás a Hala-
dás kapuján, és a 7. percben meg-
született a győriek első gólja,
Davide Moura passzából Harnisch
Ákos talált közelről a hálóba (1-2).
Egy perccel később gyors kontrát
vezettek a szombathelyiek, az el-
lentámadás végén Hegyesi meg-
szerezte saját és csapata harmadik
gólját (1-3). A középkezdés után
másodpercekkel visszaállt az egy-
gólos különbség, Alex Constantino
csapott le egy kipattanó labdára, és
lőtt a léc alá (2-3). Nehezen talált
ki a szorításból a Haladás, a győ-
riek keményen dolgoztak az
egyenlítésért, szinte végig ők bir-
tokolták a labdát, és a 17. perc
végén Jaunra éles szögből leadott
lövésével meg is szerezték a har-
madik góljukat (3-3). Ez természe-
tesen nem volt elég az ETO-nak, és
7 másodperccel a félidő vége előtt
átvette a vezetést is, ezúttal Dra-
hovsky továbbított a hálóba egy ki-
pattanó labdát (4-3).

A második félidő kiegyenlítet-
tebb játékkal kezdődött, de a 25.
percben a győriek újabb gólt sze-
reztek, Harnisch passzából Juanra
továbbított a bal alsó sarokba (5-3).
Megnyugtató előnye tudatában
többet járatta a labdát az ETO,
visszavettek a tempóból a csapa-
tok, kevesebb helyzet adódott a
kapuk előtt. A Haladás a 30. perc-
ben kihasználta kevés lehetősége
egyikét, Vidák Balázs lőtt a hálóba
(5-4). A szombathelyiek egy pilla-
natig sem adták fel, az utolsó per-
cekben támadásban lehozták a
kapusukat, és öt a négyben próbál-
tak egyenlíteni. Többször is közel
jártak a gólhoz, de végül erőfeszí-
téseiket nem koronázta siker, az
ETO megőrizte egygólos előnyét,
és idén is elhódította a Magyar
Kupa-trófeát.
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Jegyzőkönyv
Futsal Magyar Kupa, döntő: Rába ETO – Haladás VSE 5-4 (4-3)
Veszprém, Március 15. úti sportcsarnok, vezette: Kovács

Gábor, Farkas Balázs, Zimonyi Péter.
Gólszerzők: Harnisch (7.), Alex (9.), Juanra (17.), Drahovsky

(20., 25.), illetve Vidák (1., 30.), Hegyesi (1., 9.).
Kiállítva: Drahovsky (33.).
ETO FC: Matkovics Gábor – Juanra, Alex Constantino, Dra-

hovsky, Seidler
Cserék: Tóth Gyula, Bognár Bálint, Dávid Richárd, Harnisch

Ákos, Németh Milán, Davide Moura, Sáhó Kristóf, Tama Ádám,
Vas Ádám

Haladás: Sásdi Bálint – Gyurcsányi Zsolt, Hegyesi Zsolt, Öreg-
laki Norbert, Vidák Balázs

Cserék: Gyimesi Máté, Matyi Benjámin, Bencsik Roland, Haj-
mási Milán, Halmos Máté, Horváth Péter, Németh Erik, Németh
Péter, Sipos Gergő.

Alulmaradt Belgiummal szemben a román csapat
Bukarestben Románia vereséget szenvedett Belgiumtól a női tenisz

Fed-kupa II. világcsoportjának 1. fordulójában. A találkozón a
román csapatot az ország korábbi teniszsztárja, Ilie Năstase irányí-
totta, a világranglista-negyedik Simona Halep nem lépett pályára.

Az Irina-Camelia Begu, Monica Niculescu, Sorana Cîrstea és Pat-
ricia Maria Ţig összetételben kiálló Románia csak a páros mérkőzést
tudta megnyerni, amelynek az akkori állást tekintve már nem volt
tétje. Sikerével Belgium a világcsoportba jutásért selejtezőmérkőzést
játszik az ősszel, Románia pedig a bentmaradásért április 22–23-án.

Az eredmény: Románia – Belgium 1-3 (Monica Niculescu – Kirsten
Flipkens 3:6, 4:6, Sorana Cîrstea – Yanina Wickmayer 6:7, 7:5, 5:7,
Irina-Camelia Begu – Elise Mertens 6:3, 5:7, 5:7, Sorana Cîrstea/Mo-
nica Niculescu – Kirsten Flipkens/Maryna Zanevska 6:2, 6:0).

Zsinórban ötödször női MK-győztes az Astra HFC
Ha Magyar Kupa-döntő, akkor Astra-siker – így megy ez már

ötödik éve, a kiskunfélegyháziak ezúttal a bajnoki éllovas Agenta
Girls Szekszárd csapatát győzték le a fináléban. A bajnoki sze-
replés alapján inkább az utóbbi számított a finálé esélyesének az
ötödik helyen álló Astrával szemben, de a kupadöntőkben sosem
szabad a bajnoki formából kiindulni, másrészt az elmúlt négy
évben kivétel nélkül a kiskunfélegyháziak nyerték a Magyar
Kupát, és már a veszprémi Final Four elődöntőjében is borították
a papírformát, amikor hosszabbítás után 2-1-re legyőzték a
Tolna-Mözs együttesét. A döntőben is hasonló történt, az Astra 2-
0-ra nyert, és zsinórban ötödszörre hódította el a Magyar Kupát.

Női futsal, Magyar Kupa, döntő: Agenta Girls Szekszárd –
Astra Selector 0-2 (0-0)

Veszprém, Március 15. úti sportcsarnok. Vezette: Vass István,
Tolnay Annamária, Babos Tibor.

Gólszerzők: Halászi (25.), Godvár (27.).
Szekszárd: Hargas Annamária – Ganczer Hajnalka, Szekér

Anita, Megyes Ágnes, Horváth Katalin.
Cserék: Blesz Nikoletta, Mausz Renáta, Fábián Rebeka, Bo-

gárdi Mónika, Buchmüller Petra, Urbán Anett.
Astra: Varga Luca – Godvár Katalin, Nagy Anett, Gál Tímea,

Halászi Kinga.
Cserék: Andriska Renáta, Szabó Nóra, Balázs Eszter, Görög

Zsófia, Mészáros Dalma, Záhonyi Alexandra, Hegyi Szilvia, Bo-
csárdi Eszter, Krascsenics Csilla.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések: Ferenc-

város – Budapest Honvéd 2-1 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna, vezette: Iványi Z.
Gól: Moutari (33.), Leandro (52.), illetve Lanzafame (89.).
FTC: Dibusz – Botka, Koch, Leandro, Sternberg – Gera, Dilaver,

Kleinheisler (80. Hajnal) – Moutari (84. Radó), Böde, Djuricin (90.
Lovrencsics).

Honvéd: Gróf – Ikenne-King, Lovric, Kamber Laczkó (52. Ba-
ráth) – Hidi, Nagy G., Gazdag (80. Vasiljevic), Holender (57. Ka-
bangu) – Eppel, Lanzafame.

További eredmények: ZTE (NB II) – Újpest FC 1-4 (0-2), Csák-
vár (NB II) – Soproni VSE (NB II) 2-1 (2-1), Érd (NB III) – Buda-
foki MTE (NB III) 2-1 (1-1), Mezőkövesd-Zsóry FC – Gyirmót FC
0-0, Dorog (NB II) – Vasas 1-2 (1-1).

Ma játsszák: Cegléd (NB II) – Diósgyőri VTK, Szentlőrinc (NB
III) – Szolnoki MÁV FC (NB II).

A sikert megörökítő emléktáblával, a nyertes finálé után. Fotó: mlsz.hu

Borult a papírforma, a kupaspecialista nyert a bajnoki éllovas ellen. Fotó: futsalhungary.hu

Futsal: Idén is Győrbe került a Magyar Kupa

A magyar női teniszválogatott
2:1-re kikapott a horvátoktól a Fed-
kupa euro-afrikai zónája I-es cso-
portjának tallinni tornáján, így nem
juthat tovább a világcsoport II. rá-
játszásába.

A sorozat honlapja szerint Juhász
Gábor kapitány együttese – amely
31. a Fed-kupa országrangsorában
– pénteken a 22. horvátokkal csa-
pott össze a csoportelsőségért. Elő-
zőleg ugyanis mindkét együttes
3:0-ra legyőzte a B jelű trió harma-
dik tagját, a bosnyákokat. A pénteki
párharc első meccsén a világrang-
listán 154. Gálfi Dalma 6:2, 6:0-ra
kikapott a 84. Donna Vekictől.

A folytatásban a magyarok éljá-
tékosa, a 32. helyen álló Babos
Tímea az adriaiak legjobbjával, Ana
Konjuhhal (37.) találkozott, és le-
hengerlő játékkal 6:1, 6:2-re nyert.
Jöhetett a mindent eldöntő páros,
amelyben Babos és Gálfi szerepelt
Konjuh és a csak páros-ranglistahe-

lyezéssel rendelkező Darija Jurak
ellen. Az első szettben a magyarok
csak egy bréket hoztak össze, az el-
lenfél viszont kettőt, így 7:5-re
megnyerték a játszmát. A folytatás-
ban Babosék 3:0-ra megléptek, ami
végül elégnek bizonyult a 6:3-as
egyenlítéshez.

Az utolsó játszma váratlanul egy-
oldalúan alakult, a horvátok gyor-
san 5:0-ra elhúztak, ahonnan már
nem volt visszaút (6:1).

A négy csoportgyőztes egymás-
sal csap össze a világcsoport II rá-
játszását jelentő két helyért, míg a
négy sereghajtó közül kettő jövőre
már csak a zóna II-es csoportjában
folytathatja.

Fed-kupa, euro-afrikai zóna I. cso-
port (Tallinn, kemény pálya): Ma-
gyarország – Horvátország 1-2
(Gálfi Dalma – Donna Vekic 2:6, 0:6,
Babos Tímea – Ana Konjuh 6:1, 6:2,
Babos Tímea, Gálfi Dalma – Darija
Jurak, Ana Konjuh 5:7, 6:3, 1:6).

Fed-kupa: Kikaptak és nem
juthatnak tovább a magyarok

A címvédő Ferencváros 2-1-re
nyert hazai pályán a Budapest Hon-
véd ellen a labdarúgó Magyar Kupa
nyolcaddöntőjének első mérkőzé-
sén. A szombati találkozó góljait a
nigeri Amadou Moutari (34.), to-
vábbá Leandro de Almeida (52.), il-
letve az olasz Davide Lanzafame
(88.) szerezte, adta hírül a sportági
szövetség honlapja.

A hazaiak öt új igazolással a kez-
dőcsapatban léptek pályára a Hon-
véd ellen: Botka Endre egykori
klubja ellen mutatkozhatott be tét-
meccsen a zöld-fehéreknél, mellette
Kleinheisler László, Julian Koch,
Amadou Moutari és Janek Sternberg
is pályán volt a kezdő sípszónál.
Nagyszerű első félidőt produkáltak

a csapatok, a kapuk felváltva kerül-
tek veszélybe. Böde az oldalhálót ta-
lálta el, Hidi Patrik bombáját
Dibusznak kellett bravúrral védenie,
a ferencvárosi védelemnek pedig
egy alkalommal a gólvonalról kellett
mentenie, majd Eppel fejelt a lécre
egy szabadrúgást követően, az ellen-
támadásnál pedig Moutari is a lécet
találta el. A második félidő elején a
Ferencváros meg tudta duplázni az
előnyét, és ezzel eldőlni látszott a
mérkőzés, de a végén a Honvéd meg
tudta szerezni a továbbjutás szem-
pontjából a piros-feketéknek létfon-
tosságú idegenben szerzett gólt:
Eppel csúsztatott meg egy szögle-
tet, amit Lanzafame közelről a ka-
puba bombázott.

Magyar Kupa: Az FTC nyerte 
a rangadót

Egyetlen ponttal múlta felül a Kolozsvári U a Sop-
roni Tigrisek csapatát a múlt héten Marosvásárhelyen
rendezett minikosárlabda-torna döntőjében, amelyet
a VI. Transilvania-kupáért írtak ki. A végig kiegyen-
súlyozott mérkőzésen a magyarországi csapat sokáig
vezetett, a hajrában azonban az erdélyi alakulat jobb-
nak bizonyult, és 36:35-re nyert. A bronzérmet a Bu-
karesti Dan Dacian 1 kosárlabda-iskola nyerte, miután
a kisdöntőben 32:21-re felülmúlta a Ploieşti-i Basket-
ball csapatát. A finálé legjobb játékosának a kolozs-
vári Radu Hangát választották a szervezők, míg a
legtöbb pontot a Brassói Galactica kosárlabdázója,
Răzvan Popa szerezte.

A lányok mini korosztályában a Bukaresti Sportul
Studenţesc a Marosvásárhelyi Gladius 1 csapatát
34:12-re felülmúlva diadalmaskodott. A harmadik he-
lyen a Kolozsvári For You végzett a Máramarosszigeti

EKO elleni 20:17-es győzelmével. A döntő legjobb
játékosa címet Anisia Puşcaşu (Sportul Studenţesc)
szerezte meg, Luisa Cheiaua (Máramarosszigeti
EKO) lett a gólkirály.

A „baby” korosztályban csak fiúcsapatok verse-
nyeztek. Itt a Ploieşti-i Basketball lett az első, miután
a döntőben 32:23-ra nyert a Bukaresti Dan Dacian 1
ellen. Harmadik a Bukaresti Laguna, a fővárosiak a
bronzcsatában 20:18-cal verték a Kolozsvári U-t.
Egyéni díjazottak: David Rasoga (Ploieşti-i Basket-
ball, a döntő legjobb játékosa) és Şerban Matea (Bu-
karesti Dan Dacian 1, gólkirály).

A VI. Transilvania-kupáért kiírt tornát a Sportlife
Romania szervezte, partnerei a Peak, a Herlitz Roma-
nia, a Napolact Bio, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal, a sportági szövetség, valamint a megyei
sport- és ifjúsági igazgatóság voltak. (F.A.)

Zárult a Transilvania-kupáért kiírt 
marosvásárhelyi torna

Látványos Kleinheisler-figura a válogatott játékos Üllői úti, bemutatkozó mérkőzésén. Fotó:
mlsz.hu



A minap, miközben egész más dolgok után kuta-
kodtam, mint amelyről most elmélkedem, kezembe
került az egykori Előre napilap 1979. június 17-i
száma. Két cikk – egyik Marosvásárhely, másik Ko-
rond magvaszakadt dolgairól – megragadta a figyel-
memet. A cikkírók, Marosi Barna és Oláh István
nosztalgiája érintette meg a szívemet. A régi strandnál,
a Ligetben című írásában Marosi Barna így ír: „… el-
tűnik minden a tegnapból, én már csak a terebélyes
öreg ligeti fákat láttam... mert fölismerhetetlenül meg-
változik minden”. Oláh István pedig így fogalmaz:
„… Mert az az aragonit hamutartó… ha egyszer eltö-
rik, hiányát semmi sem pótolja. Sem a célszerűbb, sem
pedig a drágább dolgok”. (Oláh István, Magvaszakadt
dolgaink) 

Mindkét cikk elolvasása után éreztem szerzőik
nosztalgiáját, amely a miénk is lehetne, saját mag-
vaszakadt dolgaink okán. 

Aztán eszembe jutott tavalyi székelyföldi kirándu-
lásom, amikor Korondon meglátogattam az aragonit-
múzeumot is. Dicséretesnek tartom a korondiak
kezdeményezését, hiszen igyekeztek megőrizni vala-
mit községük múltjából. A múzeumban néhány évti-
zedet a község életéből, messze földön is ismert

hírnevéből. Gondolok itt a kerámia- és a taplókészítés
mellett az aragonitra is. Valóban, a múlt század első
sóvidéki ipari létesítményei közé sorolható az akkori
aragonitüzem is, amelyet állítólag a román királyi csa-
lád is meglátogatott, és ahol a szép kiállított tárgyak
is készültek. Szívesen megnéztem volna még egyszer
Tófalvi József gyűjteményét is, amelyet Sándor János
fafaragó kiállításával egybekötve csodálhattam meg.
Jó lenne újra látni esetleg egy időszakos kiállítás ke-
retében. 

És itt, Marosvásárhelyen is elkelne egy gazdag ál-
landó kiállítás, melynek keretében megmutathatnánk,
legalább fényképen, a városunk múltját, az eltűnt épü-
leteket, gyárakat, például a cukorgyárat, szórakozóhe-
lyeket, a régi Ligetet, a malmokat, a régi varázslatos
Víkendtelepet és még sok mindent, amit már a mai fi-
atalok még hallásból sem ismernek. Reméljük, hogy
a mában valóban benne él és élni fog a régi város,
amelynek megvolt a varázsa. 

Emlékezzünk és másokat is emlékeztessünk rá,
amíg még léteznek, fellelhetők a régi képek, néma
tanúi a hajdani városunk átalakulásának. 

Kérjük, hogy meséljen a régi város!
Csernátoni Katalin 

A Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete Maros szervezete feb-
ruár 15-én, szerda délután 16 órai
kezdettel farmerképző tanfolyamo-
kat indít a szervezet marosvásárhe-
lyi, Laposnya utca 23. szám alatti
székhelyén. 

Jelentkezni lehet állattenyésztő,
zöldség-gyümölcs termesztő, illetve
szántóföldi növénytermesztő sza-
kokra. A nyitónapon várják azokat,
akik már beiratkoztak, de azokat is,
akik még be szeretnének iratkozni
valamilyen szakra.

Szükséges iratok: személyazo-
nossági igazolvány, születési bizo-
nyítvány, iskolai végzettség
igazolása, családorvos által kibo-
csátott alkalmassági igazolvány, va-
lamint 50 lej beiratkozási díj.

A tanfolyamok befejezése és a
záróvizsga sikeres letétele után a
résztvevők a Munkaügyi Miniszté-
rium és Oktatási Minisztérium által
elismert szakmai oklevelet kapnak,
amely lehetővé teszi, hogy támoga-
tási pénzhez jussanak vagy saját
vállalkozást indítsanak.

Hogy vagy? Köszönöm, amíg
járni tudok, amíg el tudtam ide
jönni, jól vagyok. Elhangzik sok-
szor ez a párbeszéd idősek és idő-
södő emberek között. 

És így igaz. Hiszen február 11-
én zsúfolásig megtelt a Deus Pro-
videbit Ház nagyterme a betegek
világnapjára összesereglett közön-
séggel. 

Azonban sajnos sokan vannak,
akik kórtermekben vagy otthonok-
ban ágyhoz kötve vesznek részt
ezen a megemlékezésen, melyet II.
János Pál pápa 1992-ben rendelt el. 

A marosvásárhelyi Máltai Sze-
retetszolgálat a Tulit házaspár el-
gondolása szerint a programot
kiegészítette, és már napokkal az-
előtt ráfigyelt beteg testvéreinkre.
Minden máltai tag vállalta, hogy
otthonában meglátogat két beteget,
hogy együttérző, szép szavakkal
enyhítsen testi és lelki szenvedésü-
kön. 

A rendezvény szentmisével kez-
dődött, melynek keretében a hívek
a betegek szentségében részesül-
tek. 

A szentmise után rövid, de tar-
talmas műsor következett a málta-
iak szervezésében, melyet Dendea
Mária nyugdíjas egészségügyi asz-
szisztens koordinált. Kedves, 
szép szavakkal üdvözölte a jelen-

levőket, és felkérte a máltai tago-
kat, hogy mondják el közösen a
máltai imát, melyben az Úr Jézus
segítségét kérik, hogy mindenki
szeretettel forduljon a szenvedők
felé. 

Palkó Ágoston római katolikus
plébános, a máltaiak lelki vezetője
a nap jelentőségét hangsúlyozta,
azt, hogy nemcsak a betegekért
imádkozunk, hanem az őket ápoló
hozzátartozókért, az orvosokért és
minden egészségügyi dolgozóért.
Továbbá ismertette a lourdes-i ese-
mények csodás, de hiteles törté-
netét. Előadását személyes
élményeivel tette színessé. A
Szentírásból példákat idézett, ahol
Jézus szeretettel hajolt le a szenve-
dők felé. Kifejtette, hogy a beteg-
ség sok esetben a Szentlélek
figyelmeztetése. 

Dendea Mária néhány mondattal
arra intett, hogy legyünk jó barát-
ságban saját testünkkel, így meg-
előzhetünk bizonyos betegségeket.
Az előadó helyben tornagyakorla-
tokat is bemutatott. 

A hangulatot oldották a Tulit
János által elmondott tréfás gondo-
latok, de mosoly akkor csillant
meg igazán a hallgatóság szemé-
ben, amikor két gyermek táncospár
személyében berobbant a szín-
padra a tavasz. Bár kint még ma-

kacskodott a február, a teremből ki-
osontak a betegséggel járó gondok. 

Buksa Éva nyugalmazott ta-
nárnő, máltai tag hívta meg kö-
rünkbe a Somodi házaspár által
tanított kis táncosokat: Gherman
Klárát, a Bernády György Általá-
nos Iskola VI. osztályos és Fekete
Renátát, az iskola V. osztályos ta-
nulóját, valamint Demeter Dánielt
és Szőts Dávidot, a II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Gimnázium
V. osztályos diákjait. Színvonalas,
szép táncukat köszönjük szépen!

Kálmán Elena, a II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Gimnázium
VIII. osztályos, csodálatos hangú
tanulója népdalokat énekelt.

Zárószámként még elhangzott
két szép szavalat is Tövissi Éva
nyugalmazott tanárnő és Pollák Er-
zsébet tolmácsolásában. 

A rendezvény közös imával zá-
rult. Az előtérben a vendégeket és
a háziakat szépen megterített 
svédasztal várta, melyet a Máltai
Szeretetszolgálat készített nagy
szeretettel. 

Tulit Viktória máltai vezető azt
szeretné, hogy az a gondoskodás és
az az odafigyelés, mellyel felkarol-
tuk beteg testvéreinket, folytatód-
jon az év minden napján. Erre a
szándékunkra kértük Isten áldását. 

Radványi Hajnal máltai tag

Gondolatok a betegek világnapján

A rovatban közölt levelek
tartalmáért,

a tényállítások
hitelességéért  

a szerzők felelősek.  
Elektronikus postán is fo-

gadjuk leveleiket. 
A levélírók minden eset-

ben tüntessék fel
telefonszámukat 
és lakcímüket. 

Címünk: 
nepujsag@e-nepujsag.ro
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Farmertanfolyam 
az RMGE-Maros szervezetnél 

Őrizzük múltunk emlékeit!

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A marosvásárhelyi Orbán Dávidot századik születésnapján köszöntötte a család Fotó: Nagy Tibor

Tavaly 34,4 százalékkal, 4,081
milliárd euróra nőttek a külföldi
közvetlen tőkeberuházások a 2015-
ös évhez képest – közölte hétfőn a
Román Nemzeti Bank. December-
ben 153 millió euró áramlott a
gazdaságba. A tavalyi egész éves
érték a legmagasabb a 2008-as
gazdasági válság kirobbanása óta,
amely 2009-cel kezdődően sújtotta
a gazdaságot. A növekedés lendü-
letét a nemzetközi gazdasági 
válság törte meg, így 2009-ben 
a külföldi tőkeberuházások érté-
ke 3,48 milliárd euróra zsugoro-
dott. 

Az ezt követő hat évben a kül-
földi tőkeberuházások még a vál-
ság utáni 3,48 milliárd eurótól is
elmaradtak. Az elmúlt hat évben a
legmagasabb értéknek a 2015-ben
jegyzett 3,03 milliárd euró számí-
tott. A tavalyi eredmény a 2009-est
is felülmúlja, így 2016 a gazdasági
válság kitörése utáni időszak leg-
jobb évének számít a külföldi tőke-
beruházások szempontjából. A
nemzeti bank szintén hétfőn kö-
zölte, hogy a folyó fizetési mérleg
hiánya elérte a 4,12 milliárd eurót,
ami több mint kétszerese a 2015-
ben jegyzett 1,94 milliárd euró-
nak.

Az EB 4,4 százalékra emelte 
a GDP várható idei bővülését

Az Európai Bizottság (EB) az
idén 4,4 százalékos gazdasági növe-
kedéssel számol Romániában, 0,5
százalékponttal magasabbal a ko-
rábbi, őszi előrejelzésében szereplő
ütemnél – derült ki az EB hétfőn
közzétett téli gazdasági előrejelzé-
séből. Brüsszel 3,7 százalékos
GDP-bővülést vár 2018-ban. A kor-
mány 5,2 százalékos gazdasági nö-
vekedésre számít az idén, amit
számos elemző túl derűlátó becslés-
nek tart. A román jegybank pedig 4
és 5 százalék közötti GDP-bővülést
valószínűsített.

Az uniós végrehajtó szerv szerint
tavaly a román gazdaság 4,9 száza-
lékkal növekedett, ami újabb törté-
nelmi csúcsnak számít a 2008-as
nemzetközi gazdasági válság kirob-
banása utáni időszakban. Megálla-
pították, a növekedést az adócsök-
kentések és a béremelések serken-
tették leginkább. Az Országos Sta-
tisztikai Intézet várhatóan ma közli
a GDP alakulásának tavalyi utolsó
negyedévre és a tavalyi egész évre
vonatkozó gyorsjelentését. Brüsszel
1,6 százalékos inflációval számol az
idén, becslésük szerint 2018-ban
2,9 százalékra gyorsul a fogyasztói
árak növekedése. (MTI)

Tavaly 34 százalékkal nőttek 
a külföldi közvetlen 
tőkeberuházások

Hargita megye tanácsa és
Csíkszereda polgármesteri hi-
vatala közös erőfeszítéssel
megjavítja a hegyivadász
egység helikopter-leszállópá-
lyája felé vezető útszakaszt,
hogy a SMURD-helikopterek
könnyebben elszállíthassák a
betegeket más városok kór-
házaiba. 

A Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház menedzsere, Demeter
Ferenc azt nyilatkozta, eddig a me-
gyeszékhely futballpályáján landol-
tak a helikopterek, mivel a kórház
nem rendelkezik helikopter-leszál-
lópályával, azonban a pálya közelé-
ben nemrégiben épült egy
kétemeletes építmény, amely rossz
idő esetén vagy éjszaka ellehetetle-
níti a leszállást. Ezért a katonai
egységgel kötöttek szerződést,
melynek értelmében használhatják
a helikopterek a katonai leszállópá-
lyát. 

„Úgy döntöttünk, hogy szükség
van egy kiépített, kivilágított leszál-
lópályára, amelyet éjszaka és rossz

idő esetén is használni lehet. Az ér-
vényben levő szerződés alapján a
pácienseket szállító mentőautók be-
hajthatnak a katonai egységhez,
hogy a betegeket átvegyék a
SMURD-helikopterek” – magya-
rázta Demeter. 

Az egyetlen akadály az, hogy a
bázishoz vezető útszakasz nagyon
rossz állapotban van, emiatt a sú-
lyos betegek élete veszélybe kerül-
het. 

„A lehető leggyorsabban kell
odaérnünk, jó minőségű útszaka-
szon. Egy földúton nehéz a súlyos
állapotban lévő betegeket szállítani,
és egyértelmű, hogy a gyorsaság is
számít. Jó minőségű aszfalton sok-
kal gyorsabban lehet haladni, és
gyorsabban lehet elszállítani a páci-
enst Marosvásárhelyre vagy Bras-
sóba” – mutatott rá a kórház
menedzsere. 

A megyei tanács és az önkor-
mányzat közötti megállapodás ér-
telmében, amint az idő enyhül,
nekifognak az útszakasz felújításá-
nak. (Agerpres)

Felújítják a helikopter-leszálló-
pálya felé vezető utat



A Saul fia nyerte a legjobb ide-
gen nyelvű filmnek járó elismerést
a Brit Film- és Televíziós Művé-
szeti Akadémia (BAFTA) vasárnap
esti londoni díjkiosztóján. A többi
kategóriában a Kaliforniai álom (La
La Land) vitte el a fődíjak zömét.

Nemes Jeles László Oscar-díjas
alkotása a Dheepan – Egy menekült
történte című francia filmdrámával,
Pedro Almodóvar Julieta című film-
jével, a Mustang című francia-
német-török drámával és a Toni
Erdmann című német-osztrák víg-
játékkal volt versenyben az e kate-
góriában odaítélt BAFTA-díjért.

A díjat a legpatinásabb londoni
rendezvénycsarnokban, a Royal Al-
bert Hallban adták át a hétfő haj-
nalba nyúló többórás gálán, Vilmos
herceg, a brit trón várományosa és
felesége, Katalin hercegnő jelenlé-
tében.

Nemes Jeles László rövid időn belül
másodszor részesült magas brit filmmű-
vészeti elismerésben: január végén a Lon-
doni Kritikusok Köre neki ítélte a legjobb
rendező díját a holokausztdrámáért.

A BAFTA-díjakat a szakma általában
jó Oscar-előrejelzőnek tekinti, ám a Saul
fia esetében fordított a sorrend, a film
ugyanis már tavaly Oscar-díjas lett.

Nemes Jeles László a BAFTA-díj átvé-
tele után rövid beszédben mondott köszö-
netet Röhrig Gézának, a film
főszereplőjének, a Brit Film- és Televí-
ziós Művészeti Akadémiának, és kijelen-
tette: a díjátadó gála is nagyszerű

alkalmat nyújtott arra, hogy az alkotók
ismét találkozhassanak a brit közönség-
gel.

A filmet tavaly tavasszal mutatták be
az Egyesült Királyságban.

A vasárnap esti BAFTA-díjátadó fő
nyertese a Kaliforniai álom című musical
volt. A Ryan Gosling és Emma Stone fő-
szereplésével készült alkotást 11 kategó-
riában jelölték, és ezek közül el is nyerte
a legjobb filmnek, a legjobb rendezőnek
(Damien Chazelle), a legjobb női fősze-
replőnek (Emma Stone), a legjobb eredeti
filmzenének (Justin Hurwitz) és a legjobb
fényképezésnek (Linus Sandgren) járó el-
ismerést.

A legjobb filmnek járó idei BAFTA-dí-
jért az alkotás az Én, Daniel Blake című
drámával, valamint A régi város, az Érke-
zés és a Holdfény című filmekkel volt
versenyben.

A Kaliforniai álom a legjobb férfi
főszereplő díjáért is versengett, ám
ebben a kategóriában Ryan Gosling he-
lyett Casey Afflecket szólították a pó-
diumra A régi város (Manchester by
the Sea) című alkotásban nyújtott ala-
kításáért.

A Kaliforniai álom a múlt havi holly-
woodi Golden Globe-díjátadón mind a
hét jelölését megnyerte, ezzel rekordot ért
el. (MTI)
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Továbbra is 
Franciaország 
a fő turisztikai 

célpont
Franciaországot tavaly közel 83 millió külföldi tu-

rista kereste fel, ez csökkenés az előző évi 85 milli-
óhoz képest, de ezzel az eredménnyel az ország
továbbra is az első számú turisztikai célpont a világ-
rangsorban – közölte pénteken a francia kormány.

„Zárójeles év marad 2016 a merényletek, a viha-
rok és a szociális megmozdulások miatt” – hangsú-
lyozta Jean-Marc Ayrault külügyminiszter a
délnyugat-franciaországi Biarritzban egy konferen-
cián. „Franciaország mint célpont visszaesett, de a
külföldi látogatói számokról készült első becslések
azt mutatják, hogy még mindig a világ első számú
turisztikai célpontja”, az Egyesült Államok és Spa-
nyolország előtt – tette hozzá.

A tárcavezető üdvözölte, hogy a kormány és a
szakma képviselőinek erőfeszítései a francia turiz-
mus hírének javítására sikeresnek bizonyultak a 10
millió eurós promóciós kampánnyal.

„A japánok visszatérése volt a valódi tét” – hívta
fel a figyelmet.

Az elmúlt két évben 238 áldozatot követelő fran-
ciaországi iszlamista merényletek miatt a japán tu-
risták jelentős része mondta le Franciaországba
tervezett útját. A tavalyi év utolsó hónapjaiban vi-
szont már ismét tömegesen érkeztek a turisták a szi-
getországból, és 2017 első negyedére hatvan
százalékkal növekedett a repülőjegy-foglalások
száma Japánból – jelezte a külügyminiszter. 

Jean-Marc Ayrault szerint Franciaország számára
most a legnagyobb kihívás az, hogy megmaradjon
első számú turisztikai célpontnak, és 2025-re elérje
az évi 100 milliós látogatószámot. (MTI)

BAFTA-díjas lett a Saul fia 

Visszavonul a zene világától Aretha
Franklin: a soul királynője arra hivat-
kozott, hogy több időt akar tölteni az
unokáival.

A 74 éves énekesnő a detroiti televí-
ziónak nyilatkozva elárulta, hogy visz-
szavonulása előtti utolsó albumát
Stevie Wonderrel együtt veszi fel.

Aretha Franklinnak húsz száma sze-
repelt Amerikában a toplista csúcsán,
és ő volt az első női zenész, akit beik-
tattak a Rock and Roll Hírességek
Csarnokába. 1968 és 1975 között min-
den évben ő kapta a Grammy-díjat a
legjobb rythm and blues énekesként, és
2005-ben George W. Bush elnök a Sza-
badságért Elnöki Érdeméremmel tün-
tette ki – emlékeztetett a BBC News
beszámolója.

Franklin, aki emellett képzett zon-
gorista, 19 éves kora óta lép fel énekes-
ként, ám az utóbbi években meggyengült az egészsége.
2010-ben egy hasi műtét miatt egy ideig nem állhatott
színpadra, és felgyógyulása után már kevesebb fellé-
pést vállalt.

Pályafutására visszatekintve elmondta, hogy elége-
dett azzal, amit elért. Visszavonulásával kapcsolatban
megemlítette, hogy azért néhány dologra továbbra is
nyitott marad, úgy érzi, különben sem lenne jó, ha csak
ülne, és nem csinálna semmit.

A Memphisből származó énekesnő, egy híres bap-
tista prédikátor lánya, egészen ifjú korától olyan gos-
pelsztároktól tanult, mint Mahalia Jackson és Clara
Ward. Karrierje akkor kezdett felívelni, amikor 1966-

ban az Atlantic Recordhoz került, ahol Jerry Wexler
producer énekesnőként a híres Muscle Shoals Rhythm
Section mellé állította. Két évvel később már Ameri-
kában és Európában is „Lady Soul”-ként emlegették.
A diszkókorszakban akadozni kezdett a karrierje, de a
Blues Brothers című kultfilmmel, amelyben szerepelt,
visszakerült a közönség szívébe, és a nyolcvanas évek-
ben olyan nagy sikerű számai szóltak, mint a Who’s
Zooming Who? vagy a George Michaellel előadott I
Knew You Were Waiting (For Me). Azóta is számos
lemeze jelent meg, két éve pedig Barack Obama elnök
is megkönnyezte előadását a Kennedy Centerben ren-
dezett díjátadó ceremónián. (MTI)

Aretha Franklin, a soul királynője 
bejelentette visszavonulását

Bekiabálásokkal tiltakozott a zsűri döntése ellen és
kifütyülte a tévéstúdió közönsége azt a 20 éves éne-
kest, aki Spanyolországot képviselheti a májusi Euro-
víziós Dalfesztiválon Kijevben.

A spanyol közszolgálati televízió hétvégi élő műso-
rában öt finalista közül választották ki a győztest,
azonban az első helyen szavazategyenlőség alakult ki
két énekes között.

A zsűri végül Manel Navarrónak kedvezett annak
ellenére, hogy a közönség kedvence a másik előadó,
Mirela volt.

Az idén életbe lépett új szabályok szerint döntetlen
szavazat esetén a zsűri választ a két énekes közül, míg

korábban ebben a helyzetben a közönség szava számí-
tott.

A nyertes kihirdetése után a második helyen végző
Mirela rajongói zúgolódni kezdtek, hangosan tiltakoz-
tak, fütyültek és bundát kiabáltak. A győztes erre be-
mutatott a közönségnek.

Az adás után az egyik rajongó zaklatta Xavi Martí-
nezt, a zsűri egyik tagját, azzal vádolva, hogy szemé-
lyes döntést hozott, mert barátja a nyertes énekesnek.

Az indulatok tovább forrtak a műsor után is a kü-
lönböző internetes fórumokon, ahol a döntést néhá-
nyan úgy értékelték, mint a lemezipar győzelmét a
közönség felett. (MTI)

Botránnyal zárult az Eurovíziós Dalfesztivál
spanyol válogatója

Oprah Winfrey 150 millió
dollárért vált meg Gustav
Klimt egy portréjától, a
képet egy meg nem nevezett
kínai vevő vásárolta meg –
értesült a The Hollywood
Reporter.

A Portrait of Adele
Bloch-Bauer II című fest-
mény 1912-ben készült. A
médiaszemélyiség 2006
őszén vásárolta a festményt
a Christie’s árverésén 87,9
millió dollárért. A holly-
woodi filmes portál a Blo-
omberg művészeti piaci
újságírójára, Katya Kazaki-
nára hivatkozva csütörtökön
számolt be a 150 millió dol-
láros eladásról, amely a
szakértők szerint 2016-ban
a legnagyobb összegű privát
értékesítés lehetett, amelyet
egyetlen műalkotásért fizet-
tek ki.

A 20. század elején Adele
Bloch-Bauer egy híres bécsi szalon
háziasszonya volt. Ő és férje, Fer-
dinand Bloch-Bauer a korszak leg-
jelentősebb művészeti mecénásai
közé tartoztak. Ferdinand 1903-ban
rendelte meg a szalonban gyakran
megforduló Klimttől felesége port-
réját, és 1912-ben egy újabb port-
rét. Akkoriban az a pletyka járta,
hogy a festő és Adele között sze-
relmi viszony is szövődött.

Amikor Adele Bloch-Bauer 43
évesen 1925-ben váratlanul elhunyt
agyhártyagyulladásban, mindkét
képet kiállították emlékére Bloch-
Bauer Klimt-galériájában. Egé-
szen addig maradtak ott, amíg
1938-ban a nácik annektálták
Ausztriát.

Ferdinand Block-Bauer Prágába
szökött, a házát feldúlták, a festmé-
nyeit pedig elrabolták. Az osztrák
állami Belvedere Galéria szerezte
vissza a Klimt-képeket 1941-ben.
Ferdinand 1945-ben bekövetkezett
halála után a hagyaték közeli roko-
naira, köztük Maria Altmannra
szállt.

Az örökösök jogi úton próbálták
visszaszerezni a képeket az osztrák
kormánytól. Ennek a pernek a kö-
rülményeit ábrázolja a 2015-ben
bemutatott Hölgy aranyban című
film, amelyben Helen Mirren ala-
kítja Altmannt. A jogi csatározásról
három dokumentumfilm is született
The Rape of Europa (2006), Stea-
ling Klimt (2007) és Adele’s Wish
(2008) címmel.

A két portré közül ma már egyik
sincs Bécsben. Az első portrét Ro-
nald Lauder vásárolta meg 2006-
ban 135 millió dollárért. A kép
azóta manhattani privát múzeumá-
ban, a Neue Galerie-ben van kiál-
lítva, amelyet a Lauder-örökös a 20.
századi osztrák és német művészet-
nek szentelt.

Amíg a másik Adele-portré
Winfrey tulajdonában volt, egy
darabig a New York-i Modern
Művészetek Múzeumában állítot-
ták ki. Jelenleg mindkét portré La-
uder galériájában látható egy
szeptember 25-ig tartó kiállításon.
(MTI)

Oprah Winfrey 150 millióért
vált meg egy Klimt-fesménytől

Fotó: MTI

Filmandmusic.org



ADÁSVÉTEL 

A NIKI PARK üzletben a 100x200
cm-es és 90x200 cm-es német Me-
mory Foam matracok 290 lejért kap-
hatók a készlet erejéig. 1989.
December 22. utca 113. szám (kijárat
Régen felé). (18482)

ELADÓ tökmagolaj, héjatlan tökmag
és tökmagliszt, valamint nagy kapa-
citású fejtőgép. Tel. 0747-480-255,
0746-090-353. (58639-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(58991-I)

ELADÓ 3 szoba-összkomfortos, ga-
rázsos ház a törvényszék környékén:
víz, gáz, központi fűtés. Tel. 0770-
171-153. (59009-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(59029)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(59029)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM KONSZA EUGEN
névre szóló autóbuszbérletem. Semmis-
nek nyilvánítom. (59012)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégek-
nek. Tel. 0744-504-536. (18481)

TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redő-
nyök szerelése és javítása. Tel: 
0744-504-536. www.bizoo.ro/
firma/scprofoservsrl (18481)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (54920) 

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát

és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.

(58810)

JAVÍTUNK és készítünk tetőt, csator-

nát. Tel. 0752-377-342. (58668-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

104. (58651-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.

Tel. 0748-020-050. (58753)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezé-

si munkát vállal: háztetők készítését,

bádogosmunkát, cserépforgatást, belső

munkálatokat, kapuk, kerítések

készítését. A szállítás ingyenes. Tel.

0747-634-747. (59013)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-

tost. Tel. 0744-572-889. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
FARCZÁDI ANNÁRA halálának 
5. évfordulóján, valamint 
FARCZÁDI DOMOKOSRA halálá-
nak első évfordulóján. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk csen-
des! Emléküket őrzik szeretteik.
(58948-I)

Fájó szívvel emlékezünk február
14-én a szeretett férjre és édes-
apára, CHIŞ JENŐRE halálának
6. évfordulóján. Emlékét szívünk-
ben őrizzük. Felesége és lánya,
Katika. Nyugodjon békében!
(58959)

Megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott, 
megpihent a szív, mely értünk
dobogott.
Könnyes az út, mely hozzád
vezet,
örökké őrizzük emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk február
14-én szeretett édesapánkra, az
iszlói NAGY ALBERTRE halálá-
nak 2. évfordulóján. Drága emlé-
két őrzi felesége, gyermekei és
unokái. (58987)

„Elmentek azok, akiket nagyon
szerettünk,
Akiknek az életünket köszönhet-
jük.
Hogy egy édesapa és egy édes-
anya milyen drága kincs,
Azt csak az tudja, akinek már
nincs.”
Fájó szívvel emlékezünk a leg-
jobb szülőkre, a marosszentan-
nai MÁTYÁS LŐRINCRE
halálának 25. évfordulóján és
MÁTYÁS ANNÁRA szül. Szalon-
tai halálának 24. évfordulóján.
Drága szüleink, nyugodjatok bé-
kében! Bánatos lányaitok: An-
nuska és Gyöngyi, valamint
vejetek, István. (59005)

Szomorú szívvel emlékezünk a
nyomáti KOVÁCS GYÖNGYIRE
halálának 7. évfordulóján. Kérjük
a Jóistent, adjon neki csendes,
békés nyugodalmat. Emlékét ke-
gyelettel és szeretettel őrzi férje,
István, gyerekei: Adél és csa-
ládja, István és családja. Nyu-
godjon békében! (59011)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, testvér, nagymama, déd-
nagymama, a deményházi szüle-
tésű 

JÁNOSI PÓLI 
92 éves korában hosszú szenve-
dés után csendesen megpihent.
Temetése február 14-én 13 órától
lesz a deményházi ravatalozóból,
katolikus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (59000-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
testvér, sógornő, anyós, rokon
és jó szomszéd, 

KOCSIS OLGA 
szül. Naphegyi 

hosszú, de türelemmel viselt
szenvedés után életének 77. évé-
ben csendesen megpihent. Te-
metése február 15-én 13 órakor
lesz a remeteszegi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (59015-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett, jó édesanya, anyós,
rokon és ismerős, 

özv. KACSÓ ÖDÖNNÉ 
szül. PÁL IRÉN 

életének 95. évében február 12-
én csendesen megpihent. Drága
halottunk temetése február 15-én
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református sírkertben, reformá-
tus szertartás szerint. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Lánya, Enikő és veje, Lajos.
(59017-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesapa, férj és nagy-
tata, 

CURTIFAN IULIU 
(Gyuszi) 

80 éves korában elhunyt. Szívé-
ben szeretettel távozott, úgy,
ahogy egész életét élte. Aki bú-
csúzni szeretne Gyuszitól, ma,
kedden 19 órától 21 óráig a Vili
Temetkezési Vállalatnál megte-
heti (November 7., utolsó körfor-
galom). A temetés szerdán,
február 15-én 13 órakor lesz a
Verii utcai temetőben. Nyugodj
békében, szeretett édesapánk, a
mi szívünkben örökké élni fogsz! 
A gyászoló család: felesége, 
Marika, gyerekei: István és Cris-
tina, valamint a többi családtag.
(59019-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető édesanya, anyós, nagy-
mama, dédnagymama, 

özv. SZÉKELY PÉTERNÉ 
született KÁSLER ÁGOTA 

életének 90. évében 2017. feb-
ruár 13-án csendesen megpi-
hent. Drága halottunkat 2017.
február 15-én 14.30 órakor kísér-
jük utolsó útjára az andrássyte-
lepi római katolikus templomból.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (59027-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szerettünk, és nem feledünk
téged!
Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk ANTAL MIKLÓSRA február 14-én,
halálának 5. évfordulóján. Szeretetét,
mosolygós arcát örökre szívünkben őriz-
zük. 
Szerettei. (59004-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

versenyvizsgát tart 
a következő megüresedett állás betöltésére: 

ADMINISZTRÁTOR – egy állás a régeni és petelei családi típusú házaknál, egy
állás a sürgősségi beavatkozási, visszaélés, elhanyagolás, emberkereskedelem,
migráció elleni, a gyermekvédelmi segélyvonalat és mobilcsapatot működtető
osztályon, egy állás a neuropszichiátriai rendellenességgel élő gyermekek ludasi
központjánál; RAKTÁROS – egy állás, SOFŐR – egy állás, TAKARÍTÓ – egy
állás az adminisztrációs, tűz- és munkavédelmi szolgálatnál.
Sajátos követelmények:
ADMINISZTRÁTOR: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség, három
év szolgálati idő a szakterületen, B kategóriás hajtási jogosítvány.
RAKTÁROS: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség, legalább egy év
szolgálati idő raktárosi állásban.
SOFŐR: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség vagy szakiskola, B
kategóriás hajtási jogosítvány, három év szolgálati idő sofőri állásban.
TAKARÍTÓ: általános iskolai végzettség.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. március 7-én 10 óra. 
A szóbeli meghallgatásra legkésőbb négy munkanappal az írásbeli vizsga vagy
gyakorlati próba után kerül sor.
Az iratcsomók benyújtásának határideje: 2017. február 27.
Tájékoztatás a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).

– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.

Tel. 0743-714-914. (18435)



KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a
legrövidebb idő alatt oldja meg az
önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett
családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít
az impotenciában, epilepsziában,
alkoholizmusban, depresszióban,
psoriasisban, reumában, gyógyít-
hatatlan betegségekben stb.
szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a maros-
vásárhelyi Kelemen hálás, mert Klara
segítségével meggyógyult epi-
lepsziás gyermeke; Dicsőben Karina
visszakapta kedvesét; Margit
Gyergyóban kigyógyult a
depresszióból és sikeres lett az
üzlete; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina
köszöni, hogy férje kigyógyult az
impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy
ismét együtt lehet kedvesével. Hívják
bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
SZESZES ITALT FORGALMAZÓ CÉG ELADÁSBA MUNKATÁRSAKAT keres. Az önéletrajzokat
az endre.abraham75@gmail.com e-mail-címre várom. (18526-I)
ÁRUKIHORDÁSRA RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. (18528-I)
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ VILLANYSZERELŐT, KARBANTARTÓT alkalmazunk. Elvá-
rások: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; önálló, pontos munkavégzés. Feladatkör: villanyszerelési
munkálatok ellátátsa; karbantartás, karbantartói részleg irányítása; alkatrészbeszerzés. Jelentkezzen önélet-
rajzával a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐT és TAKARÍ-
TÓSZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (18522)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az
electrosec@rdslink.ro e-mail-címre várunk. (59348-I)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT.
Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (59382-I) 
MAGYARORSZÁGRA, Tapolcára, szőlőiskolába MUNKÁSOKAT keresek 750 Ft-os órabérrel. Szállás
biztosítva (főzési lehetőség). Érdeklődni a 00-36-203-206-529-es telefonon. (58855-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (18527-I)
UDVARFALVI VIRÁGKERTÉSZETBE MUNKAERŐT alkalmazunk. A szállás is megoldható. Érdek-
lődni hétköznap 8-18 óra között a 0744-810-720-as telefonszámon. (58979-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb
és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit el-
várunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, in-
gyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687,
0742-010-263-as telefonszámon. (59309)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónusz-
rendszer, ingyenes szállás és utazás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdek-
lődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59395)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel. 0745-520-408. (58695-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0734-
123-877. (18508-I)
AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és AUTÓFESTÉS-ELŐKÉSZÍTŐT alkalmazunk autószervizbe.
Tel. 0729-842-512. (18517-I)
A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz a pékségbe és ELÁRUSÍTÓT üzleteibe. Önéletrajzát be-
adhatja bármely TimKo-üzletbe. (18518-I)
BUCSINON található VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-
696-055. (18506-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET. Tel. 0745-696-055. (18506-I)
Az ALKONY KFT. NŐT alkalmaz VIRÁGKÖTÉSRE. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a délelőtti
órákban a cég székhelyén lehet: Marosvásárhelyen, a Dózsa György u. 71. szám alatt. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Jogi személyek osztálya

Marosvásárhely, Dózsa György u. 1–3. szám
Tel: 0265/250-982, 194-es mellék
Fax: 0265/261-093
E-mail: Ramona.Munteanu.MS@anaf.ro 

Hibaigazítás:
A  2017. február 10-én megjelent eladási közleményben, ami a Pronar T66 3/1
típusú egytengelyes utánfutót illeti, a helyes kikiáltási ár:
– 19.800 lej.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén  – Marosvásárhely, Dózsa György utca 
1–3. szám, javak értékesítése részleg, 5-ös iroda – vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, belső 194. 

Dénes Irén, a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője
Ramona Munteanu, értékesítési részleg

ROMÁNIA
MAROS MEGYE 
SZÁSZRÉGEN VÁROS
Petru Maior tér 41. szám, postai irányítószám: 545 300
adószám: 3675258
Telefon: 0265-511112
Fax: 0265-512542
Web: www.primariareghin.ro
e-mail: office@primariareghin.ro

Közlemény
Szászrégen város elkezdte Szászrégen általános városfejlesztési

tervének (ÁVT–PUG) a kivitelezését. A 350/2001-es, urbanisztikai
és területrendezési törvény 46. cikkelye értelmében az ÁVT-t a ki-
dolgozástól számított 10 éven belül aktualizálni kell. Az aktuali-
zálást a szociális, földrajzi, gazdasági, kulturális tényezők és a
helyi szükségletek változása teszi szükségessé.

Ennek kidolgozása hosszadalmas, komplex folyamat, kijelölt
szakaszokkal, a különböző területekre vonatkozó jól megalapozott
tanulmányokkal és a javaslati szakaszokkal.

A megalapozó tanulmányokat véglegesítettük, következik a köz-
vita. Ilyen értelemben februárban találkozókat szervezünk a kü-
lönböző szakterületek szerint:

Természetes környezet, Épített környezet, Természeti és emberi
kockázatok, Közművesítési infrastruktúra,

Kulturális örökség, Kultúra
Társadalom, Egészségügy, Oktatás, Sport
Gazdaság, Beruházások, Turizmus
Az általános városfejlesztési terv májusban kerül közvitára. 
A kidolgozás egész ideje alatt az állampolgárok jelezhetik ész-

revételeiket az intézmény Petru Maior tér 41. szám alatti Állam-
polgári Információs Központjánál, a madeinreghin@gmail.com
e-mail-címen, a Szászrégen várostervezéséért létrejött www.ma-
deinreghin.wordpress.com blogon, illetve a Facebook-oldalon.

A helyi hatóság azt szeretné, ha az új ÁVT a lakók közreműkö-
désével készülne el, lévén Szászrégen második legnagyobb doku-
mentuma, amelyben az állampolgárokkal való konzultáció
Szászrégen jövője szempontjából rendkívül fontos – az első 
dokumentum Szászrégen 2015–2020-ra vonatkozó fejlesztési stra-
tégiája.
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FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

csomagoló

Önéletrajzokat személyesen a cserefalvi gyárban (Stejeriş,
nr.115) lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro címre
küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as telefonszámon lehet.

Elvárásaink: 
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

A LOCATIV RT. 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános árverésen bérbe ad Marosvásárhelyen
nem lakás rendeltetésű helyiségeket:

1.1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter, közélelmezés
2. Ifjúság utca 1., 7,30 négyzetméter, iroda
3. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 80,34 négyzetméter, szolgál-

tatótevékenység
Az árverésre 2017. február 28-án 10 órától kerül sor a feladatfüzet

alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám
alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni  február 13-ától, naponta
8–12 óra között (100 lej). Feliratkozni és a dossziét benyújtani február
27-én 12 óráig lehet.  

Az árverésen azok vehetnek részt, akik  a határidő lejárta előtt be-
nyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Maros Művészegyüttes versenyvizsgát
hirdet a következő állások betöltésére:

A magyar tagozaton:
– zenész (brácsa)
– táncosnő 
– fénytechnikus

A román tagozaton:
– zenész (hegedűs)
– táncos

A versenyvizsga időpontja: 2017. március 7-én 10 óra 
Helyszíne az intézmény székháza (Marosvásárhely, 1848. út 47.

szám).
Jelentkezési határidő: március 2.
Jelentkezési feltételek:
1. zenész: középfokú tanulmányok (érettségi)
2. táncos, táncosnő: középfokú végzettség, érettségi,  szakmai ta-

pasztalat előnyt jelent.
3. fénytechnikus: középfokú végzettség, érettségi, szakmai ta-

pasztalat előnyt jelent

A versenyvizsga az érvényes törvényes keretek között zajlik, a
286/2011, 1027/2014-es kormányrendelet, valamint a 269/2015. sz.
megyei tanácsi rendelet előírásai alapján. 

A versenyvizsga a következő időbeosztás szerint történik :
1. Jelentkezés és a szükséges iratcsomó leadása: 2017. március 2-

án 14 óráig az intézmény titkárságán.
2. Az iratcsomók tanulmányozása: március 3-án 10 órakor. Az

érvényes dossziék táblázatát az intézmény székhelyén, valamint
honlapján hirdetjük ki március 3-án 14 órakor. Az eredmények
megóvhatóak március 6-áig.

3. A gyakorlati próba az intézmény székházában március 7-én 10
órakor, az interjú ugyanazon a napon 12 órakor lesz. 

4. Az eredményeket március 8-án 12 órakor tesszük közzé.
5. A versenyvizsga eredményei megóvhatóak március 9-ig.
6. Végleges eredményhirdetés március 10-én 12 órakor.
Bővebb információk a 0265-306-650-es telefonszámon vagy a

Maros Művészegyüttes titkárságán.
Barabási Attila Csaba igazgató

Maros Megyei Maros 
Tanács Művészegyüttes


