
Tegnap sem 
született konkrét
álláspont 
Tájékoztató jellegű ülésen vettünk
részt, amelyen nem született semmi-
lyen konkrét álláspont. Annyit mond-
hatok, hogy az RMDSZ továbbra is
teljes mértékben kiáll az iskola mellett.

____________4.
Istentiszteletekre
várják a híveket
Vasárnap este a marosvásárhelyi Vár-
templomban vette kezdetét az ökume-
nikus imahét, melynek alapigéjéül Pál
apostolnak a korintusiakhoz írt II. le-
vele 5. részének 14–20. közötti versét
választották.

____________5.
Éjjeli műszak 
a virágokért
A januári mínusz húszfokos hidegben
nincs sok választásuk a virágtermesz-
tőknek, egész éjszaka fűteniük kell:
gázzal, fával vagy ami épp kerül.

____________6.
Megvan 
a diagnózis: 
Miklós Edit 
szezonjának vége!
Vasárnap éjjel Miklós Edit mindkét tér-
dét megoperálták. A magyar szövet-
ség hétfő délelőtti tájékoztatása
szerint az olimpiai hetedik sportolót
egy Innsbruck melletti magánklinikán
műtötték, közel négy órán át.

____________9.

Marosszentanna község Marosvásárhelytől négy kilométerre
fekszik, így nem véletlen, hogy a tanintézmények diákjainak
elvándorlása az előző évek során aggasztó méreteket öltött.
A községben három napközi otthon és egy négyórás óvoda
működik, összesen 126 óvodással, akik egyben a jövőbeni is-
kolások létszámának biztosítékai. 

A marosszentannai napközi otthont a 2013/2014-es országos vidékfej-
lesztési program keretében uniós finanszírozásból valósították meg,
három éve használják a községbeliek. Marosszentannán 71, Udvarfalván
31, Várhegyen 14 gyerek van napközibe íratva, Bárdoson a négyórás, dél-
előtti óvodába 10 gyerek jár. A község elöljáróinak és a tanintézmények
vezetőségének leleményességének, a pedagógusok odaadásának, valamint 
a diákok tanulmányi eredményeinek tulajdonítható, hogy a városi isko-
lákba, óvodákba beíratott gyerekek száma egyre csökken. A szentannai

Demokráciából elégtelen
Azt hittük, hogy a választások után elcsitulnak a politi-

kai csatározások, dolgozni kezd a kormány, és az ország
nagyjai végre azt teszik, amire a megbízatásuk szól. Ehe-
lyett azt tapasztaljuk, hogy a hatalom a korábbinál is job-
ban forrong, az ország nagyjai elvakultan próbálják
egymást kinyírni. Nem riadnak vissza a fenyegetéstől, zsa-
rolástól, rágalmazástól, miközben teljesen megfeledkeznek
azokról, akik bársonyszékhez juttatták őket. És az sem ér-
dekli őket, hogy kívülről milyennek látszik a romániai „de-
mokrácia”.

Pedig nem ártana, ha megszívlelnék például a The
Henry Jackson Society, a Cambridge Egyetem tanáraiból
álló brit kutatóközpont ez év január 5-i jelentését. A do-
kumentum címe Fighting Corruption with Con Tricks: Ro-
mania’s Assault on the Rule of Law, ami nagyjából azt
jelenti, hogy Románia szélhámosokkal harcol a korrupció
ellen, s ahelyett hogy védené, támadja a jogállamiságot.
A jelentésben egyebek mellett az áll, hogy a DNA „aktív
résztvevője a politikának”, ezáltal „a politikusok befolyá-
solhatják a bűnügyi vizsgálatok menetét”. Ugyanakkor azt
állítja, hogy „a titkosszolgálatok a DNA-val közösen alá-
ássák az igazságszolgáltatás függetlenségét”, és ők irá-
nyítják a háttérből a korrupcióellenes nyomozásokat. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Szer Pálosy Piroska

Tanintézmények a város peremén

Korszerű napközi Marosszentannán

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



Ma ANTAL, ANTÓNIA, 
holnap PIROSKA napja. 
PIROSKA: a latin Priscából
alakult, jelentése: tiszteletre-
méltó. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 16.

1 EUR 4,5064
1 USD 4,2559

100 HUF 1,4663
1 g ARANY 164,5108

Több hónapos kényszerszünet után mától ismét
fogadja az úszás kedvelőit a marosvásárhelyi
Mircea Birău uszoda. A nyitva tartás és a belépti
díj változatlan. 

Amint arról több alkalommal is be-
számoltunk, közel fél évig volt zárva
a marosvásárhelyiek körében nép-
szerű létesítmény, ugyanis a baleset-
veszély elhárítására nagyméretű
javítási munkálatokat kellett végezni,
amire a törvényes előírásoknak meg-
felelően közbeszerzés útján kerülhe-
tett sor. A törvényben előírt
határidőket be kellett tartani, ez kés-
leltette a beruházást, és ezáltal a nyi-
tást. Az utóbbi hónapok során
számtalan panasz érkezett szerkesztő-
ségünkbe, főként nyugdíjas olvasóink
hiányolták az uszodát, amit elérhető
áron tudtak igénybe venni. Sok idős,
mozgásszervi megbetegedéssel küzdő
személy naponta járt oda úszni. A Ví-
kendtelepen lévő sátoron kívül

ugyanis ilyen árfekvésben más lehetőség nemigen van az
úszás kedvelőinek, az orvosi egyetem uszodájában, vala-
mint szállodák wellnessközpontjaiban a három-ötszörösét
is elkérik a városi uszodában alkalmazott belépődíjaknak. 

Marosvásárhelyen olyan szóbeszédet is hallani lehetett,
hogy egy magánkórház meg akarja vásárolni a létesít-
ményt, emiatt van zárva, viszont az uszoda vezetősége
mindvégig határozottan cáfolta ezt.

Jánosi Levente, az uszoda igazgatója tegnap lapunk kér-
désére elmondta, hogy befejeződött a javítás, és kedden
reggel végre megnyílik a létesítmény. Mint mondta, a be-
lépőjegyek ára változatlan maradt, a felnőttek továbbra is
10, a gyerekek 8, a nyugdíjasok pedig 6 lejért válthatnak
jegyet. Felkészültek a nyitásra, a körülmények adottak a
kellemes fürdőzésre, a nagy medencében 29, a kisebbikben
32 Celsius-fokos a víz. 

Az igazgató hozzátette, számukra is sajnálatos volt,
hogy nem fogadhatták a vendégeket, annál is inkább, hogy
a látogatottság szempontjából 2008 óta a legutóbbi idény
számított a legsikeresebbnek, délelőttönként telt ház szo-
kott lenni, ilyenkor elsősorban nyugdíjasok veszik igénybe
az uszodát, sokan terápiás céllal járnak úszni, délutánon-
ként pedig egyetemisták, középiskolás diákok látogattak el
szép számban hozzájuk. 

Bartók kivirágzott fái
A népzene és a klasszikus zene előadóművész nagy-
jai lépnek közönség elé a Bartók kivirágzott fái című
produkcióban ma este 7 órakor Marosvásárhelyen, a
Kultúrpalota nagytermében. Színpadra lép Kelemen
Barnabás világhírű hegedűművész, a Magyar Állami
Népi Együttes zenekara Pál István Szalonna vezeté-
sével, Navratil Andrea, Pál Eszter népi énekesek,
Czébely Beáta, Borbély László zongoraművészek. A
Hagyományok Háza által szervezett hangversenyt a
Spectrum Színház szervezésében mutatják be.
Jegyek a Kultúrpalotában kaphatók.

Hahota-kabaré Szászrégenben 
és Marosvásárhelyen

A nagy érdeklődésre való tekintettel Szászrégenben
két alkalommal viszi színre a Hahota színtársulat
rendkívül sikeres Ha betéved – nem téved! című ka-
baré-előadását. Az érdeklődőket február elsején, szer-
dán és február 23-án, csütörtökön este 7 órától várják
az Eugen Nicoară művelődési ház előadótermébe.
Marosvásárhelyen legközelebb január 21-én, szomba-
ton este 7 órától látható az előadás. A Hahota színpa-
dán eddig soha nem játszott jelenetek szereplői:
Puskás Győző, Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen
Barna, Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Ka-
talin és Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente.
A szászrégeni előadásokra jegyek elővételben a mű-
velődési ház jegypénztárában kaphatók, helyfoglalás
a 0741-024-882-es, illetve a 0757-109-450-es telefon-
számon. 

Szimfonikus hangverseny
Január 19-én, csütörtökön este 7 órakor szimfonikus
hangversennyel folytatódik a Szórakoztató zene feszti-
válja a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel: Romică
Rîmbu karmester, zongorán Sorin Petrescu, ütőhang-
szereken Doru Roman játszik. Műsoron: Mozart-, G. P.
Reverberi-, Dobri Paliev-, Márkos Albert-, Andrei Tănă-
sescu-, Piazzolla-, Brubeck-, Earl Hatch-, Leroy An-

derson-, Petre Elinescu-művek. A koncertre a 14-es
számú bérletek érvényesek.

A Vadárvácska alkotótábor
kiállítása

Január 19-én, csütörtökön délután 5 órakor a Vadár-
vácska nevű bucsini alkotótábor 2016-os anyagából
nyílik kiállítás a marosvásárhelyi Bernády Házban.

Magyar kultúra napi rendezvények
a megyében

Idén is felolvasó-maratonnal ünnepli Marosvásárhely
január 22-én, vasárnap a magyar kultúra napját. A
Zanza kávézóban zajló felolvasás déli 12 órakor kez-
dődik és éjfélig tart. A Studium–Prospero Alapítvány
szervezte maratonra az olvassfel@gmail.com címen
vagy hétköznap 9 és 16 óra között a 0730-627-439 te-
lefonszámon lehet feliratkozni. Helyszíni regisztrációra
is lehetőség lesz, de ez esetben a felolvasónak lehet,
hogy várakoznia kell, ameddig sorra kerül. A szerve-
zők kérik, hogy a regisztrációnál a felolvasó adja meg
a nevét, e-mail-címét, telefonszámát, az időpontot,
amikor fel szeretne olvasni, a választott könyv címét
és a szerző, fordító nevét. 

Ünnep Marosszentgyörgyön
Az ünnep előestéjén, január 21-én, szombaton 18 óra-
kor a marosszentgyörgyi római katolikus plébánián
tisztelegnek a magyar kultúra napja előtt. Ez alkalom-
ból megnyílik Hegedüs Noémi képkiállítása, az alkotá-
sokat Vajda György, lapunk munkatársa méltatja.
Pataki Ágnes népballadákat ad elő. Közreműködik a
Kolping Család kórusa és az egyházközség Szent
György kórusa.

Humoreszk a Bach borozóban
Szintén a magyar kultúra napja alkalmából január 22-
én, vasárnap 18 órakor a marosvásárhelyi Bach bor-
pincében (Forradalom utca 4. szám) Podmaniczky
Szilárd Hacsek és Sajó című humoreszkjét láthatják
az érdeklődők Kinda Szilárd és Kozsik József előadá-
sában. Ezt követően a Tudományos borkóstolás kö-
vetkezik Kozsik József előadásában.

Várva várt nyitás 
Mától ismét üzemel a Mircea Birău uszoda 

Elkészült a dicsőszentmártoni 
bölcsőde

Múlt héten adták át az új, izlandi, liechtensteini és norvég
alapokból létrehozott bölcsődét Dicsőszentmártonban. A
létesítmény a helyi Constantin Brăncuşi műszaki líceum
épületében kapott helyet, és összesen 65 kisgyermek be-
fogadására alkalmas. Jelenleg az engedélyeztetés zajlik,
de a szülők már beírathatják gyermekeiket. 

Baricz Lajos verseskötetei 
Kolozsváron

A magyar kultúra napja alkalmából január 18-án, szerdán
délután 5 órakor Kolozsváron mutatják be Baricz Lajos
marosszentgyörgyi pap-költő versesköteteit. A könyveket
Nagy Miklós Kund méltatja. Az eseményre a kolozsvári
Szent Mihály római katolikus plébánia szervezésében
kerül sor a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség
dísztermében. 

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos január 18-án, szer-
dán 9 órától Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. szám, C
épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fo-
gadóórát.

Jogi tanácsadás
Január 18-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcso-
latos minden iratot.

Előzetesben marad 
a gyilkosság vádlottja

A Benedek Orsolya marosvásárhelyi orvosnő meggyilko-
lásával vádolt férfi újabb 30 napig előzetes letartóztatás-
ban marad. A vádlott a házi őrizetbe helyezését kérte az
illetékes hatóságtól, ezt azonban elutasították. 

Játéktermekből loptak
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűncselekményeket
vizsgáló szakosztálya múlt héten őrizetbe vett két férfit,
akiket szeptemberben játéktermekben elkövetett lopással
gyanúsítanak. A hatóság három házkutatást tartott az
ügyben. A rendőrségi kivizsgálás során kiderült, hogy a
lopás állítólagos elkövetőinek a szerencsejátékokat mű-
ködtető cég egyik alkalmazottja szolgáltatott információkat.
A tolvajok a kerítésen átmászva hatoltak be a játékte-
rembe, ahonnan 57 ezer lejt, az alkalmazottak bérét vitték
el. A gyanúsítottak a játéktermi ügy kivizsgálásakor már
előzetes letartóztatásban voltak egy másik, decemberben
elkövetett bűncselekmény miatt, amikor 100 ezer lejt lop-
tak el egy marosvásárhelyi lakásból.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

17., kedd
A Nap kel 

8 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 3 perckor. 
Az év 17. napja, 

hátravan 348 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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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 10C
min. -120C

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK



Szírek próbáltak bejutni 
az országba 

Hat szír állampolgárt értek tetten hétfőn, amikor a
Krassó-Szörény megyei Oravicabányánál megpró-
báltak illegálisan bejutni az ország területére, ahon-
nan Németországba kívántak továbbmenni. Az
oravicabányai rendőrök észrevették őket, amint gya-
logosan a mezőn keresztül, a szerb határ irányából
akartak az országba bejutni. Nem tudták igazolni,
hogy mit keresnek a határövezetben, ezért a nyomo-
zás lefolytatása érdekében bekísérték őket a határ-
rendészet székhelyére. A szír család tagjai ellen
törvénytelen határátlépés miatt indul eljárás. 
(Mediafax)

Megbénult informatikai rendszer
Tegnap ismét megbénult az egészségügyi kártyák in-
formatikai rendszere, az orvosok 11 órától jelezték,
hogy gondjaik vannak az egészségügyi kártyák leol-
vasását végző rendszerrel. Az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár képviselői azt nyilatkozták, hogy
műszaki okok miatt vált elérhetetlenné az egészség-
biztosítási informatikai platform, de ígérték, hogy
rövid időn belül kiküszöbölik a felmerült problémákat.
A meghibásodások rendezéséig a gyógyszereket,
gyógyászati segédeszközöket offline rendszerben
bocsátották ki, az egészségügyi szolgáltatásokat
szintén így biztosították a betegeknek. (Mediafax)

Védőoltáshiány
Védőoltáshiánnyal küszködnek a Szeben megyei
kórházak. A Szeben Megyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság szerint a hat összetevőből álló, úgynevezett
hexavalens és a hepatitis B elleni vakcinából van
ismét hiány. A hepatitis B elleni oltóanyag, amelyet
még a szülészeten kell megkapniuk az újszülöttek-
nek, december vége óta kifogyott, a hexavalens vak-
cina, amelyet 2, 4 és 11 hónapos korban kapnak meg
a gyerekek, január eleje óta hiányzik – nyilatkozta
Gaál Krisztina, az igazgatóság szóvivője. Hozzátette,
tuberkulózis, valamint kanyaró, rózsahimlő és
mumpsz elleni védőoltásból elegendő mennyiség
van készleten. (Agerpres)

Kevesebb a munkanélküli 
Maros megyében 4,61%-os a munkanélküliségi ráta,
a legtöbb állásnélküli 30 és 39 (2.793) valamint 
40 és 49 év közötti (2.364) – derül ki a Maros Megyei
Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) ada-
taiból. Gheorghe Ştef igazgató elmondta: a munka-
nélküliségi arány 2016. december végi adatokat
tükröz és 0,4%-kal kisebb, mint 2015 decemberében.
(Agerpres)

Dragnea ott lesz 
Trump beiktatásán

Liviu Dragneát, a képviselőház elnökét meghívták és
részt is fog venni Donald Trumpnak, az Egyesült Ál-
lamok elnökének beiktatásán – közölte hétfőn Marcel
Ciolacu, a képviselőház titkára. A képviselőház ál-
landó bizottsága egyhangúlag jóváhagyta, hogy a
házelnök Washingtonba utazzon és részt vegyen az
Egyesült Államok 45. elnöke, Donald Trump beikta-
tási ceremóniáján. Az eseményre meghívták Sorin
Grindeanu miniszterelnököt is. (Agerpres)
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A kormány pedig semmit sem tesz ellene. 
A jelentés visszaélésekről is beszámol: a letartóztatot-
takat megbilincselve „sétáltatják” a sajtó előtt, a gya-
núsítottak rokonait megfenyegetik, hogy őket is vád alá
helyezik, a gyanúsítottaknak mentelmi jogot biztosítot-
tak, ha fontosabb személyeket is bemártanak, és a bi-
zonyítékokat folyamatosan kiszivárogtatják a
médiának.

A dokumentum szerint Romániában rendszeresen
megsértik az Emberi Jogok Európai Konvencióját és az
alapvető jogokra vonatkozó EU-chartát, a korrekt per-
hez való jogot és az ártatlanság vélelmét. A jelentés az
amerikai külügy, az Európai Bizottság és más nemzet-
közi szervek beavatkozását kéri, mivel „Európa vezetői
rendkívül naivnak bizonyultak, amikor elhitték Romá-
niának, hogy harcol a korrupció ellen”. Bizonyítékokat
sorol fel, hogy a kivizsgálásokat politikai leszámolá-
sokra használják, az ügyészek cinkosan összejátszanak
a kormánnyal, nyomást gyakorolnak a bírákra, és a
perek során tapasztalható visszaélések napi gyakorlattá
váltak.

Aki itt él, tudja, tényleg ez a szomorú valóság. Lesz-
e itt valaha politikai béke, gazdasági fejlődés és jogbiz-
tonság? Ezek már az „utca emberének” a kérdései.
Válasz egyelőre nincs. Demokráciából azonban megint
elégtelenre vizsgáztunk.

Demokráciából elégtelen
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Oroszország zavargásokat próbál kelteni Ukrajná-
ban, és arra törekszik, hogy megbontsa a transzat-
lanti és az európai egységet – jelentette ki Petro
Porosenko ukrán elnök hétfőn Kijevben, Joe Biden
távozó amerikai alelnökkel tartott közös sajtótájé-
koztatójukon.

Az ukrán államfő szavai szerint Oroszország igyekszik el-
kerülni a felelősségvállalást, s azért próbálja megingatni Uk-
rajnát, és akar megosztottságot az európai és a transzatlanti
együttműködésben, hogy így kompenzálja harctéri kudarcait.

Porosenko reményét fejezte ki, hogy Donald Trump új ame-
rikai elnök vezetése alatt is gyümölcsöző marad Ukrajna és az
Egyesült Államok együttműködése. Köszönetet mondott az
amerikai alelnöknek és Barack Obama elnök egész kormányá-
nak az Ukrajnának nyújtott jó tanácsokért és segítségért. „Tisz-
teletben tartjuk az amerikai nép demokratikus választását” –
hangoztatta. Egyúttal jelezte, hogy Kijev folytonosságot remél
a két ország között kialakult szoros kapcsolatokban és a stra-
tégiai partnerség mélyítésében az új amerikai elnöki admi-
nisztráció hivatalba lépése után.

Biden szintén hangot adott azon reményének, hogy 
Washington Trump elnöksége alatt is folytatja Ukrajna támo-
gatását. Hangsúlyozta viszont, hogy a kijevi vezetésen és az
ukrán társadalmon múlik, előbbre helyezi-e az ország szük-
ségleteit az önös érdekeknél.

Az alelnök felszólította a kijevi vezetést, hogy erősítse to-
vább a korrupció ellen létrehozott ellenőrző szerveket, telje-

sítse a Nemzetközi Valutaalap (IMF) feltételeit, hajtson végre
reformokat az energetikai szektorban, hogy ne függjön az
orosz gáztól, valamint átlátható módon folytassa az állami vál-
lalatok privatizációját, és teremtsen a befektetések számára
megbízható környezetet.

A kelet-ukrajnai válságról szólva Biden úgy vélekedett,
hogy a minszki megállapodások politikai részének végrehaj-
tását Ukrajnától csak azután lehet elvárni, hogy Oroszország
teljesítette vállalt kötelezettségeit. Megjegyezte: tudatában van
annak, milyen nehéz hinni a minszki folyamatban, ha
Moszkva nem teljesíti a rá eső kötelezettségeket, amíg az orosz
agresszió nem fejeződik be. Hangsúlyozta azonban, hogy to-
vábbra is ezt tartja a konfliktus egyetlen rendezési útjának,
amellyel Ukrajna egysége helyreállhat.

Moszkva különleges önrendelkezési jogokat és helyi válasz-
tások megrendezését követeli Kijevtől a Donyec-medencei
szakadár területeken. A kijevi vezetés viszont azon az állás-
ponton van, hogy amíg a harcok folytatódnak, orosz katonák
tartózkodnak a területen és Ukrajna nem ellenőrizheti orosz-
országi határai teljes hosszát, nem lehet szabályos és demok-
ratikus választásokat rendezni a térségben.

Joe Biden alelnöki minőségében tett utolsó ukrajnai lá-
togatása során megbeszélést folytatott Volodimir Hrojsz-
man kormányfővel is. Az ukrán miniszterelnök
megköszönte az alelnöknek „Ukrajnába vetett hitét”, és biz-
tosította afelől, hogy a kormány folytatja a megkezdett re-
formokat. (MTI)

Porosenko: Oroszország a transzatlanti 
és az európai egység megbontására törekszik

Aggodalmát fejezte ki Donald Trump NATO-t bíráló
kijelentése miatt Frank-Walter Steinmeier német
külügyminiszter, aki szerint a megválasztott ameri-
kai elnök kijelentése a katonai szövetség tagjai kö-
rében, de különösen az unió 28 tagállama között
„meglepetést és szorongást” kelt.

Steinmeier kijelentette: Donald Trump negatív véleménye
az észak-atlanti katonai szövetségről ellentétes James Mattis
nyugalmazott tengerészgyalogsági tábornok, a megválasztott
amerikai elnök védelmiminiszter-jelöltje washingtoni meg-
hallgatásán tett kijelentéseivel.

„Meglátjuk majd, milyen következményekkel jár az új ame-
rikai diplomácia” – tette hozzá a német diplomácia vezetője.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Donald Trump kijelentésére
reagálva hétfőn megerősítette „feltétlen bizalmát” abban, hogy
az új amerikai kormányzat fenntartja erős elkötelezettségét a
NATO, a transzatlanti kapcsolatok és az Európa számára nyúj-
tott biztonsági garanciák mellett. A főtitkár hasonló szellemben
nyilatkozott december 6-án a megválasztott amerikai elnök
várható politikáját illetően.

Donald Trump a The Timesnak adott, a konzervatív brit na-
pilap online kiadásában vasárnap éjjel megjelent interjúban
komoly bírálattal illette azokat a NATO-tagállamokat, amelyek
nem járulnak hozzá az előirányzott mértékben a védelmi kia-
dásokhoz, az atlanti szövetséget pedig „elavult” szerveződés-
nek nevezte. (MTI)

Trump NATO-t bíráló kijelentése meglepetést 
és szorongást keltett

A ceglédi református Nagytemplom, valamint a
város főtere ad helyet az immár harmadik alkalom-
mal meghirdetett Együtt szaval a nemzet című ren-
dezvénynek vasárnap, a magyar kultúra napján –
közölték a szervezők az MTI-vel hétfőn.

A magyar kultúra népszerűsítése és a magyar közösségek
összekapcsolását célul kitűző program idén – a magyarországi
és határon túli iskolák, valamint kulturális intézmények és
óvodák után – az egyházi közösségeket és a települések pol-
gárait szeretné megnyerni a kezdeményezés számára.

A program idén is a Himnusz versszakaival indul, majd a
reformáció évéhez kapcsolódva Füle Lajos Tégy, Uram,
engem áldássá című versével, valamint a Kossuth-nótával
folytatódik. A rendezvényt rendhagyó módon Kossuth Lajos
1848. szeptember 24-én elmondott híres ceglédi toborzó be-
széde zárja. A szavalatokat 2017-ban is Jordán Tamás színmű-
vész és rendező vezényli, a rendezvény a Youtube
videómegosztó portálon, valamint a közmédiában is követhető

lesz – olvasható a közleményben.  Az ünnepi program kezde-
tén a 2016-os rendezvénynek helyt adó Szarvas adja át a sta-
fétát Cegléd városának és a ceglédi Kossuth Lajos
Gimnáziumnak. A nemzeti szavalás 11 óra 30 perckor, a har-
madik kongatás után veszi kezdetét. A szavalást díjátadó ün-
nepség követi: 2016-ban több mint 600 videót töltöttek fel a
rendezvény Youtube csatornájára, ezek közül ötöt részesített
elismerésben az esemény bírálóbizottsága.

A kreatív irodalmi alkotások feltöltésére az elmúlt évhez ha-
sonlóan 2017-ben is 10 hónap áll rendelkezésre. A programban
részt vevő iskolák, óvodák, kulturális és egyházi közösségek
december 1-ig tölthetnek fel videókat az internetre, amelyek
közül 2018-ban is értékelő bizottság választja ki a legjobbakat
– áll a közleményben.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én
annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a Him-
nuszt. (MTI)

Idén Cegléden lesz az Együtt szaval a nemzet 
központi helyszíne

Jó hírnek nevezte Donald Trump megválasztott
amerikai elnöknek a Washington és London között
kötendő kereskedelmi szerződésre vonatkozó aján-
latát Boris Johnson brit külügyminiszter, aki újságí-
róknak nyilatkozott erről hétfőn Brüsszelben az
uniós külügyminiszterek ülése előtt.

Johnson szerint határozottan pozitív üzenete van annak,
hogy Donald Trump egy gyorsan megkötendő kereskedelmi
szerződést ajánlott Londonnak arra az esetre, ha Nagy-Britan-
nia kilép az Európai Unióból. 

A brit diplomácia vezetője kijelentette: jó ezt hallani a meg-
választott elnöktől, a megállapodás pedig, amelynek létrejötte
felől nincsenek kétségei, mindkét fél számára előnyös lesz.

A pénteken hivatalba lépő amerikai elnök a The Times című
konzervatív brit napilap online kiadásában vasárnap éjjel meg-

jelent interjúban kifejtette azt a véleményét, hogy Nagy-Bri-
tannia „remekül teljesít majd” a brit EU-tagság megszűnése
után.

A megválasztott republikánus amerikai elnök az amerikai–
brit kétoldalú kereskedelmi megállapodás lehetőségéről
szólva kijelentette: kormánya „nagyon keményen dolgozik
majd” azon, hogy ez a megállapodás gyorsan és megfelelő
formában létrejöhessen. Donald Trump már az amerikai el-
nökválasztási kampányban hangsúlyozta, hogy ha bejut a
Fehér Házba, akkor Nagy-Britannia „nem a sor végére, hanem
a sor elejére kerül” az Egyesült Államokkal folytatott keres-
kedelmi tárgyalásokon.

A brit EU-tagságról tavaly júniusban tartott népszavazáson
a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt.
(MTI)

Johnson üdvözölte Trump ajánlatát 
Kereskedelmi szerződés 

London és Washington között 



Péter Ferenc elnökletével rendkívüli
tanácsülést tartott tegnap a Maros
Megyei Tanács, összesen négy napi-
rendi ponttal, amelyben három hatá-
rozattervezet szerepelt, az utolsó
pontnál pedig a hozzászólásoknak,
észrevételeknek, kérdéseknek adtak
helyet. Az ülés rendkívül operatív
módon zajlott, a határozattervezete-
ket egyöntetűen elfogadták a testület
jelen levő tagjai.

A határozattervezetek nem tűrtek halasz-
tást, ezért is ütemezték be a rendkívüli ülést.
Az elsőként előterjesztett határozattervezet
nyomán arról döntött a testület, hogy a
megye tavalyi költségvetését 20.000 lejjel
egészítsék ki. Ugyanis az történt, hogy a kor-
mány december 21-én pénzt utalt ki azoknak
a közigazgatási egységeknek, amelyeket ter-
mészeti katasztrófák sújtottak. Maros me-
gyének ez alkalommal 20.000 lejt utaltak ki
a 154E jelzésű megyei út görgényoroszfalui
szakaszának javítására. A költségvetés utó-
lagos módosítására a 405-ös számú, 2016.
december 29-i rendelkezés nyomán kerülhe-
tett sor. Ezt a költségvetés-kiegészítést a ta-

nács tegnap elfogadta, a pénzt a rendeltetés-
nek megfelelően az út javítására használják
fel.

A második napirendi pont a 2016. évi me-
gyei költségvetés fejlesztési tételének defi-
citjét korrigálja a 2015. évi
költségvetéstöbbletből, ami 10.215.578 lejt
jelent. Ezt a határozattervezetet is elfogadta
a tanács. 
Dr. Stekbauer Andrea Melinda az ideiglenes
vezérigazgató 

A harmadik napirendi pont dr. Stekbauer
Andrea Melinda ideiglenes kinevezéséről
szólt a Maros Megyei Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóság élére, miután dr.
Schmidt Loránd decemberben lemondott e
tisztségről. Az ideiglenes státus legkésőbb
hat hónapig tart, a tisztség végleges betölté-
sére versenyvizsgát írnak ki. 

A negyedik napirendi pont kapcsán Boloş
Vasile képviselő javasolta, hogy az egyesülés
közelgő centenáriuma alkalmából olyan pá-
lyázatokat írjanak ki, amelyek az esemény-
hez kötődő rendezvényeket támogatják.
Péter Ferenc tanácselnök válaszában el-
mondta, hogy először el kell fogadni az or-
szágos költségvetést, majd a megyeit, s ezt
követően lehet szó majd a különféle pályá-
zati kiírásokról és támogatásokról.

Tegnap délelőtt viharos kez-
det után Dorin Florea polgár-
mester irodájában tartották
meg a január 13-i rendkívüli
tanácsülésen eldöntött meg-
beszélést a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum helyzetéről. Az ülésen
sajnos nem született egyér-
telmű, világos, megnyugtató
egyetértés az iskola működé-
sének jogosságát illetően. 

Az ajtóban a helyi rendőrség ve-
zetője állt őrséget, és az ülésre nem
engedték be a Civilek a katolikus is-
koláért szülői csoport képviselőit,
akik a Ne játsszatok gyermekeink
sorsával! feliratú molinóval tilta-
koztak. Egyrészt az iskola helyzete
miatt, másrészt azért, mert nem ve-
hettek részt a megbeszélésen, holott
tegnap reggel (a közigazgatásbeli
döntéshozatal átláthatóságára vo-
natkozó 2003. évi 52-es törvényre
hivatkozva) írott kérést adtak be a
polgármesternek és a hivatalnak cí-
mezve. A szóbeli elutasítást Cosmin
Blaga, a hivatal logisztikai osztá-
lyának vezetője közölte, arra hivat-
kozva, hogy zárt beszélgetésről van
szó a pártok és a tanfelügyelőség
képviselői között. 

– Hogyan várják el, hogy a hely-
zet pontos ismeretében szavazzunk,
ha csak három párt, a liberális, a

szociáldemokrata és az RMDSZ
képviselői lehetnek jelen, minket
pedig kizártak? – tette szóvá Györfy
Júlia, a POL tanácsosa. Kollégája,
Mark Christian Hermann pedig
azért méltatlankodott, hogy ő már a
novemberi tanácsülésen javasolta,
hogy hozzanak létre egy vegyes bi-
zottságot a tanácsosok, a hivatal is-
kolákért felelős igazgatósága, a
jegyző, a főtanfelügyelő részvételé-
vel, amely azóta megoldhatta volna
a helyzetet.

A megbeszélésen a katolikus is-
kolát törvénytelennek tartó Raţă
Nadia főtanfelügyelő is részt vett,
holott tanügyi berkekben már a
múlt hét végén azt beszélték, hogy
hétfőtől mást neveznek ki helyette.
Csíki Zsolt: Van egy patthelyzet

A kétórás vitát követően Csíki
Zsolt, a marosvásárhelyi képviselő-
testület RMDSZ-frakciójának veze-
tője a következőket nyilatkozta:

– Tájékoztató jellegű ülésen vet-
tünk rész, amelyen nem született
semmilyen konkrét álláspont. Any-
nyit mondhatok, hogy az RMDSZ
továbbra is teljes mértékben kiáll az
iskola mellett, és továbbra sem fog
meghátrálni, és várjuk, hogy a szer-
dára tervezett következő megbeszé-
lésnek mi lesz az eredménye. Mivel
a gyűlést nem én hívtam össze, sze-
mély szerint elnézést kérek a Sza-

bad Emberek Pártjához tartozó kol-
légáktól – tette hozzá.

Kérdésre válaszolva elmondta,
hogy a megbeszélésen számba vet-
tek minden lépést, ami az iskola
ügyében történt, és azt is, hogy mit
lehet a következőkben konkrét ira-
tokkal alátámasztani, hogy az iskola
működését ne támadhassa többet
senki. 

– Részünkről elegendő, amit a ta-
nács megszavazott, de mások sze-
rint egyéb dokumentumokra is
szükség lenne. Van egy patthelyzet,
amelyben RMDSZ-részről bizonyí-
tani tudjuk, hogy az iskola alapítása
törvényesen zajlott, amit mások tá-
madnak. A polgármester hozzáállá-
sát a beszélgetés során pozitívnak
éreztük, s meglátásom szerint ő is a
helyzet megoldására törekszik. 

– Számon kérték-e, hogyan telje-
sítette a hivatal a Római Katolikus
Státus Alapítványnak tett ígéretét,
amit tanácsi határozat is megerősí-
tett?– érdeklődtünk. Csíky Zsolt azt
válaszolta, hogy ennek megbeszélé-
séig nem jutottak el, de a csütörtökre
tervezett találkozón a végére járnak. 

Nem lesz-e túl késő? – kérdeztük,
amire azt válaszolta, hogy nem fog-
ják túllépni a határidőt. Megkérdez-
tük a véleményét arról is, hogy
miképpen minősítik, hogy a polgár-
mesteri hivatal keresetet indított a
tanfelügyelőség ellen a katolikus is-
kola ügyében? 

– Pár napja értesültünk arról,
hogy bizonyos iratok kiadása miatt
pert indítottak a tanfelügyelőség
ellen, amiről ezek után az igazság-
ügyi szerveknek kell határozatot
hozniuk. 

A beszélgetés végén elmondta,
hogy szükség esetén tanácsülést
hívnak össze. Addig is azt szeretnék
látni, hogy a hivatal a katolikus is-
kolát belefoglalta a beiskolázási ter-
vezetbe, amit a tanfelügyelőség is
láttamozni fog.
Elkeseredett szülők 

– Pillanatnyilag sokkos állapot-
ban vagyok, mert nem ezt vártuk,
nem erre voltunk felkészülve, nem
ezeket az ígéreteket kaptuk politi-
kusainktól. Három hónapja szóban
és írott nyilatkozatokban is folya-
matosan azt halljuk, hogy minden

rendben van. No-
vember közepétől mi
is elkezdtünk utána-
járni, hogy milyen
dokumentumokkal
rendelkezik az is-
kola, milyen bírósági
eljárások folynak el-
lene, folyamatosan
kommunikáltunk a
szakminisztérium-
mal, a tanfelügyelő-
séggel, és azért
húztuk meg a vész-
harangokat, azért
mondtunk sokszor
ellent az RMDSZ-
nek, mert úgy láttuk,
hogy nagy a baj. Én
tudom, hogy a poli-
tika az politika, és a
törvény az törvény.
Munkatársaimmal
kell megbeszélnünk,
hogy mi történt ma,
és mi lehet erre a következő lépé-
sünk – nyilatkozta Csíki Csengele,
a szülői csoport vezetője. 

Dorin Florea polgármestert is
szerettük volna megszólaltatni, aki
Csíki Zsolt szerint támogatja a ka-
tolikus iskola ügyét, de csak Cos-
min Blagának, a logisztikai osztály
vezetőjének tehettük fel a polgár-
mesternek szóló kérdéseinket,
amelynek egy részére nem kaptunk
választ. 

– A polgármester úr azért hívta
össze a mai ülést, hogy életképes
megoldás szülessen, és a katolikus
iskolában folyó oktatás zavartalanul
működhessen tovább, amit kezdet-
től fogva támogatott. Nem ez az
első megbeszélés a tanfelügyelőség
képviselőjével, és optimista olyan
szempontból, hogy a helyzet meg-
oldódik, és a felelősen gondolkozó
tanácsosok a legkorrektebb határo-
zatot fogják hozni az akadályok el-
hárítására. 

A kérdésre, hogy ki akadályozza
a helyzet rendezését, az osztályve-
zető azt válaszolta, hogy semmi
esetre sem a polgármesteri hivatal.

– Jelenleg ügyészségi kivizsgálás
folyik az iskola alapításával kapcso-
latosan, amelybe nincs miért bea-
vatkoznia a hivatalnak. Az iskola
alapítása a helyi tanács határozata
nyomán született, és minden lépés
az előírások szerint történt. Mi azt
szeretnénk, hogy az ügyészségi
szervek olyan megoldást találjanak,

ami lehetővé teszi, hogy a diákok, a
szülők és a pedagógusok is meg-
nyugodjanak. A hivatal kérte az ok-
tatásügyi minisztérium segítségét
is, és a mai munkamegbeszélés vég-
eredménye nem csak a polgármes-
teri hivataltól függ. A beiskolázási
tervet megszavazza a tanács is, és
meglátjuk, hogy mi történik a to-
vábbiakban, de hangsúlyozom,
hogy a hivatal nem ellenzi az iskola
működését. 

A kérdésre, hogy ilyen támogatás
mellett az iskolákért felelős igazga-
tóság miért nem foglalta bele a ka-
tolikus iskolát is a beiskolázási
tervezetbe, Cosmin Blaga azt vála-
szolta, hogy a szóban forgó hivatal
a megbeszélés végét várta. Ezek
után elkészül a tervezet, és a január
végi tanácsülésen megszavazzák.
Ha szükséges, rendkívüli ülést hív-
nak össze – tette hozzá. Ha záros
határidőn belül nem tartanak tanács-
ülést, akkor a tavalyi határozat
marad érvényben, amelyben szere-
pel a katolikus iskola – hangsú-
lyozta, kiemelve, hogy nem
szeretnének feszültséget kelteni
Marosvásárhelyen. 

A polgármesteri hivatal által in-
dított perrel kapcsolatosan azt a vá-
laszt kaptuk, amit Claudiu Maior, a
polgármester tanácsosa is megerő-
sített, hogy erről a jegyzőt kell meg-
kérdezni, aki külön intézményként
működik a hivatalban, és ottlétünk-
kor állítólag nem tartózkodott az
irodájában. (bodolai)
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Operatív tanácsülés
Görgényoroszfalu 20 ezer lejt kap 

útjavításra

Mezey Sarolta

Feljelentést tett az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) a korrupció-
ellenes ügyészségnél (DNA) a romá-
niai egyetemeket akkreditáló
Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ha-
tóság (ARACIS) és a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) vezetősége ellen. 

A panaszosok szerint visszaéltek a hivatali
hatalmukkal, és előnyhöz juttatták a MOGYE
román tagozatát a magyar tagozattal szemben.

Az ügyészségi kereset hasonlít ahhoz,
amely alapján a marosvásárhelyi Római Ka-
tolikus Líceum létrehozása ügyében indított
eljárást a DNA.

A döntésről Kincses Előd, a panaszosok
ügyvédje számolt be egy hétfői nagyváradi
sajtótájékoztatón. Elmondta: álláspontja sze-
rint a MOGYE szenátusa egy 2010-ben elfo-
gadott ARACIS-határozatra hivatkozva
döntött úgy, hogy az orvosi egyetemeken a
gyakorlati oktatás kizárólag román nyelvű le-
gyen. Szerinte ezt a – magyarok számára ked-
vezőtlen – rendelkezést hatálytalanította a
2011-ben elfogadott tanügyi törvény, mely
teljes körű anyanyelvi oktatást biztosít a ki-
sebbségeknek, és hatályon kívül helyezett a
jogszabállyal ellenkező minden rendelkezést.

Kincses Előd emlékeztetett rá, hogy a ma-
rosvásárhelyi orvosi egyetemen jelentkező

magyar jogsérelmet az ennek alapját képező
rendelkezés és az ez alapján elfogadott egye-
temi charta hatályon kívül helyezésével pró-
bálták orvosolni, de kereseteiket jogerősen
elutasították.

A sajtótájékoztatón részt vevő Szilágyi
Zsolt EMNP-elnök kijelentette: a bukaresti
kormányt a parlamentben támogató Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) po-
litikai megoldást eszközölhetne ki a MOGYE
magyar tagozata ügyében. Ennek hiányában
az ellenzéki szervezetek peres úton kénytele-
nek eljárni.

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles
konfliktus az egyetem román vezetése és ma-
gyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem
vezetése az intézményi autonómiára hivat-
kozva nem léptette életbe az új oktatási tör-
vény magyar szempontból fontos előírásait.

A konfliktus rendezésére tett kísérlet 2012
májusában a jobboldali Ungureanu-kormány
bukásához vezetett. A MOGYE kizárólag ma-
gyar tannyelvű intézményként alakult 1945-
ben. Az intézményben a kommunista
pártvezetés szóbeli utasítására vezették be
1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely
fokozatosan háttérbe szorította a magyar or-
vosképzést. Ma az egyetem vezető testületei
a román oktatók kétharmados többségével
működnek, és a magyar tagozat elsorvasztá-
sára törekednek. (MTI)

A DNA-nál tett feljelentést 
az EMNT és az EMNP

A katolikus iskola ügyében 
Tegnap sem született konkrét álláspont 

Fotó: Bodolai Gyöngyi



Újabb, érdekesnek ígérkező koncertsorozattal várja
közönségét január második felében – február elején a
marosvásárhelyi Jazz&Blues Club. A Sörház utcai klub
által szervezett, sorrendben első produkció Adrian Be-
rinde január 19-i koncertje: amint azt az előadásról elő-
zetesben már megírtuk, a nagyváradi születésű, de
magát kolozsvárinak valló zenész, dalszerző, festőmű-
vész, színházi rendező és művészeti menedzser új,
Arcan című lemezét mutatja be a nagyközönségnek.
Az új és újszerű album dalainak felvételét és kiadását
a marosvásárhelyi Republic Production kiadó jegyzi –
a szerző több mint 21 éves zenei pályafutása alatt a
pop, rock, blues, progresszív folk zenei stíleket ötvözte
a költészettel, művészi pályafutására az egyéni és kü-
lönleges hangzásvilág jellemző. Az Arcan című lemez
különböző erdélyi muzsikusokkal való együttműködés
eredménye. Az albummal egy időben látott világot a
Dumnezeu râde singur című verseskötet is. Utóbbi egy
antológiát takar, amelyben Adrian Berinde összes al-
bumának dalszövegei kaptak helyet további, kevésbé
ismert, 1994 és 2016 között írt versekkel együtt. Az al-
bumbemutató koncerten is kapható kötet a REEA
egyesület és a marosvásárhelyi Media Image kiadó
gondozásában jelent meg. A koncerten Adrian Berinde
Kovács Norbert billentyűssel, David Alen Clay billen-
tyűs-énekessel, Florin Sorăşan basszusgitárossal, Bá-
nyász Alpár és Szász Csaba gitárosokkal, Ovidiu
„Cico” Cristian dobossal és Tess – Teodora Sântean
háttérénekessel lép a Marosvásárhely, Sörház utca 3.
szám alatti dzsesszklub színpadára. A belépő 20 lejbe
kerül és a helyszínen lesz megvásárolható.

Az idei év első, a dzsesszklubban tartandó, az
Oli!Management által társszervezett rockkoncertjére
január 20-án este 8 órától kerül sor. Ezúttal két brassói
csapat – a False Reality (melodic death metal) és a
Hteththemeth (unhuman music) – mutatkozik be a ke-
ményebb, de nívós műfajokat szerető marosvásárhelyi
közönségnek, előzenekarként a helyi, glam metalt ját-
szó S.P.A.W.N. lép fel. A beugró ugyancsak 20 lejbe
kerül. 

A rockbuli után gyerekkoncert következik: január
26-án 18 órától a hét tagból álló MeseHetes nevű for-
máció lép a klub színpadára. A csíkszeredai zenekar
2009-ben alakult, egy énekesnő, egy színművésznő és
öt zenész alkotja. Utóbbiak a legismertebb és legfog-
lalkoztatottabb csíkszeredai muzsikusok, akik külön-
böző zenekaraik mellett egy nem mindennapi feladatra
vállalkoztak: a mindannyiunk által kedvelt magyar
rajzfilmek dalait, illetve néhány híres Walt Disney-
film zenéjének magyar változatát dolgozták fel. A

dzsessz, blues, funky, rock, bossanova, reggae és egyéb
stílusok ötvözésével, teljesen új hangszerelésben szó-
lalnak meg a dalok Szilágyi Nóra (ének), Zsigmond
Éva-Beáta (ének), Bene Zoltán (zongora), Boldizsár
Szabolcs (fuvola), György Csongor (dobok), Krizbai
Imre (gitár) és Szakál Attila (basszusgitár) előadásá-
ban. 

A tél egyik leginkább várt koncertje minden kétséget
kizáróan a Speak Floyd együttes újabb marosvásárhe-
lyi fellépése. A kolozsvári tribute-formáció meggyőző
hitelességgel, lenyűgöző szakmai tudással és jól elka-
pott feelinggel adja elő a legendás Pink Floyd együttes
dalait. Soron következő koncertjük a Welcome To The
Machine címet viseli, és érdekes koncepciót takar: az
együttes ezúttal a Pink Floyd egyik legismertebb, Wish
You Were Here című albumát adja elő, a maga teljes-
ségében. A Speak Floyd tagjai: Sandy Deac – ének, bil-
lentyű, elektromos és akusztikus gitar; Kovács „Kovi”
László – elektromos gitár; Kolumbán Zoltán – basszus-
gitár; Răzvan Rotis – dobok; Eddie Raita – billentyű,
ének; Lazar Rudy – szaxofon. A koncertre február 2-
án, csütörtökön este 8-tól kerül sor a Jazz&Blues Club-
ban.
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Vasárnap este a marosvásárhelyi Vártemp-
lomban vette kezdetét az ökumenikus ima-
hét, melynek alapigéjéül Pál apostolnak a
korintusiakhoz írt II. levele 5. részének 14–
20. közötti versét választották. Az imahét első
igehirdetője Sebestyén Péter, a Szent Imre
plébánia római katolikus lelkésze volt. 

A Vártemplomban Marosvásárhely történelmi egy-
házainak gyülekezeteiből sokan gyűltek össze, bár ko-
rántsem annyian, mint évekkel ezelőtt, amikor az
orgona köré is székeket kellett felsorakoztatni, hogy
mindenki ülőhelyet kapjon. Lehet, a téli időjárás, a
csúszós utak és járdák miatt sokan nem vállalták a ki-
moccanást, vagy az is közrejátszott, hogy a református
hívek megoszlottak két rendezvény között, hiszen a
Kultúrpalotában ez időben zajlott az Égjen a láng! ke-

resztény ifjúsági fesztivál. Azt a feltevést már leírni
sem merem, hogy csökkent volna az érdeklődés e
nagyszabású, igazán jól bevált kezdeményezés iránt,
amely évente egyszer az ökuménia jegyében valóban
összefogja és közelebb hozza egymáshoz a különböző
felekezetű híveket. 

Aki fontosnak tartotta az együttlétet és a közös
imádkozást, feltöltődve jött ki a templomból, hiszen
Sebestyén Péter római katolikus plébános olyan prédi-
kációval lepte meg a hallgatóságot, amely minden ke-
resztény ember számára megszívlelendő. 

Az est házigazdái, a vártemplomi gyülekezet Bíró
Jenő csejdi lelkipásztort kérte fel, hogy az istentiszte-
letet követő szokásos művészi részt zenével, énekkel
színesítsék. A felkérésnek becsülettel tettek eleget, a
közismert karvezető, előadó két társával együtt igazi

zenei csemegével szolgált. 
Hétfőn este az alsóvárosi refor-

mátus templomban Papp Noémi
evangélikus lelkész szolgált, ma
este a Szabadság utcai Szent Imre-
plébániatemplomban pedig Lő-
rincz István református lelkész.
Szerdán a kövesdombi unitárius
templomban Nagy József Levente
református lelkész, csütörtökön a
Szent Kozma és Damján római
katolikus templomban Nagy
László unitárius lelkész, pénteken
a Vártemplomban Papp László
római katolikus lelkész, szomba-
ton a Gecse utcai református Kis-
templomban Balázs Ferenc
katolikus lelkész, a záró-istentisz-
teleten a Keresztelő Szent János-
plébániatemplomban Csenteri
Levente református lelkész hirdeti
Isten igéjét. (mezey)

Zajlik az ökumenikus imahét
Istentiszteletekre várják a híveket

E hónap második felében,
január 20-án premierrel várja
közönségét a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Stúdió
Színháza – az intézmény Ma-
gyar Karának új bemutatójára
este 7 órakor kerül sor a Köte-
les utcai színházteremben. 

Az előadás a másodéves
magiszteri színész szakos osz-
tály (osztályvezető: Gáspárik
Attila) produkciója, rendező-
jeként pedig Keresztes Attilát
jegyezhetjük. A mű szerzője
dr. Sivián Anna, azaz Vinnai
András kortárs magyarországi
dráma- és forgatókönyvíró,
címe pedig szokatlan: Valami-
nek a második része. 

Az előadásban az említett
színészosztály hallgatói lép-
nek fel: Barabás Hunor – Sza-
bolcs, Asszisztens; Bálint Örs
Hunor – Taksony; Dunai Júlia Ve-
ronika – Vadász2, Luca, Karaper-
szüon; Gaál Attila Csaba –
Sebestyén, Gyárfás; Gyarmati Éva
– Vadász1, Narrátor anyja; Hollai-
Heiser Anna – Teréz, Dr. Pulsen,
Bathar; Illés Alexa – Bernadett,
Holly; Kádár Noémi – Narrátor;
Kozma Gábor Viktor – Ignác, Tulaj;
Tóth Szilvia Lilla – Kincső, Pszi-
chológus, Nővér; Wessely Zsófia
Anna – Gyöngyi, Dr. Kozaak, Wil-
low. Az előadás díszleteinek terve-
zője Szőke Zsuzsi (III. év,

látványtervezés), jelmeztervezője
Lokodi Aletta (III. év, látványterve-
zés), videó: Sebesi Sándor m.v.,
ügyelő: Barabás Botond. 

A produkció – az egyetem ha-
gyományai szerint – nyilvános vizs-
gaelőadás, az érdeklődők részvételi
szándékukat a 0736-350-686 -os 
telefonszámon, valamint a
jegy@studioszinhaz.ro e-mail-
címen jelezhetik. A bemutató január
20-án, pénteken este 7 órakor veszi
kezdetét, a soron következő előadás
kezdési időpontja: január 26-a, csü-
törtök, ugyancsak 19 óra. (Knb.) 

Premier a Stúdió Színházban
Valaminek a második része 

A Kolozs Megyei Tanács alá-
rendeltségébe tartozó Kolozs-
vári Művészeti Múzeum, a
Barabás Miklós Céhhel és a
Minerva Kulturális Egyesület-
tel közösen, meghívja Önöket
a Barabás Miklós Céh orszá-
gos képzőművészeti kiállítá-
sának megnyitójára, amelyre
január 20-án, pénteken 17
órától kerül sor a Művészeti
Múzeum időszaki kiállítóteré-
ben (földszint). 

Az erdélyi magyar képzőművé-
szek Kós Károly és Szolnay Sándor
irányításával, valamint Bánffy Mik-
lós támogatásával 1929-ben hozták
létre érdek- és értékvédelmi szerve-
zetüket, a Barabás Miklós Céhet,
amely a kor legjelesebb festőinek,
grafikusainak, szobrászainak és
iparművészeinek biztosított meg-
nyilatkozási lehetőséget, és rangos
kiállítások tömkelegével bizonyí-
totta életképességét. Az 1944 utáni
kedvezőtlen történelmi-társadalmi
változások nyomán a szervezet
kénytelen volt tevékenységét fel-
függeszteni, hogy aztán 1994-ben
Abodi Nagy Béla festőművész,
nyugalmazott egyetemi tanár és
Kós András szobrászművész, nyu-
galmazott egyetemi tanár kezdemé-
nyezésére alakuljon újjá.

A szervezet célja az érdekvéde-
lem mellett továbbra is az etnikum
szülte gondolkodás- és ízlésbeli sa-

játosságok felszínre hozatalának
elősegítése és kibontakoztatása, a
régió sajátosságainak érzékeltetése,
a világviszonylatban is legkorsze-
rűbb kifejezési formák iránti nyi-
tottság szorgalmazása, a minőség
elsődleges szerepének a hangsúlyo-
zása.

A kezdetben mintegy félszáz mű-
vész részvételével újjáalakult, Ko-
lozsvár-központú országos szer-
vezet taglétszáma mára másfél
százra növekedett, és tevékenységé-
nek eredményességét igazolják tag-
jainak hazai, valamint külföldi
elismerései, a sikeres egyéni és cso-
portos tárlatok, tematikus rendezvé-
nyek, kerekasztal-beszélgetések, az
elhunyt céhtagok emlékének meg-
őrzése és ápolása. 

Kitartó, hosszas próbálkozás és
rangos hazai és külföldi szereplések
után a Barabás Miklós Céh most
először mutatkozik be a Kolozsvári
Művészeti Múzeumban (Bánffy-pa-
lota) is. A kiállítás megnyitóján fel-
szólal majd dr. Lucian
Nastasă-Kovács, a Kolozsvári Mű-
vészeti Múzeum menedzsere;
Vákár István, a Kolozs Megyei
Tanács alelnöke; Kolozsi Tibor, a
Barabás Miklós Céh elnöke; dr.
Tibori Szabó Zoltán, a Minerva
Művelődési Egyesület elnöke;
Németh Júlia műkritikus és 
dr. Bordás Beáta, a kiállítás kurá-
tora. 

A Barabás Miklós Céh 
országos kiállítása 

Máriazelltől Csíksomlyóig
A Máriazelltől Csíksomlyóig/ Találkozás Istennel, emberekkel című za-

rándoknapló második bemutatójára kerül sor a Deus Providebit Tanulmá-
nyi Ház Szent Mihály-termében január 24-én, kedden este fél 7 órától.
Az 1.400 km-es Mária-utat gyalog megtette és élményeit megírta Ábrám
Noémi. A kötetet bemutatja Sebestyén Péter plébános és Szucher Ervin
felelős kiadó. A szerző az úton készült fényképek vetítésével teszi átél-
hetőbbé az úti élményeket. 

Speak Floyd és MeseHetes 
Rockbuliktól a gyerekkoncertig

Kaáli Nagy Botond



A polgármester és alpolgár-
mester készségesen mutatta
be a községben elvégzett ed-
digi megvalósításokat és osz-
tották meg terveiket,
elképzeléseiket. Amint a pol-
gármester kifejtette, a meg-
valósításra váró tervek első
lépéseként nagyon sok olyan
közterületet kell telekeltetni,
amelyekre eddig nem készül-
tek telekkönyvek. 

Első lépésben telekelni kellene a
mellékutcákat, mezei utakat, ame-
lyeket aszfaltozni szeretnének, a hi-
dakat, illetve a kibővítésre váró víz-
és szennyvízhálózatot, a csatorna-
hálózat 15 éves szivattyúállomásait,
amelyek műszaki felújítási munká-
latai esedékesek. Tervezik az ön-
kormányzat épületének, az
előadóterem mosdóinak bővítését,
tűzoltószertár létesítését, az orvosi

rendelő, illetve az iskola épületének
felújítását. A választások óta eltelt
időszak megvalósításai között az is-
kola hiányosságait próbálták orvo-
solni annak érdekében, hogy
megakadályozzák a diákok elván-
dorlását a megyeszékhely iskoláiba.
A község területének közvilágítását
is korszerűsítenék, ami négyszáz
oszlopra szerelt LED-es lámpates-
tet jelent. Az új járdák kiépítése sem
tűr halasztást, mert az egyenetlen
járdaszakaszok miatt a gyalogosok
az úttest mentén közlekednek, ami
életveszélyes. „Elődöm, Ráduly
György a kultúrotthon bővítésére,
manzárdosítására készíttetett tervet,
amely fennakadt a földterület tulaj-
donjoga, illetve a telekkönyvi hiá-
nyosságok miatt. Ezt szeretnénk
tisztázni, és a művelődési ház felújí-
tásának tervét megvalósítani” – so-
rolta elképzeléseiket a polgármester. 

A közel kétezer-hatszáz hek-
tárnyi területű községnek a
rendszerváltást követő gaz-
dálkodás eredményeként
mára nem maradt szabad
földterülete, jó ideje ugyanis
a sportpályákat is külföldi be-
fektetők nevére írták.

Marosszentanna polgármestere a
tavalyi helyhatósági választások óta
Moldovan Dumitru – aki Ráduly
György polgármestert váltotta –, al-
polgármestere pedig László Ildikó,
korábban RMDSZ-tanácsos. Érke-
zésünkkor a polgármester reggeli
ellenőrző körútra indult a hóhelyzet
szemrevételezésére. Mint utólag el-
mondta, elégedett az elvégzett mun-
kával, panaszra a községbelieknek
sem lehet okuk, és szerencsésnek
tartja, hogy a hóeltakarításnál olyan
helybéli szakember az alvállalkozó,
aki ismeri a területeket, fő- és mel-
lékutcákat, így fontossági sorrend-
ben, a hókotrót egész éjszaka
bevetve reggelre minden út járha-
tóvá vált. 

Amint az elöljárók hangsúlyoz-
ták, a község több mint 5700 lako-
sának nagyon sok tisztáznivaló
ügye vár rájuk, amelyek a rendszer-
váltást követő településvezetés ész-
szerűtlen gazdálkodása miatt még
évtizedek múltán is visszaköszön-
nek majd. A több tulajdonosnak ki-
osztott egyazon, egymásra fekvő
területek rengeteg bosszúságot és
pereskedést eredményeznek. Elis-
meréssel nyilatkoztak elődjük mun-
kájáról is, aki sok mindent
megvalósított, de még mindig
bőven van tennivaló. 

Idegen kézben két sportpálya
Ritkaságszámba megy, hogy egy

községközpontnak még a futballpá-
lyáját is eladták. Sportpálya már
csak Várhegyen és Bárdoson van,
az udvarfalvi és marosszentannai
futballpályák területe külföldi be-
fektetők nevén szerepel.

Az önkormányzati közterületek
elidegenítése miatt a községköz-
pont nem rendelkezik egyetlen ak-
kora telekkel sem, ahol nagyobb
rendezvényt tarthatnának, hisz
sem futballpályája, sem olyan sza-
bad területe nem maradt, ahová
játszóteret vagy parkot alakíthat-
nának ki – fejtette ki az alpolgár-
mester. Az erdőtulajdonosokat
sem helyezték birtokba, így az
erdők őrzése sincs megoldva, az
illegális fakitermelés pedig azt
eredményezte, hogy a helybéliek
nem tudnak elegendő tűzifához
jutni. Az önkormányzatnak van
ugyan 48 hektárnyi erdeje, de a tű-
zifának való már elenyésző, az
évek során elhordták. Jelenleg
közel félszáz kérést tettek le a hi-
vatalba azért, hogy kedvezőbb
áron juthassanak tűzifához, de a
fakitermelés számtalan nehézségbe
ütközik. A város közelsége és a köz-
ségben megtelepedett cégeknek –
Gerry Weber, Sanlacta, Imatex, Ro-
cada, Cis Gaz stb. – köszönhetően
a munkanélküliség nem jellemző.
Ennek ellenére az alacsony bérezés
miatt nehezen találnak tűzoltót és
rendfenntartót a polgármesteri hiva-
talba. Ottjártunkkor épp a karban-
tartói állás betöltésére szervezett
versenyvizsga zajlott. Mint hangsú-

lyozták, abban reménykednek,
hogy saját alkalmazottal megoldha-
tók az olyan jellegű javítási munká-
latok, amelyekre egyébként
versenytárgyalást kellene kiírni –
mondta Moldovan Dumitru polgár-
mester. 
Idősek, hátrányos helyzetűek 
támogatása

A községben 34 rászoruló van a
szociális segélyre jogosultak listá-
ján, akik a segély értékével arányo-
san kell kivegyék részüket a
társadalmi munkából a község terü-
letén. A kétmillió eurót meghaladó
2013/2014-es vidékfejlesztési prog-
ram keretében, mely a vissza nem
térítendő uniós finanszírozásból
többek között utcák korszerűsítését,
a bárdosi kultúrotthon felújítását, a
napközi otthon megépítését foglalta
magában, egy mosodát is kialakítot-
tak, amely az egyedülálló, idős em-
berek számára nyújtana segítséget.
Átadták ugyan, de személyzethiány
miatt eddig nem működött, most azt
is be szeretnék indítani. Ezzel a
szolgáltatással azokon az idős em-
bereken segítene az önkormányzat,
akik egyedül élnek, nincs mosógé-
pük vagy bizonyos okokból kifo-
lyólag nem használják azokat. A
szolgáltatásban a háztól házig szál-
lítás, mosás, ruhaszárítás is benne
lesz. A diakóniai szolgálat is jól mű-
ködik, hetente egyszer látogatják a
családorvos ajánlása alapján jogo-
sult hozzávetőleg hatvan rászorulót
– sorolta kérdésünkre László Ildikó
alpolgármester az önkormányzat-
nak a rászorulók megsegítésére tett
intézkedéseit. 
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A januári mínusz húszfokos
hidegben nincs sok választá-
suk a virágtermesztőknek,
egész éjszaka fűteniük kell:
gázzal, fával vagy ami épp
kerül.

Az udvarfalvi Baki család főfog-
lalkozása a virágtermesztés. A csa-
ládfő, Baki Tibor egyike azoknak az
udvarfalvi gazdáknak, akik úgy
döntöttek, abból próbálnak megélni,
amiből szüleik, nagyszüleik is, akik
hagyományosan, kerti körülmények
között termesztettek. A család 2000
óta foglalkozik virágtermesztéssel
30 ár területen. A négy hatalmas fó-
liasátrat végigjárva mindenikben
kellemes meleg fogad, mint
mondja, nem csoda, hisz a téli éj-
szakákon kétóránként ellenőrzi a
fóliasátrakban lévő fűtőtesteket, ne-
hogy a növényeket fagykár érje. Az
egyik sátrat most készítik elő, annak
melegítőberendezését maga gyár-
totta, két irányba lehet majd a meleg
levegőt fúvatni, magasabbra vagy
alacsonyabbra, amint az asztalso-
rokra helyezett idénynövények épp
megkívánják. Mint elmondta, szak-
májából adódóan sok mindenhez
ért, és szívesen barkácsol, szerel,
ezáltal valamicskét megspórol
abból az összegből, amit a berende-
zésekre szánna.

Kérdésünkre kifejtette, ha na-
gyon utánaszámol, talán nem éri

meg a rengeteg éjszakázás és befek-
tetés, mégis úgy véli, kár volna az
eddigi befektetést és munkát ve-
szendőbe hagyni, reményei szerint
talán lesz, aki folytassa ezt a tevé-
kenységet. Amikor az esetleges ká-
rokról kérdezem, a cikláment
említi, azokat támadta meg, a keze-
lések ellenére is, a bothritis és a
szürkepenész. A holland nemesített
virágpalántákat a nyárádszeredai
Biflora és a Blondy cég szállítja a
termesztőknek külföldről, ők pedig
a kifejlett, szép virágokat a nagy-
bani felvásárlók révén értékesítik.
Amint a termesztő elmondta, a pa-
lánták darabja két lejbe kerül, a szá-
mukra megfelelő edényt, a
virágföldet, díszcsomagolást maguk
kell beszerezzék. Sok a neveléssel
járó kiadás (berendezések, víz,
áram, fűtés stb.), amennyiben pia-
con értékesíti, a napi vagy havi asz-
taldíj, a szállításhoz az üzemanyag,
így alig hoz annyi jövedelmet, hogy
épp ne legyen veszteséges ez az
ágazat, azonban mindez egy kis
ügyeskedéssel kivédhető. „Tavaly a
muskátlik mentek a legjobban. A
nagybani felvásárlók az ország
egész területéről érkeznek, külön-
böző igényekkel. Például a Mára-
maros környékéről érkező
felvásárlók a futómuskátlit és a fél-
futó Caliopét keresik” – mondta be-
szélgetőpartnerünk. 

– Mi tartja a
virágtermesztő-
ben, a kertész-
ben a reményt,
mire várnak a
legjobban? –
kérdeztük távo-
zóban. 

– A legjob-
ban a nők 
napját várjuk, 
hogy a rengeteg
munka és be-
fektetés után
valami pénzt is
lássunk végre –
mondta a házi-
gazda.

Új úton Marosvásárhelyre

Korszerű napközi Marosszentannán
napköziben a két román és egy ma-
gyar csoportban több mint hetven
óvodást foglalkoztatnak. Mindenik
tágas, ízlésesen berendezett, ottho-
nos tanteremhez külön mosdó tar-
tozik, a városi óvodáknál is csak
elvétve találni hasonlót. Az étkezés-
hez a Mobex étterem konyhájáról
szállítják a napi menüt, ami gyere-
kenként hat lejbe kerül a szülőknek.
Amint a magyar tagozat ügyeletes
óvónője, Szente Csilla kérdésünkre
elmondta, huszonöt gyerek van be-
íratva a vegyes csoportba, a hosszí-
tott programos foglalkoztatást két
pedagógus irányítja. A napköziből
kikerülő gyerekeket a szüleik már
nem ingáztatják városi iskolákba,
többnyire a helyi iskolát választják,
ezzel a program egyik célkitűzése
mevalósulni látszik.
Csökkenőben 
az iskolások elvándorlása

Az oktatási intézmények diákja-
inak száma községszinten közel
négyszáz. A községközpont iskolá-
jában magyar tagozaton 107 diák
tanul, míg a román tagozaton 130,
az udvarfalvi általános iskola szín-

magyar tagozatán 29 diák van elő-
készítősöktől harmadikosokig. A ne-
gyedikeseket Szentannára szállítja
az iskolabusz. Kedves Teréz aligaz-
gató, a községközponti általános is-
kola tanítónője elmondta, az
udvarfalvi negyedik osztályosokat
olyan meggondolásból hozzák Ma-
rosszentannára, hogy az ötödik osz-

tályt már összeforrott közösségként
kezdjék. Amint Mátyás Simona ro-
mántanár hangsúlyozta, az utóbbi
években csökkent a város elszívó
ereje, ehhez valószínűleg a korszerű
napközi otthon létesítése is hozzá-
járult, illetve a tanerők odaadása és
a tantárgyversenyeken elért kima-
gasló eredmények.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)

Közterület nélkül a községközpont

Téli kertészkedés 
Éjjeli műszak a virágokért
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Meggyőződésem, hogy a mai ember-
nek példaképekre van szüksége
ahhoz, hogy erőt meríthessen a min-
dennapokban. Olyan embereket kere-
sek, akik korlátaikat feszegetve
rendkívüli teljesítményekre képesek.
Nem siránkoznak, nem panaszkod-
nak, hanem önmagukkal és a helyzet-
tel megbékélve fel tudnak
egyenesedni és le tudják küzdeni a
problémákat a kitűzött cél érdekében.
Kisgyerekkorától követtem egy ked-
ves, mosolygós kislányt, kiderült,
édesanyjával ismerősök vagyunk.
Teltek az évek, s Szigeti Eszter Ágota,
mert róla van szó, azóta frissen vég-
zett orvos lett. 

– Miért éppen az orvosi pálya mellett dön-
töttél?

– Ösztönös volt. Sohasem volt számomra
kérdés, hogy az orvosi pályát válasszam-e.
Gyerekkorom óta orvos szerettem volna
lenni. Öt-hatodikos lehettem, amikor végle-
gesen eldöntöttem, ez leszek. A Tudor ne-
gyedi 18-as általános
iskolába jártam. A középisko-
lát a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum intenzív matematika-
informatika szakán végez-
tem, ahol nagyon jó
közösséghez tartoztam. 

– Hogyhogy nem a termé-
szettudományok szakot vá-
lasztottad?

– Nem jutottam be. A kisé-
rettségim nem sikerült olyan
jól, s mivel az elért eredmé-
nyek alapján rangsoroltak
bennünket, „csak” az intenzív
matek-infóra sikerült. 

– Az orvosi egyetemre való
felvételire kivel készültél fel?

– Nem jártam magántanár-
hoz. Édesanyám segített, a
tesztek kérdéseit ő tette fel, én
válaszoltam. Önerőből készül-
tem fel. Első próbálkozásra
bejutottam a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemre 2009-ben.

– Az orvosi egyetem köztu-
dottan a legnehezebb egye-
tem. Hogyan sikerült
megbirkózni vele? 

– Ez az egyetem mindenki-
nek nehéz. Az első három év
különösképpen. Azért volt
nehéz, mert nem tudtunk ta-
nulni. Hiába jártam erős isko-
lába, a tanulás technikáját nem sajátítottuk el.
Az egyetemen pedig megtartják a kurzuso-
kat, s utána a könyveket meg kell tanulni. Ha
négy vizsgája van az embernek, akkor négy
– több száz oldalas – könyvet kell megta-
nulni. De nem szabad megtorpanni. 

– Mi volt a legnehezebb tantárgy?
– Az anatómia és a kémia. Az anatómiát

dr. Pávai Zoltán professzor tanította, nagyon
megkövetelte a tudást, ami jó, hiszen egy or-
vosnak tudni kell az anatómiát. Ez alapköve-
telmény. A további tanulmányok sikeréhez is
elengedhetetlen. Az első évben tanultuk az
anatómiát, és úgy tűnt, hogy nehezen leszek
túl rajta. De sikerült! Minden órára tanulni
kellett. A tanárokban megvolt az akarat, hogy
rávezessék a diákokat arra, hogyan is kell ta-
nulni. Harmadév után könnyebben vettem az
akadályokat. A tanárok sem voltak annyira
szigorúak, már túl voltunk az alaptantárgya-
kon. Az anyag sok volt, de úgy látszik, hogy
ezekhez másként álltunk hozzá.

– Hogy sikerült az államvizsgád?
– Jól. Szeptemberben sikeresen vizsgáz-

tam. Genetikából írtam a diplomamunkámat. 
– Miért éppen a genetikát választottad,

közel áll hozzád?
– Igen, genetikus akarok lenni. Ez is ösz-

tönös, belülről jött késztetés. Már másodév

végén megkerestem Csép Katalin doktornőt
azzal, hogy genetikából szeretnék írni. Ne-
gyedévtől elkezdtem bejárni a tanszékre, fo-
lyamatosan készültem. Nagyon foglalkoztat
a téma. Szeretem, mert változatos. A geneti-
kában nagyon érdekesek és változatosak a
kórképek. Ez volt az egyik ok. A másik, hogy
szeretnék segíteni azokon, akik genetikai be-
tegségekben szenvednek. Én is egyfajta ve-
leszületett genetikai betegséggel,
Hallermann-Streiff-François-szindrómával
születtem. Kéthetes koromban Grün Márta
doktornő, aki nagyon jó szakember hírében
állt, állapította meg a diagnózist. A szüleim
mindent megtettek, amit a doktornő taná-
csolt, tornáztattak, fejlesztő gyakorlatokat vé-
geztek velem. 

– Hogyan viszonyultak hozzád a társaid
kisgyermekkorban?

– Nem bélyegeztek meg, de bevallom,
hogy a suliban kisgyermekkoromban csúfol-
kodtak. Nem vettem fel. Volt egy osztálytár-
sam, akivel jóban voltunk, neki nagyon
rosszul esett, ha csúfolkodtak velem. Mindig
visszaválaszolt, de kértem, hogy hagyja. A
gyermekeket nem lehet ilyesmiért hibáztatni,
szerintem inkább a szülők a hibásak, hogy

nem tanítják meg, hogy a másságot el kell fo-
gadni. 

– Eszter, pozitív példa vagy arra, hogy
mássággal is lehet vállalni a munkát, a ko-
moly tanulást és a harcot. És hogy soha nem
szabad feladni!

– Soha nem éltem vissza a helyzetemmel,
és nem hangoztattam a problémámat. Két
orvos kérdezett rám, nekik elmondtam. A
kollégákkal erről nem beszéltük. Privilégiu-
mokat nem vártam. Ugyanúgy vállaltam a ta-
nulást, a munkát, mint más. 

– Ki bátorított, hogy ilyen nagy fába vágd
a fejszédet? 

– A családom. Ők mindenben segítettek.
Biztattak, bátorítottak. Ugyanazt a nevelést
kaptam, mint a testvérem, aki közgazdász. A
nevelés a döntő, az, hogy milyen életszemlé-
letet sugallnak az embernek. Optimizmussal
neveltek, ha pillanatnyilag valami nem sike-
rült, nem szidtak meg, hanem bátorítottak.
Nagy szívfájdalmam, hogy az egyetemen az
évfolyamunknak nem volt egy „oszija”, mint
az iskolában, vagy divatos szóval élve men-
tora, aki mellénk állt volna. Más egyetemen
van ilyen. Őszintén, hiányoltam ezt. A Bolya-
iban nagy szerencsém volt, mert László Jó-
zsef volt az osztályfőnököm, ő azon volt,
hogy közösséget kovácsoljon, nagyon törő-

dött velünk, szeretett bennünket. Mai napig
összejárunk, találkozunk vele. Hagyomány,
hogy minden tavasszal a volt osztályai össze-
gyűlnek focitornára, a fiúk fociznak, a lányok
beszélgetnek. Ha esős volt az idő, akkor a fi-
zikumban zenélt nekünk. Nagyon hangulatos
alkalmak ezek.  

– A sikeres államvizsga után hogyan to-
vább? Hol fogsz elhelyezkedni? 

– Budapesten. Magyarországon nincs re-
zidensvizsga. Egy évben kétszer meghirdetik
a helyeket, ahová jelentkezni lehet. E-mailen
több helyre jelentkeztem. El kellett küldeni
az önéletrajzot és egy motivációs levelet. Ezt
követően két helyre hívtak interjúra. Az
egyik a református egyház által működtetett
budapesti Bethesda Gyermekkórház volt,
amely nagyon megtetszett, kedvesek voltak.
Úgy döntöttek, hogy felvesznek, a másik in-
terjúra már el sem mentem. Február elsejétől
a Bethesda kórházban gyerekekkel fogok
foglalkozni. Elsősorban a szakvizsgát szeret-
ném letenni, ezenkívül a doktori képzést sze-
retném elkezdeni jövő évtől a Semmelweis

egyetemen. A kutatást is elkezdjük, ezt össze
kell egyeztetnem a napi munkával. A dolgo-
zatomat genetikából írom. A témát a lehető-
ségek függvényében választom, de ha lehet,
akkor a Hallermann-Streiff-François-szind-
róma mellett voksolok. 

– Hosszú távra mit tervezel?
– Hosszú távra nem szeretnék tervezni. De

úgy gondolom, hogy egy idő után vissza sze-
retnék jönni Marosvásárhelyre, ahol geneti-
kával foglalkoznék. Nagyon fontosnak
tartom, hogy a gyerekeket genetikus is meg-
vizsgálja, hogy időben felfedezze a problé-
mát. A népbetegségeknél – a diabétesznél, a
magas vérnyomásnál – is nagyon fontos a ge-
netikus véleménye, hiszen tudni kell, kinek
milyen hajlama van bizonyos betegségekre,
s ezek hogyan előzhetők meg. Az állam-
vizsga-dolgozatomban is a metabolikus
szindróma hajlamosító génjeit vizsgáltuk. Ha
az ember tudja, hogy hajlamos valamilyen
betegségre, akkor jobban vigyáz, hogy ne le-
gyen például cukorbeteg vagy magas vérnyo-
másos. 

– Rövidesen bekövetkezik,
hogy belépsz a kórházba, és
doktornőnek szólítanak. Milyen
érzés kerít hatalmába ekkor?

– Nagyon furcsa. Amikor le-
veleket váltottam a kórházzal,
vagy amikor a diplomámat hono-
sítottam, doktornőnek szólítot-
tak. Nekem már az is furcsa volt,
amikor negyedéven bementünk a
kórházba gyakorlatra, félreálltak,
előreengedtek. El kellett teljen
egy év, hogy megszokjuk. 

– Most el kell válnod a szüle-
idtől, Budapestre költözöl, ez
nagy változást jelent. Nővéred
és a családja is Budapesten él.
Nem félsz az új környezettől?

– Nehéz lesz nekik is és
nekem is. Többször voltam Bu-
dapesten részképzésen, teljesen
másként, partnerként viszonyul-
tak a fiatal orvosokhoz. Meg-
kérdezték a véleményüket. Nem
az van, hogy elöl megy a főor-
vos, utána a „kiskacsák” köve-
tik. Nem, tanult emberekként
kezelnek. Nyilván nem tudunk
annyit, mint egy főorvos, de ha
senki sem tanít, akkor sohasem
fogjuk tudni, amit egy jól kép-
zett orvosnak tudni kell. Állí-
tom, hogy nagyon sokan nem a
fizetés miatt mennek el, hanem
azért, mert ott jobban értékelik
a tudást és a munkát. 

– Sok szerencsét, Szigeti Esz-
ter Ágota doktornő!

A célt követtem, orvos akartam lenni
Genetikusként szeretnék segíteni

Mezey Sarolta

A doktor néni akcióban

Ballagás – 2016

Rendelésre készen



Elutasította hétfőn a képviselőház költségve-
tési, illetve munkaügyi bizottsága a magas
rangú tisztségviselők bérének emeléséről
szóló, 2015/14-es sürgősségi rendeletet. 

Ennek elutasítását 23 szakbizottsági tag támogatta,
12-en ellenezték. 

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter a bizott-
sági ülésen hangsúlyozta: a kormány is a béremelések-
ről szóló rendelet elutasítását támogatja. 

„Nem tartjuk helyénvalónak, hogy a magas rangú
tisztségviselők bérét korábban emeljék, mint a többi
közalkalmazottét. Dolgozunk az egységes bértörvé-
nyen, amely minden fizetést szabályoz majd” – mondta
Lia Olguţa Vasilescu. 

Az elutasított sürgősségi rendelet 48 közméltóság,
köztük az államfő, a miniszterelnök, a házelnökök, a
miniszterek, az ombudsman (Nép Ügyvédje), a Román
Hírszerző Szolgálat, a Külügyi Hírszerző Szolgálat és
az őrző-védő szolgálat (SPP) igazgatója bérének eme-
lését írja elő.  A két bizottság ugyanakkor egy módosító
javaslatot is elfogadott, amelynek értelmében az érin-
tett közméltóságok a rendelet kibocsátása előtti, azaz
a 2015 júliusában jegyzett bérüket kapnák, amelyet 10
százalékkal kiegészítenének, a közszférában 2016-ban
alkalmazott 10 százalékos béremelés alapján. 

A 2015/14-es kormányrendelet elutasításáról szóló
tervezetet döntő házként tárgyalja a képviselőház.
(Agerpres)

Elutasított béremelési rendelet

Körülbelül 6 ezer alkalommal nyújtottak se-
gítséget országszerte a hegyimentő szolgála-
tok 2016-ban. A 120 ideiglenesen vagy
állandóan működő menedékháznál, a kedvelt
kirándulóhelyeken és a téli sportokra kiala-
kított pályákon naponta 350-550 hegyi-
mentő vigyázott a turisták épségére – írja
közleményében a Hegyimentők Országos Szö-
vetsége. 

Az Agerpres hírügynökséghez hétfőn eljuttatott köz-
lemény szerint a tavaly 2.617 segélyhívást kaptak,
4.766 alkalommal pedig információt kértek tőlük a tu-
risták a hegyi turistaútvonalakkal kapcsolatban. 

„2016-ban 5.887 alkalommal kérték a hegyimentők
segítségét, és 6.692 személyt mentettek meg. Ezek
közül 2.197 esetben a sípályákon volt szükség elsőse-
gélynyújtásra, 3.690 alkalommal a hegyekben végez-

tek mentést, 1.670 esetet a SMURD vagy a mentőszol-
gálat vett át” – írja a közleményben Sabin Cornoiu, a
szövetség elnöke. 

Cornoiu szerint 2015-ben a nyári és téli időszakban
végzett mentések száma szinte egyenlő volt, tavaly
azonban több dolguk volt a nyári turistaidényben. Ez
részben annak is köszönhető, hogy ismét divatba jöttek
a hegyi túrák, de új szabadidős tevékenységek is meg-
jelentek: a hegyi biciklizés, a krossz, a rafting, a sikló-
ernyőzés, és több sportversenyt is szerveznek újabban
a hegyekben – magyarázta a hegyimentők vezetője. 

38 megyei vagy helyi hegyimentő szolgálat adatait
összesítették 24 olyan megyéből, ahol működik ilyen
jellegű szolgálat. Romániában körülbelül 800-an ren-
delkeznek hegyimentő képesítéssel, 250 személy pedig
állandó alkalmazottja valamely hegyimentő szolgálat-
nak. (Agerpres)

Az ország nagy részén marad a többnyire
hideg idő, havazásra a következő három nap,
illetve január 25-e után kell számítani – derül
ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság
(ANM) két hétre szóló előrejelzéséből. 

Eszerint Erdélyben az előttünk álló héten
éjszaka és reggelente még kitart a fagy. A leg-
magasabb hőmérsékleti értékek -5 és -2, a 
legalacsonyabbak -16 és -10 Celsius-fok kö-
zött alakulnak. A következő héten vala-
melyest enyhül az idő, a nappali csúcsértékek

-2 és +2 Celsius-fok között változnak, és éj-
szaka is csak mínusz 8–mínusz 4 fokig hűl le
a levegő. Számottevő havazás csak a január
25-e utáni napokban várható, addig csak el-
szórt hószállingózásra lehet számítani. 

A Bánságban és a Körösök vidékén is ki-
tart a hideg idő, január 19-én és 20-án reggel
fagyra lehet számítani. A nappali csúcshő-
mérséklet -3 és -1 Celsius-fok körül alakul,
éjszaka mínusz 12–mínusz 8 fok várható. 

Máramarosban -5 és -2 Celsius-fok körül

alakul a nappali csúcshőmérséklet, éjszaka -
16 és -10 fok közötti értékek várhatók ezen a
héten.  Óvatosságra intik a Hunyad megyei
hegyimentők azokat a turistákat, akik a Re-
tyezát- és Páring-hegységbe mennének tú-
rázni: 1.800 méter fölötti magasságban
hármas fokozatú lavinaveszély van érvény-
ben. 

„A rövid idő alatt lehullott nagy mennyi-
ségű hó miatt lavinaveszély van. A 25 foknál
meredekebb hegyoldalakon megmaradt hóré-

teg nem stabil. Ezért azt javasoljuk azoknak,
akik gerinctúrára indulnának, hogy halasszák
el a betervezett kirándulásokat. Ha mégis ne-
kivágnak a hegyoldalnak, vigyenek maguk-
kal megfelelő felszerelést” – tanácsolja
Ovidiu Bodean, a hegyimentő szolgálat ve-
zetője.  A szakember szerint a Retyezát- és
Páring-hegységben a hóréteg vastagsága eléri
az egy métert, a völgyekben a szélfúvás miatt
helyenként kétméteres is lehet a hóréteg. 

A Hunyad megyei hegyimentők készenlét-
ben vannak többek között a Páringen (Pa-
râng), Strázsán (Straja), Râuşorban és a
Pietrele menedékházban. (Agerpres)

Marad a hideg idő és a lavinaveszély

Sepsiszentgyörgy partnerként
részt vesz a fiatalok elvándorlásával
és a romák integrációjával foglal-
kozó két nemzetközi projektben,
amelyeket a Duna Transznacionális
Együttműködési Program 2014–
2020 finanszíroz. A projektek a
kelet-európai fiatalok vándorlásáról
és a roma lakosság integrációjáról
szólnak, az eredményeket pedig be
szeretnék építeni a helyi hatóság le-
endő közpolitikai stratégiájába. 

Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy
alpolgármestere azt nyilatkozta, a
YOUMIG projekt célja, hogy a fia-
talok migrációjának hatásait tanul-
mányozza, és segítse, hogy

megoldást találjanak erre a problé-
mára. 

A 2017 januárja és 2019 júniusa
között futó projektben nyolc ország
(Magyarország, Románia, Ausztria,
Szlovénia, Bulgária, Szlovákia, Né-
metország és Szerbia) 18 partnerin-
tézménye vesz részt. 

A 2,7 millió eurós projektből 89
ezer euró jut Sepsiszentgyörgynek.
Ennek 85 százalékát az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap, 13 száza-
lékát az állami költségvetés, 2
százalékát pedig a helyi büdzsé
adja.  A második projekt, amelynek
a magyarországi Máltai Szeretet-
szolgálat a lebonyolítója, a délke-

let-európai romák munkaerőpiaci
integrációját hivatott segíteni. 

A kétmillió eurós RARE-projekt-
ben ugyancsak nyolc ország képvi-
selői vesznek részt. Ennek
Sepsiszentgyörgyre eső része
124.700 euró, amelynek 85 száza-
lékát az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap adja, 15 százalékát pedig
a központi és a helyi költségvetés-
ből fedezik. 

A projekt abból indul ki, hogy a
roma az Európai Unió legnépesebb
kisebbsége, és a társadalmi integrá-
lásukra irányuló korábbi erőfeszíté-
sek nem jártak eredménnyel.
(Agerpres)

Sepsiszentgyörgy a YOUMIG projektben

Niculina Ţînţar sepsiszentgyör-
gyi kultúraszervező kapta Ko-
vászna megye Háromszék
Kultúrájáért díját, amelyet vasár-
nap, Mihai Eminescu költő szüle-
tésnapján adtak át az Árkosi
Kulturális Központban – közölte az
MTI-hez eljuttatott közleményében
a Kovászna megyei önkormányzat.

A kitüntetést Tamás Sándor, a
Kovászna megyei önkormányzat el-
nöke adta át, aki köszöntőjében
hangsúlyozta: „a közösségek közti
mély társadalmi beágyazódottságú
feszültségek feloldásának a kultúra
lehet a leghatékonyabb ellenszere”.
Ezért szerinte azoknak van igazuk,
akik általános érvényű értékeket te-
remtenek. Az elnök szerint a megye
hálával tartozik Niculina Ţînţarnak
fáradhatatlan kultúraszervezői mun-
kájáért.

A kitüntetettet méltató Szonda
Szabolcs, a Bod Péter Megyei
Könyvtár igazgatója a megye kul-
túrája szürke eminenciásának ne-

vezte Niculina Ţînţart. „Számára az
interkulturalitás nem egy elméleti
fogalom, hanem megélésre váró
cselekedet, amelyet érdemes gya-
korlatba ültetni, odaadással és lel-
kesedéssel művelni akkor, amikor a
jelek arra utalnak, hogy egy prog-
ram, (...) egy kiadvány tényleges és
tartós hatással lesz a helyi és a regi-
onális közösség kultúrájára.”

A Háromszék Kultúrájáért díjat
2013-ban alapította a székelyföldi
megye önkormányzata által fenntar-
tott Kovászna Megyei Művelődési
Központ. Az elismerést elsőként
Szilágyi Zsolt tenor, 2014-ben
Gazda József író, 2015-ben a Kosz-
tándi képzőművész-házaspár, tavaly
pedig Egyed Ákos történész vehette át.

Imreh Márton István, a művelő-
dési központ vezetője rámutatott:
eddig a magyar kultúra napján
adták át a díjat, ám a mostani 
alkalommal a választás érthető
módon a román kultúra napjára
esett. (MTI)

Román kultúraszervező kapta idén
a Háromszék Kultúrájáért díjat

A parlament mindkét háza 
elfogadta az idei költségvetését
A képviselőház plénuma idén az elmúlt évhez képest 17,9%-kal kisebb,

245.617.000 lejes költségvetést hagyott jóvá. 221 képviselő támogatta,
19 honatya ellenezte az erről szóló tervezetet. Mircea Drăghici alsóházi
kvesztor szerint a legnagyobb tételt, 222.615.000 lejt folyó kiadásokra
különítettek el. Ebből az összegből 177.320.000 lejt szánnak a személyi
jellegű ráfordításokra, 44.035.000 lejt a javakkal és szolgáltatásokkal kap-
csolatos kiadásokra, 1.260.000 lejt pedig a különféle hozzájárulásokra,
tagsági díjakra különítettek el. Tőkeköltségekre 11.494.000 lejt szánnak. 

A szenátus 121.576.000 lejből gazdálkodhat 2017-ben. Ebből
115.829.000 lejt tesznek ki a folyó kiadások, amiből 93.594.000 lejt a
személyi jellegű költségekre, 17.241.000 lejt a javakkal és szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos kiadásokra, hozzávetőlegesen 985.000 lejt pedig
egyéb költségekre különítettek el. Tőkeköltségekre 5.747.000 lejt fordí-
tanak.  (Agerpres)

Romániában rövid távon nem
kedvezőek a feltételek az
elektronikus szavazás beve-
zetésére – erre a következte-
tésre jutottak a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem kutatói. 

A demokrácia tanulmányozásá-
ért létrehozott központ által végzett
kutatás keretében vizsgálták az
elektronikus szavazás bevezetésé-
nek feltételeit. A kutatócsoport sze-
rint ezt a szavazási módozatot
gyakran hozzák fel a közéletben
egyfajta megoldásként, az alacsony
részvételi kedvre és a szavazási bi-
zalom megerősítésére vonatkozóan. 

„A jelentésünk figyelembe veszi
más államok tapasztalatait, a nem-
zetközi ajánlásokat, az online biz-
tonsági kérdéseket az Amerikai
Egyesült Államokban lezajlott sza-
vazásra vonatkozóan, de azt is,
hogy Romániában egyre többen
használják az internetet magas biz-
tonsági műveletekre is, mint az in-
ternetes vásárlás vagy a banki
ügyintézés. Mindent egybevetve
úgy értékeljük, hogy Romániában
rövid távon nem kedvezőek a felté-

telek az elektronikus szavazás be-
vezetésére. Az Állandó Választási
Hatóságnak egy széles körű vitát
kellene szerveznie erre vonatko-
zóan” – nyilatkozta George Jiglău,
a központ vezetője. 

Azok az európai országok, ame-
lyek felvetették vagy kezdemé-
nyezték az elektronikus voksolás
bevezetését, elhalasztották vagy tel-
jesen lemondtak terveikről. Az a
tény, hogy csak Észtország vezette
be ezt a rendszert, annak tulajdonít-
ható, hogy az emberek visszafogot-
tabbak a szavazás biztonságát
tekintve, illetve hiányzik a politikai
konszenzus – magyarázták a szak-
értők. 

A kutatók szerint akkor kellene
bevezetni az elektronikus voksolási
rendszert, amikor már többen tud-
ják használni a számítógépeket és
megoldódnak a szavazás biztonsá-
gát szavatoló kérdések is. 

Az Eurostat adatai szerint Romá-
niában 2004-ben a lakosság 5 szá-
zaléka használta a világhálót,
2014-re ez az arány elérte az 59
százalékot. (Agerpres)

Nem időszerű az elektronikus
szavazás bevezetése
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Több mint hatezer személyt mentettek meg 
a hegyimentők

Fotó: archív



Miklós Editnek elszakadt a ke-
resztszalagja a jobb térdében, mi-
után vasárnap hatalmasat bukott a
női alpesi sízők altenmarkt-zau-
chenseei lesikló-világkupa futamát
megelőző hivatalos edzésen.

A csíkszeredai születésű verseny-
zőt mentőhelikopterrel szállították
a pongaui kórházba, ahova a ma-
gyar szövetség ügyvezető elnöke,
Kaszó Klára kísérte el. A sportve-
zető tájékoztatása szerint a 28 éves
Miklós Edit térdét ugyan helyretet-
ték, de az így is instabil volt, ami
arra utalt, hogy a szalagok megsé-
rültek. Később az MRI-vizsgálat
keresztszalag-szakadást állapított
meg. Emellett egy csontdarab letört
a térdében, továbbá porcsérülést is
szenvedett. Ez azt jelenti, hogy a le-
siklásban olimpiai hetedik síző szá-
mára véget ért az idény. Miklósnak
a bal térde is megsérült, de az ke-
vésbé súlyosan.

Kaszó Klára elmondta, hogy
Miklós Editet helikopterrel szállí-
tották át egy Innsbruck melletti ma-
gánklinikára, ahol újra
megvizsgálják, s majd ott születik
döntés a szükséges kezelésekről és
rehabilitációról.

„Egy nagyon komoly térdspecia-
lista fogja kezelni. Nagy valószínű-
séggel a következő szezonra
teljesen egészséges lehet” – jelen-
tette ki Kaszó Klára, aki elárulta,
Miklós Edit edzője, Stefan Abpla-
nalp szerint tavaly is ezen a szaka-
szon volt problémája a
versenyzőnek, de akkor meg tudta
fogni a léceket, így csak időt veszí-
tett. A svájci szakember úgy látta,
Miklós Edit jó idővel és jó pozíci-
óban ért a jobb kanyarhoz, ahol vi-
szont jobb lábára került a testsúlya
és a bal léce leragadt, így kicsú-
szott oldalra, ami az eséshez veze-
tett.

Miklós Edit azt mondta a buká-
sáról a sportvezetőnek, annyira be-
ütötte magát, hogy percekig alig
kapott levegőt és sokkos állapotba
került. Kaszó Klára hozzátette,
most már rendben van a versenyző,
sőt, visszanyerte a humorát is.

Az MTK sportolójának egy jobb
kanyarban szétcsúsztak a lábai,

majd nagyot esett, egyik léce ráadá-
sul nem oldott le, és a havon
csúszva nekisodródott egy kapunak
is. Előbb mentőhelikopterrel szállí-
tották a célba és láthatóan nagy fáj-
dalmai voltak, a lábát fogta. Később
rohamkocsiba tették, majd egy
másik helikopterrel a pongaui kór-
házba szállították. A tréningen na-
gyot bukott másik versenyző, az
olasz Nadia Fanchini a felkarját
törte el és a gerincénél is megsérült,
a karrierje viszont neki sincs ve-
szélyben.

Miklós Edit három verseny után
az ötödik helyen állt a leggyorsabb
szakág vk-pontversenyében. Az el-
múlt napok erős havazásai miatt
csütörtökön, pénteken és szomba-
ton is törölni kellett a programot.
Vasárnap eredetileg szuperóriás-
műlesiklásból és műlesiklásból 
álló szuperkombinációt rendeztek
volna, de a szervezők döntése értel-
mében 9.30-kor a korábban elma-
radt lesikló-gyakorlásra került sor,
amelyet rögtön a verseny követett.

Lapzártakor: Miklós Edit 
mindkét térdét megoperálták

Vasárnap éjjel Miklós Edit mind-
két térdét megoperálták.

A magyar szövetség hétfő dél-
előtti tájékoztatása szerint az olim-
piai hetedik sportolót egy Innsbruck
melletti magánklinikán műtötték,
közel négy órán át.

„Jól érzem magam, örülök, hogy
túlvagyok a műtéten” – mondta a
28 éves síző, hozzátéve, hogy az
operációt végző orvossal hétfőn
délután tud majd beszélni, s akkor
tudja majd meg pontosan, milyen
beavatkozásokra volt szükség.
„Ami biztos, a jobb térdemben rész-
leges keresztszalag-szakadás volt,
de nem kellett pótolni, meg tudták
oldani műtéttel. A térdkalácson még
nem tudom, milyen beavatkozást
végeztek el, de ott is roncsolódás
volt. A meniscust visszavarrták
szintén a jobb térdemben. A balban
az elülső keresztszalag elszakadt és
pótolni kellett, abban is a meniscus
meg volt sérülve, plusz az oldalsó
szalag.”

Miklós Edit mindezt a gyógytor-
nászától tudta meg, azaz nem ez a
hivatalos diagnózis.

A rehabilitációs időszak várha-
tóan hat hónapig tart majd, így a
magyar síző remélhetőleg ősszel
visszatérhet, és elindulhat a jövő évi
pjongcsangi olimpián.

Megvan a diagnózis: 
Miklós Edit szezonjának vége!

A Dél-Amerikában rendezett
Dakar-ralit az autósoknál az 51
éves francia Stéphane Peterhansel
nyerte, aki páratlan teljesítményt
nyújtva ezúttal – motorkerékpárral
szerzett korábbi hat elsőségét is fi-
gyelembe véve – 13. alkalommal
diadalmaskodott összetettben.

Végső sikere már korábban
egyértelműnek tűnt, mivel a szom-
bati zárás előtt 5:32 perces előnyre
tett szert, és a Buenos Aires-i célig
az utolsó napra eső 786 kilométer-
ből csak 64 kilométer volt a mért
szakasz hossza.

A záró etapot ugyan honfitársa,
Sébastien Loeb nyerte, a második-
ként beérkező Peterhansel azonban
csupán 19 másodperccel bizonyult
lassúbbnak, így gond nélkül őrizte
meg elsőségét.

A motorosoknál összetettben a
brit Sam Sunderland diadalmasko-
dott. A romániai Gyenes Emmánuel
a 17. helyen végzett, Marcel Butuza
a 71. lett.

Dakar 2017: Peterhansel 13. alkalommal 
győzött a viadalon

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 9. fordulóból elmaradt mérkőzés: Kézdi-

vásárhelyi SE – Marosvásárhelyi City’us 1-8 (0-6)
Kézdivásárhely, sportcsarnok. Vezette: Ionel Boharu Predescu

(Buftea), Liviu Chiţă (Piteşti). Tartalék: Roberto Gunciu (Popeşti-
Leordeni). Ellenőr: Vasilică Constantin (Bukarest).

City’us: Cătinean (Tătar) – Duque, Togan, Küsmödi, Covaci
(Csala, Stoica, Csoma, Ţipău, Pop, Kiss, Iszlai, Boroş).

Gól: Albu (34.), illetve Küsmödi (3., 11., 15.), Togan (4.), Ţipău
(4), Covaci (17.), Csoma (28.), A. Pop (35.).

Ranglista
1. Déva 10 8 1 1 64-19 25
2. Székelyudv. 10 7 1 2 62-35 22
3. Galac 10 7 1 2 38-23 22
4. Călăraşi 10 7 0 3 35-23 21
5. Temesvár 10 6 2 2 52-17 20
6. City’us 9 4 3 2 33-31 15
7. Jászvásár 10 3 2 5 37-36 11
8. Sepsiszentgy. 10 3 1 6 33-47 10
9. Resicabánya 10 2 1 7 24-52 7
10. Kolozsvár 10 1 0 9 14-61 3
11. Kézdiv. 9 0 0 9 15-63 0

Nem játszott a Mureşul, 
lecsúszott a dobogóról

A hét végi forduló előtt még vezette a tabellát a női kézilabda A osztály
B csoportjában a marosvásárhelyi Mureşul, a játéknap után már egyből a
negyedik helyen találta magát, miután ellenfél hiányában nem játszott, és
három riválisa is megelőzte gólkülönbséggel. Érdekes helyzet alakult ki
a rangsor élén, ugyanis négy csapatnak van azonos pontszáma két fordu-
lóval a bajnokság első felének befejezése előtt, és Georgeta Bucin csapa-
tának most jön a két legnagyobb erőpróba: vasárnap a feljutás legnagyobb
esélyesének tartott Nagybányai Minaurt fogadja, majd a régóta feljutási
álmokat dédelgető CSM Slatina otthonába látogat. Ezen a két találkozón
dől el, hogy van-e annyi erő a csapatban, hogy a két esélyessel is felvegye
a küzdelmet, vagy a pótselejtezőt érő 3. helyre is csak csekély esélye
marad, tekintve, hogy Resicabányától már kikapott az idén.

Az A osztály B csoportja 11. fordulójának eredményei: Resicabányai
CSU – Köröskisjenői Crişul 38-24, Nagybányai Minaur – Temesvári Uni-
versitatea 40-20, CSM Slatina – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 33-19,
Nagyváradi CSM – Brassói CNE 35-29. A Dacia Mioveni, a Marosvásár-
helyi Mureşul és a Nagybányai Extrem állt. (B. Zs.)

Könnyed győzelemmel kezdte
meg az évet a Marosvásárhelyi
City’us teremlabdarúgó-csapata. A
nulla pontos Kézdivásárhely ottho-
nában lejátszott elmaradt mérkőzé-
sen Lucian Nicuşan és Cosmin
Gherman együttese már az első per-
cekben megnyugtató előnyre tett
szert, alig négy perc alatt három
góllal vezetett, és a folytatásban is
diktálta az iramot.

A marosvásárhelyi csapat a siker
ellenére azonban továbbra sincs a
legjobb helyzetben. A remélt erősí-
tések a támogatás hiánya miatt el-
maradtak a bajnoki szünetben, sőt:
a City’us megvált a kapus Moliná-
tól, aki megelégelte, hogy késnek a
fizetések, és a rivális Temesvári In-
formaticához igazolt. Helyette visz-
szatért a kapuba Cătinean, aki a
tavaly tavasszal szenvedett súlyos

térdsérülést, és mostanra jött any-
nyira helyre, hogy ismét játszhas-
son. 

Egyébként ugyanarra a keretre
támaszkodhat a csapat, mint ame-
lyikkel befejezte az évet. Két-
három tapasztaltabb játékos mellett
fiatalok és nagyon fiatalok alkotják
a csapatot, így az első számú célki-
tűzés a tapasztalatszerzés marad, s
bár nyilván megpróbálják megvé-
deni a bajnoki címet, erre jelen kö-
rülmények között igen csekély az
esély.

A City’usnak még egy elmaradt
találkozója van, a Dévai Autober-
gamo ellen, ennek az időpontját
még nem rögzítették, jövő héten
pedig Jászvásáron játszik. A Poli el-
leni találkozót január 23-án, hétfőn
17 órától rendezik. Az első idei itt-
honi találkozóra két hét múlva
kerül sor, amikor a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC látogat a Ligetbe.

Nem okozott gondot 
a sereghajtó
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Bálint Zsombor

Meg sem izzadtak a City’us játékosai a kézdivásárhelyi mérkőzésen. Fotó: Nagy Tibor

Megvagyok! Majd még jelentkezem! – írta közösségi oldalán a csíkszeredai születésű síző,
ahol a kórházban készült felvételt is közzétette

Ranglista
1. Minaur 8 7 0 1 304-191 21
2. Slatina 8 7 0 1 257-173 21
3. Resicabánya 8 7 0 1 249-204 21
4. Mureşul 8 7 0 1 247-209 21
5. Extrem 9 5 0 4 299-270 15
6. Brassó 9 4 0 5 268-289 12
7. Nagyvárad 8 3 0 5 234-244 9
8. Sepsiszentgy. 9 2 1 6 266-326 7
9. Mioveni 8 2 0 6 218-268 6
10. Temesvár 8 1 0 7 230-269 3
11. Köröskisjenő 9 0 1 8 241-370 1

Eredményjelző
Dakar 2017, 12. szakasz, Río Cuarto-Buenos Aires:
* autósok (786 km, gyorsasági: 64 km): 1. Sébastien Loeb, Daniel

Elena (francia, Peugeot 3008) 28:55 perc, 2. Stéphane Peterhansel,
Jean Paul Cottret (francia, Pegugeot 3008) 19 másodperc hátrány,
3. Giniel De Villiers/Dirk Von Zitzewitz (dél-afrikai, német, Toyota)
30 mp hátrány

Az összetett végeredménye: 1. Peterhansel, Cottret 28:49:30 óra,
2. Loeb, Elena 5:13 perc hátrány, 3. Cyril Despres, David Castera
(francia, Peugeot 3008) 33:28 perc hátrány

* motorosok (786 km, gyorsasági: 64 km): 1. Adrien Van Beveren
(francia, Yamaha) 30:29 perc, 2. Gerard Farres Guell (spanyol,
KTM ) azonos idővel, 3. Joan Barreda Bort (spanyol, Honda) 18 mp
hátrány, …19. Gyenes Emmánuel (romániai, KTM) 4:1 perc hát-
rány, …59. Marcel Butuza (román, KTM) 13:19 perc hátrány

Az összetett végeredménye: 1. Sam Sunderland (brit, KTM)
32:06:22 óra, 2. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 32:00 perc hátrány,
3. Gerard Farres Guell 35:40 perc hátrány, …17. Gyenes Emmánuel
3:48:36 óra hátrány, …71. Marcel Butuza 16:07:10 óra hátrány.

A bajnok elgázolt egy motorost
Stephane Peterhansel elütött egy motorost a Dakar-rali csütör-

töki, tizedik szakaszán – számol be a verseny hivatalos honlapja. A
baleset az etap 83. kilométerénél történt, az ütközés következtében
Simon Maric lábában mindkét csont eltört. A szervezők beszámo-
lója szerint az akkor még 12-szeres győztes nem mozdult el az elütött
motoros mellől, míg meg nem érkezett a segítség. A Dakar szabályai
szerint ha egy versenyző e célból áll meg, a várakozási idejét a sza-
kasz végén jóváírják.



ADÁSVÉTEL

KIADÓ bútorozott garzon a központ-
ban (Victoriei–Győzelem tér), 140
euró/hó + kaució. Tel. 0752-379-608.
(58332-I)

ELADÓ jó állapotban levő ház: 3
szoba, konyha, fürdő, garázs és mel-
léképületek, 19 ár, Holtmaroson, a
központban. Érdeklődni a 0365/800-
454-es telefonszámon. (58261-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(58409)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(58409)

MINDENFÉLE

FESTÉSHEZ, csempézéshez értő,
megbízható szakembert alkalmazok. Tel.
0755-924-147. (58401)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és re-
dőnyök szerelése és javítása. Tel.
0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/
scprofoservsrl (58859)

ANGOLNYELV-TANÍTÁS személyre
szabottan. Tel. 0723-089-808.
(58344)

VÁLLALUNK kőművesmunkát, fes-
tést, csempézést, gipszkartonozást,
hőszigetelést. Tel. 0740-212-144.
(58308-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1341)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (58016-I)

KIADÓ 70 m2-es kereskedelmi helyiség
központi helyen. Tel. 0745-824-161.
(58330)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk TOTH
FERENCRE, a szeretett férjre,
édesapára és nagybácsira halá-
lának 11. évfordulóján. Akik is-
merték, gondoljanak rá
kegyelettel! Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Fele-
sége, Erika és fia, Levente.
(58386)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk 2014. január 17-re,
amikor a pótolhatatlan Édes-
anya, az önfeláldozó nagymama
és mindig gondoskodó anyós,
SZABÓ LÁSZLÓNÉ szül. TORMA
ILONA (IRMA) örök álomra szen-
derült. 2016. december 2-án kö-
vette őt drága Édesapánk, id.
SZABÓ LÁSZLÓ, bénító csendbe
borítva a családi házat. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk csen-
des! Gyászoló szeretteik. (v.-I)

Ma, 2017. január 17-én 10 éve,
hogy a drága férj, édesapa és
nagyapa, GUDOR ADALBERT itt
hagyott minket örökre. Amíg
élünk, emlékedet őrizzük. A gyá-
szoló család. (sz.)

„Csak egy sugarat hagytál, az
emlékedet!”
Kegyelettel emlékezünk január
17-én BÁLINT ZOLTÁNRA halálá-
nak 7. évfordulóján. Nyugodj bé-
kében! Szerettei. (58406-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára és
nagytatára, a 13 éve elhunyt lő-
rincfalvi SZÁSZ ELEKRE. Áldott,
szép emlékét örökre megőrizzük.
Szerettei. (58414-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, rokon, barát és
jó szomszéd, 

PUPP ILDIKÓ 
(nyugdíjas óvó néni) 

2017. január 14-én, életének 64.
évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Szerettünket 2017. ja-
nuár 17-én du. 2 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (13859-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett osztálytársunktól, 

PUPP ILDIKÓTÓL 
szül. Komesz. 

Nyugodj békében! Emléked le-
gyen áldott! 
A marosvásárhelyi Pedagógiai
Líceum 1973-ban végzett óvónői.
(58408-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a nyárádszeredai születésű 

GYÖRGY SÁNDOR 
a Rokkantak Szövetkezetének 

volt alkalmazottja  
hosszas szenvedés után 70. élet-
évében elhunyt. Búcsúzunk
drága halottunktól január 17-én
13 órakor, református szertartás
szerint, a Jeddi úti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Felesége, Mária, fia, Sanyika,
testvére, Öcsi és veje, Réli.
(58405-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett sógor és bátya, 

DEMETER OTTÓ 
életének 82. évében elhunyt. Te-
metése január 17-én 13 órakor
lesz a református temetőben. 
Puiu és Cristi családjával.
(58411-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, gyerek, testvér,
rokon és jó barát, 

SZAKÁCS MELINDA 
életének 47. évében visszaadta
lelkét Teremtőnknek. Temetése
január 18-án, szerdán 14 órától
lesz a római katolikus temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (58412-I)

Szomorú szívvel, de szép emlé-
kekkel búcsúzunk volt osztály-
társunktól, 

NAGY ROZÁLIA 
főgyógyszerésznőtől. 

Nyugalma legyen békés! 
A Régeni 2. Számú Líceum 1965-
ös évfolyama és osztályfőnö-
künk, Márta néni. (58415-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
NAGY GYULA 

nyárádmagyarósi lakos 
életének 77. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése január
17-én 13 órakor lesz. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (58419-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édesapa,
após, testvér, nagytata, kereszt-
apa, szomszéd és jó ismerős, 

GYÉRESI ÁRPÁD 
hosszú, türelemmel viselt szen-
vedés után életének 76. évében
csendesen megpihent. Temetése
január 18-án 13 órától lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (58420-I)

Megrendült szívvel tudatom,
hogy a legőszintébb barátom, 

DEMETER OTTÓ 
elhunyt. Sosem foglak elfeledni.
Nyugodj békében! 

Kiss Lajos. (584212-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett gyermekünktől, 

SZABÓ GYULÁTÓL 
volt felvonókarbantartó 

aki türelemmel viselt, súlyos be-
tegség után, 61. évében, 2017. ja-
nuár 13-án csendesen
megpihent. Emléke legyen áldott,
nyugalma békés! 

Bánatos szülei. (58425-I)

Szomorú szívvel értesítjük a ba-
rátokat és régi kollégákat, hogy

BARTALIS LÍVIA 
a Higiéna Szövetkezet 

volt fényképésze 
január 15-én megtért az Úrhoz.
Temetése 2017. január 18-án 15
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Emléke legyen áldott! 
Szerető férje, Ágoston. (58431-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Kegyelettel búcsúzom BENCZE
SÁNDOR mester kollégámtól,
akivel 30 éven át váltottuk
egymást az Imatexnél. A
családnak vigasztalódást, neki
csendes pihenést kívánunk.
Suba Károly és családja.
(58416-I)

„Én tudom, hogy az én
Megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.” (Jób 19.
25.) 
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Maier Ilka kolléganőnknek
szeretett ÉDESANYJA
elvesztése miatt érzett  mély
fájdalmában. Vigasztalódást
kívánunk a családnak. 
A Bolyai Farkas Líceum
közössége. (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak dr. prof
BEDŐ KÁROLY egyetemi tanár
elhunyta alkalmából. Pihenése
legyen nyugodt! Domokos
Lajos és családja. (58421)

Megrendülten értesültünk volt
kolléganőnk, PUPP ILDIKÓ
hirtelen haláláról. Kedves
emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Őszinte részvétünk
gyászoló szeretteinek. 
A Csodavilág Óvoda munka-
közössége. (58423)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Szabó családnak szeretett
fiuk, SZABÓ GYULA elhunyta
alkalmából. Werder Gustav és
családja Németországból.
(58425)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik BIDIGA
MIKLÓS (Csocsó) temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban együtt
éreztek. A gyászoló család.
(58396) 

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
halottunk, BENCZE SÁNDOR
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (1371-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982, 
fax: 0265/261-093, e-mail: dan.tatar.ms@anaf.ro

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1–3. szám) 2017. január 30-án 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen értékesítik az alábbi cég javait, az állami adósságok
behajtása érdekében:

FLEX CONSTRUCT KFT., egységes adószám (CUI) 17942835,
székhely: Koronka, 13-as út, Segesvári út 410. szám, Maros megye, az
adós VICTORIA TOTAL KFT. – egységes adószám (CUI) 13176468,
székhely: Csíkszereda, Hargita utca 113. szám, Hargita megye –
számára jelzáloggal terhelt harmadik fél, végrehajtási dosszié száma
212
– 4.300 négyzetméter szántóterület, kültelek Ákosfalván (Maros megye),
telekkönyvszáma 50507, kataszterszám 620, 1/1 tulajdonrész, kikiáltási
ár 140.000 lej, héamentes*.
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, a 2015. évi 207-es,
pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelyének
11. bekezdése értelmében.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az
ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 227-es
pénzügyi eljárási törvénykönyv tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett
ingatlanra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-
át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, az
adóhivatal igazolását, hogy nincsenek tartozásaik, és jelenjenek meg az
árverés megszabott időpontjában és helyszínén. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül
megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt,
módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített pénzügyi
eljárási törvénykönyv 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a
végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. január 17. 

Dénes Irén, Cîmpeanu Carolina
a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője osztályvezető
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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.)
CSAPATUNK KIEGÉSZÍTÉSE céljából keresünk jó kommuniká-
ciós képességgel rendelkező dinamikus munkatársat TELEFONOS
ÉRTÉKESÍTŐI munkakör betöltésére. Az önéletrajzokat az
info@vital-logistic.ro e-mail-címre várjuk január 20-ig. (18346)
Az IRUM RT. (székhely: Szászrégen, Axente Sever utca) alkalmaz
nőt az ÉPÜLETEKET, SZÉKHELYEKET, IRODA- ÉS ADMI-
NISZTRATÍV HELYISÉGEKET TAKARÍTÓ BIZTOS munkakörbe,
aki a karbantartói és takarítói munka megszervezésével járó feladato-
kat látja el. Elvárások: aktív, barátságos, komoly személy. Juttatások:
kedvező bérezési csomag, stabil munkahely korszerű és tiszta környe-
zetben, meghatározott munkaprogrammal. Az érdekeltek önéletrajzu-
kat az IRUM RT. Szászrégen, Axente Sever utca 6. szám alatti
székhelyén nyújthatják be, valamint elküldhetik az office@irum.ro e-
mail-címre vagy a www.irum.ro honlapon. Részletek a 0265/512-639-
es telefonszámon. (59242)
A MAVIPROD KFT. (székhely: Szászrégen, Pandúrok utca) alkal-
maz nőt az ÉPÜLETEKET, SZÉKHELYEKET, IRODA- ÉS ADMI-
NISZTRATÍV HELYISÉGEKET TAKARÍTÓ BIZTOS munkakörbe,
aki karbantartói és  takarítói munka megszervezésével járó feladatokat
látja el. Elvárások: aktív, barátságos, komoly személy. Juttatások: ked-
vező bérezési csomag, stabil munkahely korszerű és tiszta környezetben,
meghatározott munkaprogrammal. Az érdekeltek önéletrajzukat a IRUM
RT. Szászrégen, Axente Sever utca 6. szám alatti székhelyén nyújthatják
be, valamint elküldhetik az office@irum.ro e-mail-címre vagy a
www.irum.ro honlapon. Részletek a 0265/512-639-es telefonszámon.
(59243)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT
alkalmaz. Érdeklődni a Temető (Crizantemelor) utca 4. szám alatt és
a következő telefonszámokon: 0265/215-875, 0365/448-734, hétköz-
nap 8-15 óra között. (18422-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és uta-
zás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-
290 telefonszámon.(59234-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható höl-
gyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar
nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: ver-
senyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás
Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes
munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET
is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon.
(59235-I)
A ROBY BÁR ELADÓT alkalmaz. Tel. 0742-084-344. (18466-I)
FOGORVOSI RENDELŐ TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0727-
300-265. (58413-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FI-
ATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-
I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZA-
KÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (sz.-I)
Az ARHIGRAF tervezőiroda alkalmaz ÉPÍTÉSZT, STATIKUS
MÉRNÖKÖT, ÉPÜLETGÉPÉSZ-MÉRNÖKÖT, TECHNIKUST és
MŰSZAKI RAJZOLÓT, KÖLTSÉGBECSLŐT. Önéletrajzot küldeni
és érdeklődni az office@arhigraf.ro e-mail-címen lehet. (18467)
SÜRGŐSEN ALKALMAZOK TAXISOFŐRT tanúsítvánnyal (at-
tesztát), naprakész egészségügyi iratokkal, minimum 2 év gyakorlattal,
nagyon-nagyon előnyös fizetéssel, munkakönyvvel. Érdeklődni a
0787-789-979-es telefonszámon. (58424-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Mihai Eminescura emlékeztek
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatala a Maros Megyei Tanfelügyelőséggel közösen több

emlékműsort szervezett Mihai Eminescu születésének 167. évfordulója alkalmából. Pénteken
és vasárnap, a román kultúra napján a Mihai Eminescu Művelődési Házban két rendezvényre

került sor: Horea Remus Epure Eminescui utak Erdélyben című grafikai kiállításának megnyitó-
jára, valamint egy emlékestre, amelynek keretében a város több oktatási intézményének diákjai
verssel és zenével tisztelegtek a költő emléke előtt. „Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatala minden
évben szervez a legnagyobb román költő emléke előtt tisztelgő kulturális rendezvényeket. Az sem
véletlen, hogy az ezen eseményeket vendégül látó művelődési központ Mihai Eminescu nevét viseli.
Örvendünk, hogy ez évben is számos oktatási intézmény válaszolt a meghívásunkra, és sok diák,
szülő és tanár jelenléte érzékeltette az eminescui költészet fontosságát” – nyilatkozta Claudiu Maior,
a polgármester tanácsosa.

A bel- és külkapcsolatok osztály

Január 17-én újra megnyílik a Mircea Birău Uszoda
2017. január 17-én újra kinyit a Mircea Birău Uszoda.

A belépők ára és a program változatlan marad. Az uszoda
két medencével – egy úszásra alkalmas, 25 méter hosszú

és 1,85 méter mély nagymedencével és egy kismedencével –, fit-
neszteremmel, szaunával és szoláriummal várja a vendégeit.

A program a következő:
Keddtől vasárnapig:
Nyilvános, illetve gyerekeknek: 06.00 – 07.00, 08.00 – 09.30, 10.00
– 11.30, 12.00 – 13.30.
Felnőttprogram (gyerekek, felnőttkísérettel): 14.00 – 15.30, 16.00
– 17.30, 18.00 – 19.30, 20.00 – 21.30.
Száraz szauna, gőzfürdő, infraszauna, jacuzzi:
Keddtől vasárnapig: 08.00 – 09.30, 10.00 – 11.30, 16.00 – 17.30, 18.00 – 19.30, 20.00 – 21.30.
Felnőttbelépő: 10 lej. 
Gyerekbelépő 14 éves korig: 8 lej.
Szauna, gőzfürdő, infraszauna, jacuzzi: 8 lej.
Nyugdíjasok, veteránok, fogyatékkal élők: 6 lej.

A Mircea Birău fedett uszodát 1984-ben adták át a nagyközönségnek és a volt Építkezési Tröszt 
keretei között üzemelt 2003-ig, amikor a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ellenőrzése alá ke-
rült.

Az uszoda átvétele után a hivatal többlépcsős modernizációs munkálatokat végzett. Elsőként a rossz
állapotban lévő ablakokat és ajtókat cserélték ki termopán nyílászárókra, majd folytatták a felújítást,
főjavításokat végeztek a vízrendszeren, a hőközponton és a szellőzőrendszeren.

A továbbiakban az uszoda világításrendszerét újítják fel, kicserélik a padlócsempét és a csempéket,
felújítják az öltözőt és a tusolókat, hogy modern és európai színvonalú környezetet biztosítsanak a
sportolni és pihenni vágyó marosvásárhelyieknek.

A bel- és külkapcsolati osztály

Kapcsolattartó: Cristian Baciu
Szászrégen municípium
Tel./fax: 0265/511-112, 0265/512-542
E-mail: office@primariareghin.ro
Website: www.primariareghin.ro
2017. január

Befejeződtek az építési munkálatok 
az „Oktatási-nevelési központ létesítése 0-3 év közötti 

gyerekek számára Szászrégenben” projektben
Szászrégen város, haszonélvezői minőségben közli, hogy befejeződött az építkezés az Oktatási-ne-

velési központ létesítése 0-3 év közötti gyerekek számára Szászrégenben elnevezésű projekt esetében.
Szászrégen város a moldovai köztársasági Ungheni-nel és a Gyulafehérvári Ortodox Filantrópia
szászrégeni fiókjával partnerségben 2017 folyamán egy 25 férőhelyes új bölcsődét létesít a Mihai Vi-
teazul utca 85A szám alatt, annak érdekében, hogy növeljék a 0-3 év közötti gyerekeknek szóló szo-
ciális szolgáltatások számát, és támogassák a szülőket a szakma és családi élet közötti egyensúly
megtalálásában. 

A projekt célkitűzése a szászrégeni lakosoknak kínált szolgáltatások minőségének javítása a városi
infrastruktúra – beleértve a szociális szolgáltatásokat – korszerűsítése által. A projekt sajátos célki-
tűzése egy nappali nevelő központ létesítése és működtetése 0-3 év közötti gyerekek számára, a szak-
mai és családi élet közötti egyensúly megtalálása, a problematika tudatosítása, a 0-3 év közötti
gyerekeknek szóló szociális szolgáltatások számának a növelése, illetve a romák társadalmi megkü-
lönböztetésének a visszaszorítása azáltal, hogy helyeket tartanak fenn számukra. A támogatási szer-
ződés akkor lépett életbe, amikor mindkét fél aláírta, és érvényét veszti abban az időpontban, amikor
a projektben vállalt összes kötelezettség teljesül, de nem később, mint 2018. január 30-án.

A projekt része a Nemek közötti egyenlőség és a szakmai és magánélet közötti egyensúly népsze-
rűsítése elnevezésű programnak, amit a SEE Financiar 2009-2014-RO11 intézkedéssel, valamint a
szászrégeni költségvetésből finanszíroznak, összértéke 1.484.403,86 lej, illetve 330.992,90 euró, amiből
a héa 287.303,97 lej, illetve 64.063,14 euró. 

A projekttel kapcsolatos információkért Cristian Baciu projektmenedzser hívható a 0265/511-112,
132-es belső számon. 



Amint az idő engedi, 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri

Hivatal 
elkezdi a gödrök betömését

Amennyiben az időjárás megengedi, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal már a héten elkezdi az úttesten kialakult kátyúk
betömését. Utóbbiak az elmúlt időszak kedvezőtlen időjárása –
nagy havazások, változó hőmérsékleti értékek – miatt keletkeztek.
Valamennyi érintett marosvásárhelyi útszakaszt kijavítják. „Saj-
nálatos módon ugyan, de várható volt a gödrök létrejötte, hiszen
az idei tél szokatlanul hideg, fagyos. Ugyanezzel a problémával
küszködnek más önkormányzatok is, és éppen ez okból, amint az
időjárás megengedi, elkezdjük a gödrök betömését. A gépjármű-
vezetőknek tudniuk kell, hogy Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatala folyamatosan biztosítani igyekszik a kényelmes és
biztonságos közlekedést, de amikor ilyen jellegű problémába üt-
közünk, meg kell várnunk az optimális időjárást ahhoz, hogy mű-
szaki szempontból megfelelő minőségben aszfaltozhassunk” –
nyilatkozta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója. 

A bel- és külkapcsolati osztály 

12   NÉPÚJSÁG _____________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS ___________________________________________ 2017. január 17., kedd

Az INPIRO ROMÁNIA fűtéstechnikai
kereskedelmi vállalat 

TERÜLETI  KÉPVISELŐI munkakör
betöltésére munkatársat keres.

Feladatok:
• A termékek alapos technikai ismerete (képzést biztosítunk);
• A vevőkkel való kapcsolattartás;
• A termékekkel kapcsolatos szaktanácsadás biztosítása, a kli-

entúra bővítése.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú képzés (technikai végzettség);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői

gyakorlat; 
• Értékesítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Amit ajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés;
• Szolgálati autó, telefon, laptop.
Önéletrajzokat az inpiro@yahoo.ro e-mail-címre várunk, ér-

deklődni is itt lehet.

Versenyvizsga 
köztisztviselői állásra

A Koronkai Polgármesteri Hivatal 
– Koronka, Fő út 108. szám, Maros megye – 

versenyvizsgát hirdet
egy megüresedett mezőgazdasági referensi, szerződéses állás be-
töltésére a 2011. március 23-i 286-os kormányhatározat értelmé-
ben. 

A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– leadási határidő 2017. február 1-jén 14 órakor 
– dossziéválogatás február 3-án  
– írásbeli vizsga február 9-én 10 órakor. Az állásinterjúra egy

későbbi időpontban kerül sor. 
A résztvevőknek az alábbi követelményeknek kell megfelel-

niük:
– középfokú líceumi  végzettség (feltétel)
– legkevesebb négy év szolgálati idő  (feltétel)
Bővebb felvilágosítás a hivatalban, kapcsolattartó Voniga Ló-

ránd, a 0265/243-152-es telefonszámon, e-mail: corunca@cjmu-
res.ro

Takács Szabolcs  I. polgármester

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
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• 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.

JANUÁRRA


