
Helyi 
vállalkozásokat
ösztönöznek 
Fehéroroszország új romániai nagykö-
vete, Andrei Grinkevich múlt pénteken
Marosvásárhelyen tett látogatást a
prefektusi hivatalban, majd a megyei
kereskedelmi és iparkamaránál kötet-
len beszélgetést folytatott üzletembe-
rekkel. 

____________4.
Most jön 
a neheze
A jegybankelnök megszólalása azon-
ban mindenekelőtt politikai üzenetként
fogható fel, s ebben áll a tényleges je-
lentősége: a PSD–ALDE kormányzat
ellen folytatott nemzetközi lejárató
kampány kifulladt. 

____________4.
Szomszédsági
összefogás
Az összetartás szép példázata a
szombaton Udvarfalván szervezett jó-
tékonysági bál, amelynek célja a
szomszéd település közösségének
egyik tervét támogatni. Az ötödik alka-
lommal szervezett jótékonysági est
bevételével a várhegyi ravatalozó ki-
alakítását támogatják.

____________5.
Zavaró 
kormánydöntés
Az, hogy késett az országos költség-
vetés, már gond, mert lassan február
is lejár, a helyi tanácsok össze kell ül-
jenek, vannak önkormányzatok, ame-
lyeknek a működése kérdőjeleződik
meg. 

____________6.

A Maros megyei tulajdonosi társulások
ligája levélben értesítette a társulásve-
zetőket arról, hogy a marosvásárhelyi
tanács döntése értelmében visszatart-
ható a nyitott kocsibeállók által elfoglalt
területre az autótulajdonos által fize-
tendő illeték 10 százaléka. A tanácsi ha-
tározat mind a lakosok saját pénzéből,
mind pedig a polgármesteri hivatal által
építtetett kocsibeállók alatti területre
vonatkozik. 

Mennyi pénzről van szó és mire fordítják? –
kérdeztük Rus Dumitrut, a mintegy 850 maros-
vásárhelyi tulajdonosi társulás közül közel 120-
at tömörítő liga elnökét. 

Mint elmondta, a korábbi években a helyi ta-
nácsi határozat értelmében a lakosok által saját
költségen épített beállók alatti terület használa-
táért befizetett illeték 50 százaléka maradt a tu-
lajdonosi társulásoknál, a pénzből a szóban forgó
építmények karbantartási költségeit fedezték. Ez
a helyzet 2015 decemberében változott, amikor
is a tanács visszavonta ezt a határozatot. A tulaj-
donosi társulások panaszkodtak, a liga pedig ta-

valy novemberben a közgyűlés elé terjesztett be-
adványában már azt kérte, hogy a magánpénzek-
ből és az időközben a polgármesteri hivatal által
közpénzből építtetett kocsibeállók alatti területre
a beállókat használó autótulajdonosok által fize-
tendő éves illeték 10-15 százalékát visszatarthas-
sák. A tanács 10 százalékot hagyott jóvá, így a
társulások, amelyek a nyitott beállókat admi-
nisztrálják, és begyűjtik az ún. parkolódíjat, az ösz-
szeg csupán 90 százalékát adják tovább a helyi
költségvetésbe. „Első körben a kocsibeállók kar-
bantartását, javítását végezzük el a visszatartott

Helyfoglalás drágábban?
A csütörtöki tanácsülés napirendi pontjai között talál-

ható a marosvásárhelyi parkolási rendszer működtetésére
vonatkozó tanulmány jóváhagyása. Annak a tanulmány-
nak, amelyet már napokkal ezelőtt mondhatni ízekre szed-
tek a Szabad Emberek Pártjának (POL) tanácsosai, arra
figyelmeztetve a nyilvánosságot, hogy a benne szereplő
számok sántítanak, a tanulmány hiányos, és egy irányba
próbálja „becsatornázni” a preferenciákat. Azaz a kon-
cessziós változatba. Amit egyébként a tanulmány készítői
sem titkolnak, amikor a koncesszióba adás előnyeit vázol-
ják fel a polgármesteri hivatal által történő működtetéshez
képest. 

A 92 oldalas, a polgármesteri hivatal honlapján tegnap
reggel kiposztolt tanulmányból kiderül, hogy a dolgozat
készítői két változatra készítették a számításokat, egyik
verzióban a működtető a polgármesteri hivatal lenne, a
másikban pedig magántőkéjű cég működtetné haszonbér-
leti szerződés alapján; egyéb üzleti variánsokat nem ele-
meztek. A végkövetkeztetés szerint a koncesszióba adás a
gazdaságos, kifizetődő, a leghatékonyabb. 

Az 1999-ben még csak 57 utcában elkezdett parkolási
rendszer bevezetése 2009-re „kinőtte” magát, szép lassan,
alig észrevehetően bővült a „fizetős” utcák száma, drá-
gultak a jegyek, korszerűsödtek a bírságkivetési 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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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

Újabb fedett parkolókat igényelnek a társulások 

A parkolási illetékből visszatartanak



Székelyföld közkedvelt turiszti-
kai célpont a bukaresti kirán-
dulni vágyók számára. A február
16-19. között megszervezett
nemzetközi turisztikai vásáron,
a Romexpón Kovászna, Hargita
és Maros megye turisztikai
egyesületeinek kínálata még in-
kább a térségünkbe csábította
az érdeklődőket.

Jánó Szabolcs, a Kovászna Megye
Turizmusáért Egyesület igazgatója el-
mondta, ebben az évben megújult ar-
culattal vettek részt az országos
turisztikai vásáron. „Életet, dinamiz-
must, sokszínűséget vittünk a székely-
földi standdal a vásárra. Nemcsak
szórólappal reklámoztuk térségünket,
hanem minden napra beterveztünk
egy-egy hagyományos interaktív tevé-
kenységet, ahol a látogatók gyógyvi-
zet kóstolhattak, mézeskalácsot
díszíthettek és a bútorfestést is kipró-
bálhatták. Ezekkel, illetve a kézműve-
seink, valamint a Pufi pantomim-
színház bevonásával megnöveltük az
érdeklődést Székelyföld standja iránt.
Az odalátogatók elmondása szerint
már többen jártak Székelyföldön, ahol
nagyon jól érezték magukat és bármi-
kor szívesen visszatérnek. A vásár
során a legnagyobb kereslet a húsvéti
ajánlatok iránt volt, erre az alkalomra
több ilyen turisztikai csomagot is ösz-
szeállítottunk, legyen az gyógyturiz-
mus, nemesi vagy aktív turizmus,
vagy egyszerűen üdülési kínálat az év
bármelyik periódusában” – fogalma-
zott az igazgató. 

A Székelyföld stand Hargita me-
gyei részénél a többnapos programo-
kat kínálták az érdeklődőknek, ezek a
csomagok több, a megyében található
helyszínt és eseményt is érintenek. A
Hargita Megye Tanácsa által létreho-
zott Hargita Közösségi Fejlesztési

Társulás igazgatója, Mezey Zsolt ta-
pasztalatai szerint a korábbi évekhez
képest sokkal többen látogattak a stand-
hoz, kíváncsibbak voltak az emberek,
hosszabb beszélgetést igényeltek a
megye turisztikai látványosságairól, ha-
gyományairól, valamint voltak olyanok
is, akik korábbi pozitív tapasztalataik
miatt szívesen visszatérnének, és to-
vábbi lehetőségeket kerestek.

„Egyre érdekesebb lesz Székelyföld
mint turisztikai desztináció. A Hargita
megyei standhoz látogatók többsége a
nyári programokat kereste. A szállás-
lehetőségek mellett az iránt érdeklőd-
tek, hogy milyen programokon tudnak
részt venni, tehát ha többnapos tartal-
mas csomagokat tudunk ajánlani a tu-
ristáknak, akkor többen és
szívesebben látogatnak megyénkbe.
Kevesen érdeklődtek az extrém spor-
tokkal kapcsolatos tevékenységek
iránt, inkább a relaxációs hétvégéket
keresték, a víz közeli élményeket,
mivel tudják, hogy sok itt a borvízfor-
rás, jó a levegő, valamint az itteni

gasztronómiáról is kérdeztek” – osz-
totta meg a Romexpón szerzett tapasz-
talatait Mezey Zsolt. 

Orbán Dénes Albert, a Szovátai Tu-
risztikai Információs Központ iroda-
vezetője kiemelte: „Idén először
Maros megye is részt vett a februári
országos turisztikai vásáron, kiegé-
szítve ezzel a Székelyföld standot,
amely figyelemfelkeltő arculattal,
programokkal és ajánlatokkal képvi-
selte a térséget a rendezvényen. Bár
Maros megyének is vannak turisztikai
látványosságai és Szováta városa kie-
melkedő látogatottságnak örvend Szé-
kelyföldön belül, fontosnak tartjuk az
egységes brand és kommunikáció
használatát”. 

Az idei Romexpop is bizonyítéka
annak, hogy a más országok csábító
turisztikai csomagjai, ajánlatai mellett
a belföldi turisták nagy százalékban
választják Románia és ezen belül a
Székelyföld nyújtotta pihenési és ki-
kapcsolódási lehetőségeket. (közle-
mény)

Ma ELEONÓRA, 
holnap GERZSON napja. 
GERZSON:  héber eredetű,
jelentése: idegen, száműzött. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. február 20.

1 EUR 4,5244
1 USD 4,2591

100 HUF 1,4681
1 g ARANY 169,2300

Felvételi felkészítők a MOGYE-n
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) február és május között felvételi felkészítőt szer-
vez magyar nyelven biológiából és szerves kémiából. Az
előadásokat a MOGYE főépületében tartják, a termeket a
helyszínen közlik. Minden alkalom 4–5 fejezetet fed le, és
az aznap megbeszélt anyagból írt teszttel végződik (újon-
nan írt kérdésekkel). Az első felkészítőre február 25-én,
szombaton reggel 9 órai kezdettel kerül sor. Az egyes al-
kalmakkor megbeszélendő fejezetek és további informá-
ciók az egyetem honlapján találhatók: www.umftgm.ro/hu. 

Esztendő kereke – hagyományőrző
gyermekprogram

Február 25-én, szombaton délelőtt 10 órától a marosvá-
sárhelyi Néprajzi és Népművészeti Múzeumba közös far-
sangi mulatozásra, játékra várnak minden olyan 1–4.
osztályos gyermeket, aki szívesen megismerkedne böjtelő
havának népszokásaival. Nemcsak éneklésre, népi gyer-
mekjátékokra, kézművesfoglalkozásokra lesz alkalom, a
jelenlevők azt is megtudhatják, hgogy milyen farsangi szo-
kások terjedtek el Marosszéken. A rendezvényre a szülő-
ket, nagyszülőket is várják. A belépés díjtalan. Jelentkezni
a virginiasemese@yahoo.com e-mail-címen, illetve a
0765-250-169, 0720-671-640 telefonszámokon lehet.

Ingyenes a belépés a meccsre
Az Orange I. liga 25. fordulója keretében a Marosvásárhe-
lyi ASA február 24-én, pénteken 20.30-tól a marosvásár-
helyi Trans-Sil stadionban az FC Voluntari ellen játszik. A
mérkőzésre a belépés ingyenes.

Világrekorder távlövő előadása
A Marosszéki Íjászegyesület szervezésében február 25-
én, szombaton déli 12 órától Mónus József (Fehér Farkas)
többszörös világrekorder távlövő tart előadást a marosvá-
sárhelyi vár konferenciatermében A világrekordok törté-
nete címmel. Az interaktív élménybeszámolót vetítés
kíséri. Támogató: a Maros Megyei Múzeum. 

Szavalóverseny – megyei szakasz
A harmadik osztályos diákok versmondó versenyének me-
gyei szakaszát március 4-én, jövő hét szombatján tartják
a vajdaszentiványi iskolában. A versenyen a körzeti sza-
kaszon továbbjutott 29 diák vesz részt.

Pályázatíró tanfolyam 
A Női Akadémia szervezésében pályázatíró és projektme-
nedzsment-tanfolyam indul február 23-án, csütörtökön
17.30-kor a marosvásárhelyi Mátyás király tér 19. szám
alatti Marmed járóbeteg-rendelő előadótermében. A nyolc-
modulos tanfolyam végén Koreck Mária előadó segítségé-
vel minden résztvevő kidolgozhatja a saját ötletén alapuló
pályázatát, és útbaigazítást kap, hogy hogyan lehet rá
pénzforrást szerezni. A helyek száma korlátozott, a rész-
vételi szándékot a 0722-318-605-ös telefonszámon kell je-
lezni. A tanfolyam ingyenes, a szervezők adományokat
elfogadnak a Női Akadémia játéktára részére. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

21., kedd
A Nap kel 

7 óra 16 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 55 perckor. 
Az év 52. napja, 

hátravan 313 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
Borús idő

Hőmérséklet:
max. 50C
min. 10C

Megyei hírek

Első alkalommal volt jelen Maros megye
Székelyföldi értékek a Romexpón

Hahota-előadások
A népszerű Hahota színtársulat Ha betéved – nem
téved! című nagy sikerű kabaré-előadásával Maros
megyében folytatja előadás-sorozatát. Vámosgálfal-
ván, a művelődési házban február 22-én, holnap este 7
órától látható az előadás, amelyet a közönség kéré-
sére 23-án, csütörtökön este 7 órától Szászrégenben,
az Eugen Nicoară művelődési ház előadótermében is
újra bemutatnak. Erdőszentgyörgyön, a művelődési
házban 24-én, pénteken este 7 órától, Marosvásárhe-
lyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében pedig
25-én, szombaton és 26-án, vasárnap este 7 órától
játsszák a kabarét. A Hahota színpadán eddig soha
nem játszott jelenetek szereplői: Puskás Győző, Szé-
kely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen Barna, Cseke Péter,
Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi P. Szi-
lárd. Rendező: Kovács Levente. 

Őrhelyen gyújtott jeltüzek
Ma délután 5 órától a szászrégeni DIO Házban a helyi
Kemény János Közművelődési Társaság (KJKT) be-
mutatja Székely Ferenc Őrhelyen gyújtott jeltüzek
(Üveghegy Kiadó, 2016) című kötetét, amely születés-
napi beszélgetéseket tartalmaz kortárs magyar írókkal,
művészekkel, jeles alkotókkal. Jelen lesz Balla Tamás
magyardécsei mesegyűjtő, helytörténész, Fazakas
Tibor vajdahunyadi képzőművész és Kincses Elemér
marosvásárhelyi író, rendező. Kallós Zoltán balladaku-

tató és Péntek János nyelvész – akik szintén szerepel-
nek a kötetben – levélben köszöntik a megjelenteket.
Meghívott: Kilyén Ilka színművész, közreműködik
Böjthe Lídia, a KJKT elnöke, Székely Emese tanár és
Baróthi Ádám szobrászművész. A rendezvény házigaz-
dája Demeter József lelkész.

Papnő mesék 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete a Magyar Állampolgárok Klubja keretében
ma 18 órától a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében bemutatja Szé-
kely Kinga Réka Papnő mesék című könyvét. A szerző-
vel Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke
beszélget. 

Történelmi előadás: A férfi és a nő
Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy si-
kerű történelmi előadás-sorozata. A következő elő-
adást Pető Andrea egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora tartja február 23-án,
csütörtökön 17 órakor a Bernády Házban A férfi és a
nő címmel.

Szimfonikus hangverseny
Szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene
kedvelőit február 23-án, csütörtökön este 7 órakor a
Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Radu Popa, gor-
donkán játszik a Németországból érkező Orbán Kata-
lin. Műsoron: Mozart- és Beethoven-művek. A
koncertre a 19-es számú bérletek érvényesek. 

RENDEZVÉNYEK

Sorsolás a Bernády Házban 
szerdán, február 22-én 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 16 órától tartja a januári 
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépúJSáG-koSár-JANUár
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűsé-
ges előfizető – FEBrUár nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).



Horvátország támogatja Koszovó
függetlenségét és területi épsé-
gét, valamint segíteni kívánja in-
tézményei megerősödését,
továbbá az Európai Unió és Ko-
szovó közötti stabilizációs és tár-
sulási megállapodás mielőbbi
végrehajtását – mondta Davor
Stier horvát külügyminiszter, mi-
után Enver Hoxhaj koszovói kül-
ügyminiszterrel folytatott
tárgyalásokat hétfőn Zágrábban.

„Koszovóval európai partnerségi
megállapodást kötöttünk, amelyen ke-
resztül lengyel és német szakemberekkel
együttműködve tovább segítjük Koszovó
intézményeinek megerősödését és a sta-
bilizációs és társulási megállapodás mi-
előbbi végrehajtását” – hangsúlyozta
Stier.

A horvát tárcavezető beszámolt arról,
hogy a két minisztérium között kiváló a
kapcsolat, valamint bejelentette a gazda-
sági együttműködés erősödését is.

Enver Hoxhaj megköszönte Horvátor-
szág támogatását Koszovó függetlenségi

törekvéseiben. A koszovói tárcavezető
beszélt az Észak-Koszovóban kialakult
aktuális helyzetről is. Elmondta, hogy
mielőbb meg szeretnék alakítani a ko-
szovói szerb települések közösségét, de
úgy értékelte, hogy a szerb képviselők
távolmaradása a parlamenti ülésekről azt
mutatja, erre „Belgrádban nincs politikai
hajlandóság”.

Kiemelte, szó sincs arról, hogy a szerb
települések közössége bármilyen végre-
hajtó hatalommal rendelkezne, szavai
szerint integrálni kívánják a szerb ki-
sebbséget (a koszovói társadalomba) az
alkotmányban előírtak és az Ahtisaari-
terv alapján. „Elfogadhatatlan, hogy a
szerb települések közössége egyfajta
meghosszabbított keze legyen Belgrád-
nak” – húzta alá.

Az Ahtisaari-terv a túlnyomó többsé-
gében albánok lakta Koszovó nemzet-
közi felügyelet alatti függetlenségét
irányozta elő. A koszovói szerb települé-
sek közösségének létrehozásáról később,
2013-ban állapodott meg Belgrád és
Pristina, előrelépés azonban azóta sem

történt. Koszovót – Szerbia egykori déli
tartományát – túlnyomó többségében al-
bánok lakják, de a szerbek vallásuk és
kultúrájuk bölcsőjének tartják a területet.
Az 1998-99-es koszovói háború végén a
NATO 78 napon át tartó légicsapásokkal
távozásra kényszerítette a területről a ju-
goszláv hadsereg és a szerb rendőrség
egységeit, Koszovót pedig az ENSZ ide-
iglenes igazgatása alá helyezték, illetve
a NATO-vezetésű KFOR békefenntartó
missziót vezényelték a területre.

Koszovó 2008-ban kikiáltotta függet-
lenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta
sem hajlandó elismerni, és továbbra is
déli tartományának tartja a területet.
Szerbián kívül Oroszország és Kína
(mindkettő az ENSZ Biztonsági Taná-
csának vétójoggal rendelkező, állandó
tagja), illetve öt uniós tagállam – Spa-
nyolország, Szlovákia, Románia, Görög-
ország és Ciprus – sem tartja független
országnak Koszovót, míg a világ több
mint száz állama szerint a terület önálló
állam. (MTI)

Kedvező véleményezés
Kedvezően véleményezte a képviselőház jogi bizott-
sága a 2017/14-es sürgősségi kormányrendelet elfo-
gadásáról szóló törvény tervezetét, amely hatályon
kívül helyezi a 2017/13-as kormányrendeletet. A 14-
es rendeletet egyhangúlag megszavazta a bizottság.
A képviselőház ma vitatja meg és szavaz a törvény-
ről. A szenátus már elfogadta a 2017/14-es kormány-
rendeletről szóló törvénytervezetet, ebben az
esetben a képviselőházé a végső döntés. (Agerpres)

Cirkuszi előadás
A bukaresti Globus cirkuszban vasárnap este tartot-
ták az utolsó olyan előadást, amelyben állatok vettek
részt, miután a főváros önkormányzata úgy döntött,
betiltja a cirkuszi állatszámokat. A jegyek 25-60 lejbe
kerültek, és 1800-an vettek részt rajta. Bukarest köz-
gyűlése arra hivatkozva tiltotta be január 30-án az ál-
latok szerepeltetését a Globus cirkuszban, hogy az
idomítás során rosszul bánnak az állatokkal. A döntés
azt követően született meg, hogy január 12-én tűz
ütött ki a Globus cirkusz egyik menhelyén, és tizen-
egy állat életét vesztette. (Mediafax)

Kártérítés az elítélteknek
Összesen 1,6 millió euró kártérítést ítélt meg 2016-
ban az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ro-
mániai raboknak a börtönviszonyok miatt indított
perekben – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek
az Országos Börtönigazgatóság vezetője, Marius
Vulpe. Az igazgató szerint tavaly 313 olyan ítéletet
mondott ki az EJEB, amelyekben elmarasztalta Ro-
mániát a fogvatartási intézetekben uralkodó állapotok
miatt. Vulpe hangsúlyozta, a bírságok a büntetés-
végrehajtási intézetek túlzsúfoltságával, illetve azzal
magyarázhatók, hogy az elítéltek megtanulták köve-
telni a jogaikat, ugyanakkor az állam áthágja a bün-
tetés-végrehajtással kapcsolatos törvénykezést.
Hozzátette: jelenleg mintegy 8.500-zal több elítélt van
a börtönökben, mint ahány fő befogadására képesek
lennének. (Agerpres)

Lavinaveszély
Óvatosságra intik a Hunyad megyei hegyimentők
azokat a turistákat, akik a Retyezát- és Páring-hegy-
ségbe mennének túrázni, ugyanis a megfagyott hó-
rétegre az elmúlt napokban 50 centiméter friss hó
esett. A szakemberek szerint a következő napokban
is kialakulhatnak lavinák, ugyanis melegedik az idő-
járás, a meredekebb részeken pedig lecsúszhatnak
a hótáblák. A turistáknak azt javasolják, hogy mielőtt
útnak indulnak, érdeklődjenek a turistaösvények ál-
lapotáról a Páringon, Strázsán, Râuşorban található
hegyimentő-szolgálatok székhelyein. (Agerpres)
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módszerek, a befizetés módozatai sms-küldéssel és in-
ternetes alkalmazással is lehetségessé váltak. Túl sokat
nem látott azonban a város ebből az igen nyereséges te-
vékenységből, a számvevőszéki ellenőrzésből kiderül,
hogy a helyi költségvetésbe sem került be teljes mérték-
ben a szerződés szerint befizetendő haszonbérleti díj.
Pedig joggal vártuk volna el, hogy a város területén a
szóban forgó 4448 parkolóhely ügykezeléséből szár-
mazó nyereségből jegyautomatákra, civilizáltan kiala-
kított parkolóhelyekre (nem csak papíron!), emeletes
parkolóházakra, mélygarázsokra ruházzanak be. Rövid
távon vagy szakaszosan. A mostani tanulmányban nem
ártott volna rögzíteni, hogy a haszon hányadrészét for-
dítják majd ilyen célra. A tanulmány azonban erre nem
tér ki, annál inkább a díjszabás drágításának, a fizetős
utcák száma növelésének, valamint egy új – a legdrá-
gább parkolóövezet – kijelölésének szükségességére. A
főtér lenne az utóbbi, drágább övezet, ahonnan melles-
leg rég ki kellett volna tiltani az autósforgalmat. De nem
a mellékutcák kárára, hanem megfelelő parkolási alter-
natívákat biztosítva, úgymint mélygarázs, emeletes par-
kolóház stb. Ez nem történt meg, ezek hiányát – a
gépkocsik számának jelentős növekedése mellett – a
szóban forgó tanulmány is felemlegeti, gyakorlatilag így
indokolva a parkolási tevékenység koncesszióba adá-
sának szükségességét. Akár az önkormányzat bírálatá-
nak is vehető az említett passzus…

Végül, ha már a tavaly nyáron a testület nem vitatta
meg a parkolás ügyét, talán érdemes lenne összhangba
hozni a készülőben levő, a közlekedés problémáira meg-
oldásokat javasoló városi mobilitási tervvel. Amelyet
remélhetőleg hamarosan befejeznek a szakemberek és
amelybe beilleszthető lenne a parkolási rendszer, hogy
ne utólag magyarázzák el, mit miért nem lehet… E mo-
bilitási terv sürgetésében jeleskedhetnének például a
képviselők.

Helyfoglalás drágábban?
(Folytatás az 1. oldalról)

Megkezdődött hétfőn a londoni parlament felső kamarájá-
ban, a Lordok Házában annak a kormányzati határozatterve-
zetnek a vitája, amelynek elfogadása a brit legfelsőbb bíróság
januári döntése alapján szükséges a brit EU-tagság megszű-
néséhez vezető folyamat hivatalos elindításához. A két bekez-
désből álló tervezet szövege szerint Theresa May

miniszterelnök a lisszaboni szerződés 50. cikkelye alapján ér-
tesítést küldhet Brüsszelnek arról, hogy az Egyesült Királyság
ki akar lépni az Európai Unióból.

A brit törvényhozás alsóháza február 8-án, módosítások
nélkül, kényelmes többséggel jóváhagyását adta a cikkely ak-
tiválásához. (MTI)

Vita a kilépési folyamat beindításáról

Ország – világ

Németországban a tárcaközi
egyeztetés végeztével heteken
belül a kormány elé kerülhet az a
jogszabálytervezet, amely felha-
talmazza a szövetségi bevándor-
lási és menekültügyi hivatalt
(BAMF), hogy a tulajdonos enge-
délye és külön indoklás nélkül ele-
mezze a menedékkérők mobil-
telefonján vagy más adathordo-
zóin szereplő információkat –
mondta hétfőn a szövetségi bel-
ügyminisztérium szóvivője.

Johannes Dimroth a berlini kormány-
szóvivői tájékoztatón megerősítette a
jogszabálytervezet előkészítéséről szóló
sajtóhíreket, de aláhúzta, hogy nem lehet
számolni az új szabályozás közeli életbe
lépésével. A tervezet a tárcaközi egyez-
tetések után ugyan „inkább heteken,
mintsem hónapokon belül” a kormány
elé kerül, utána viszont a törvényhozás-
ban igen koncentrált munkára lesz szük-

ség, hogy még a jelenlegi, szeptemberig
tartó ciklusban hatályos jogszabály le-
gyen a kormány elképzeléséből –
mondta a szóvivő.

Azzal kapcsolatban, hogy sajtóhírek
szerint a BAMF-nál napi 2400 mobilte-
lefon vagy más adathordozó elemzésére
alkalmas informatikai infrastruktúrát
építenek ki, Johannes Dimroth hangsú-
lyozta, hogy az alapvető emberi jogokat
tekintve „nagyon érzékeny” területről
van szó, ezért körültekintően kell eljárni,
és nem várható, hogy tömegesen vesz-
nek el és vizsgálnak meg majd telefono-
kat és más eszközöket menedékkérőktől.

Egyelőre a tartományi szintű idegen-
rendészeti hatóságok férhetnek hozzá a
tulajdonos engedélye nélkül menedékké-
rők mobiltelefonján tárolt adatokhoz, de
csak bűncselekmény gyanúja esetén és
bírói engedéllyel.

A formálódó törvényjavaslat szerint a
szövetségi szintű bevándorlási és mene-

kültügyi hatóságot ennél szélesebb jog-
körrel kell felruházni: a BAMF a mene-
dékkérők regisztrációja során
automatikusan, külön indoklás és enge-
dély nélkül elvehetné és megvizsgál-
hatná a kérelmezők eszközeit.

A kormány szerint erre elsősorban a
kérelmező személyazonosságának meg-
állapításához van szükség, mert a mene-
dékkérők nagy része érvényes iratok
nélkül érkezik az országba.

A Süddeutsche Zeitung című lap és
két regionális közszolgálati médiatársa-
ság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR)
és a Westdeutscher Rundfunk (WDR)
közös tényfeltáró munkacsoportjának
hétfői jelentése szerint a minisztériumok
közötti egyeztetésre küldött anyagban az
áll, hogy tavaly a menedékkérők 50-60
százalékának esetében, vagyis mintegy
150 ezer embernél felmerülhetett volna,
hogy a BAMF munkatársai átvizsgálják
az illető mobilját. (MTI)

Német javaslat a menedékkérők mobiltelefonjának
vizsgálatáról 

Tanúként hallgatta ki Tőkés
László európai parlamenti (EP)
képviselőt a katonai ügyészség
hétfőn az 1989-es forradalom
ügyében.

A „forradalom szikrájaként” emlege-
tett Tőkés László a magyar közmédiának
elmondta, maga is csaknem három évti-
zede szorgalmazza, hogy megtörténjen
az igazságszolgáltatás mind a forrada-
lom idején elkövetett erőszakos cselek-
mények, mind az 1990-es bányászjárás
és a marosvásárhelyi fekete március
ügyében.

Az EP-képviselő elmondta: a katonai
ügyész kérdései az 1989. december 22.
és 30. közötti, vagyis Nicolae Ceauşescu
rendszerének bukása utáni időszakra vo-
natkoztak, az erőszak ugyanis akkor
szedte a legtöbb áldozatot, jóval többet,
mint a bukáshoz vezető tüntetések ide-
jén.

„Magam is úgy érzem, hogy ebben a
felelősség az új hatalmat terheli, amely
Ion Iliescu nevéhez köthető” – jelentette

ki Tőkés László. Az ügyészég érdeklő-
désére az EP-képviselő elmondta: nem
volt semmilyen szerepe az új kormány
megalakításában: neki is és – a Cea-
uşescu-diktatúra ellen szintén szót emelő
– Doina Cornea asszonynak is csak ki-
rakatszerepet szánt az új hatalom, ami-
kor bevonták őket a Nemzetmentő Front
Tanácsába.

„Őt is azért halászták be ebbe a testü-
letbe, hogy hitelesítsük, legitimáljuk a
romániai forradalmat, mely időközben –
most már elmondhatom – átalakult ál-
lamcsínnyé. Szüksége volt a hatalomnak
a személyünkre, de nem a szavunkra
vagy a véleményünkre” – jelentette ki
Tőkés László.

Az EP-képviselő kifejezte reményét,
hogy miután az évtizedek során többször
is elakadt, majd újraindult az 1989-es
erőszakos cselekmények kivizsgálása, a
mostani belpolitikai helyzet nem fogja
újból megakadályozni az igazságtételt. 

1989-ben a Ceauşescu-rendszert bí-
ráló Tőkés László temesvári református
lelkész körüli szolidaritási megmozdu-

lásból nőtte ki magát a diktatúrát meg-
döntő forradalom. A Temesváron kezdő-
dött, néhány nap múlva az ország más
nagyvárosaira is átterjedt tüntetéseket a
kommunista karhatalom erőszakkal pró-
bálta megfékezni.

Amikor 1989. december 22-én a dik-
tátor elmenekült a pártszékházból, a te-
mesvári és bukaresti sortüzeknek már
több mint 270 áldozata volt. A zsarnok-
ság lerázását ünneplő országban azon-
ban még napokig tartott a lövöldözés a
katonaság és rejtélyes diverziókeltők –
az úgynevezett „terroristák” – között,
aminek további 850 ember esett áldoza-
tul.

A katonai ügyészség most arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a tettesek előre
kidolgozott terv alapján egy polgárhá-
ború látszatát keltették, „az új vezetők
hatalomra juttatása és legitimálása” ér-
dekében. A vádhatóság novemberben
bejelentette: emberiesség elleni bűncse-
lekmények gyanújával indított vizsgála-
tot ismeretlen tettesek ellen az 1989-es
forradalom ügyében. (MTI)

Tanúként hallgatták ki Tőkés Lászlót 
az 1989-es forradalom ügyében

Zágráb támogatja 
Koszovó függetlenségét és területi épségét



Fehéroroszország új romá-
niai nagykövete, Andrei 
Grinkevich múlt pénteken Ma-
rosvásárhelyen tett látoga-
tást a prefektusi hivatalban,
majd a megyei kereskedelmi
és iparkamaránál kötetlen
beszélgetést folytatott üzlet-
emberekkel. Látogatásának
célja a két ország közötti
gazdasági és cserekapcsola-
tok kialakítása és elmélyítése
volt.

A prefektúrán a nagykövet a 
Lucian Goga főispánnal való talál-
kozón ismertette országa gazdasági
helyzetét, ipari fejlődését, azokat a
lehetőségeket, amelyek mind Ro-
mánia, mind Fehéroroszország szá-
mára anyagi előnyöket jelentenek.
A nagykövet kifejtette, hogy eddig
a két ország állampolgárainak nem
volt sok lehetőségük alaposabban
megismerni egymás országát,
annak valós politikai helyzetét, il-
letve a gazdasági kapcsolatokban
rejlő előnyöket sem. Ennek elle-
nére tavaly a kétoldalú kereskede-
lem 22%-kal nőtt. Amint
hangsúlyozta, a főispánnal folyta-
tott eszmecsere nyomán számos
olyan közös elemet fedeztek fel,
amelyek gazdasági együttműkö-
dési lehetőségek előtt nyitják meg
az utat. Az ipar több területén –
gépgyártás, vegyipar, elektronika,
faipar, élelmiszeripar, számítás-
technika, turizmus – oktatás,
egészségügy, gyógyszergyártás stb.
lehetséges együttműködéseket kié-
píteni. Ugyanakkor a nemzetközi
együttműködés a partneri viszony
legerősebb pontja lehetne, a régiók
közötti projektek megvalósításához
ugyanis uniós forrásokat hívhatnak
le. A 27 uniós tagország közül Ro-
mánia a 10. helyet foglalja a el Fe-
héroroszországgal való gazdasági
kapcsolatokat illetően. Mivel Fe-
héroroszországban a mezőgazda-
sági gépek és berendezések teljes
skáláját gyártják, Maros megye a
mezőgazdasági felszerelések olyan
összeszeszerelő központjává vál-
hatna, amely az ország határain
kívül az uniós tagországokat is ki-
szolgálná. A vegyipar területén is
sok közös vonást fedeztek fel, a
Maros megyében termelt hús-
mennyiség és mezőgazdasági ter-
mék fehéroroszországi piacokra

kerülhetne, ahol azt feldolgozva
késztermékként kerülne be az eu-
rópai gazdasági körforgásba. Meg-
említették a szászrégeni IRUM
vállalatnál gyártott mezőgazdasági
gépeket, traktorokat, amelyeket fe-
hérorosz licenc alapján szerelnek
össze és értékesítik mind belföl-
dön, mind az unió országaiban.
Vámmentes övezet, olcsóbb gáz

A Maros Megyei Kereskedelmi
és Iparkamaránál Vasile Pop, a ka-
mara elnöke fogadta a nagyköve-
tet, akivel a megvalósítható
kétoldalú kapcsolatokról beszélt.
Amint a kamara elnöke hangsú-
lyozta, a megyében bejegyzett 27
ezer vállalkozás között jelenleg
egyetlenegy fehérorosz tőkével
alapított cég sem található. A szász-
régeni mezőgazdasági gépeket és
felszereléseket gyártó IRUM mű-
helyeiben fehérorosz gyártmányú
alkatrészekből és licenc alapján
szerelik össze ezeket a gépeket.
Amint a kamara elnöke hangsú-
lyozta, eddig elsősorban nyugat
volt a fő irányvonal, immár ideje
kelet felé is tekinteni, mert a jelek
szerint számtalan előnye lehet a fe-
hérorosz gazdasági kapcsolatok ki-
építésének. Kérdésünkre az elnök
a gáz árát hangúlyozta, amely egy-
negyede a Romániában alkalma-
zott díjszabásoknak. A nagykövet
felvázolta a nehézipartól az elekt-
ronikáig és számítástechnikáig, a
turizmustól az oktatásig terjedő
kapcsolatépítési lehetőségeket.
Mint hangsúlyozta, az európai pi-
acra kerülő nehézgépjárművek
egyharmadát az országában gyárt-
ják, az autóbuszokat és traktorokat
Romániában, de a nyugati piacon
is értékesítik. Az ország területének
40%-a erdővel borított, a mezőgaz-
daság fejlett, így ezen a téren is jó

együttműködési kapcsolatokat ér-
demes kiépíteni. 

– Miért lenne előnyös Romániá-
nak elmélyíteni gazdasági kapcso-
latait Fehéroroszországgal? –
kérdeztük Andrei Grinkevich nagy-
követtől.

– Az Európai Unió és Fehér-
oroszország között egyre jobb a
kapcsolat, új lehetőségek mutat-
koznak, ez pedig egy lehetséges
gazdasági partnernél nem elhanya-
golandó. Az ország iparát nem zül-
lesztették le, így egyike a
legjobban fejlődő ipari országok-
nak. A másik érv az eurázsiai öve-
zettel való gazdasági kapcsolatunk.
Mindaz, amit Fehéroroszországban
gyártanak vagy félkész exportter-
mékként kapják és készre dolgoz-
zák, vámmentesen értékesíthető az
eurázsiai gazdasági térségben –
Kazahsztánban, Kirgizisztánban,
Örményországban –, illetve Orosz-
országban. Ugyanakkor Kínával is
jó gazdasági kapcsolatokat épített
ki az ország. Oroszországra jelen-
leg az EU szankciókat szabott ki,
így az említett övezetnek Fehér-
oroszország az egyetlen, törvény
által szabályozott szabadkereske-
delmi övezete. Előnyös lehetne
nyers termékek készre dolgozásá-
ban gondolkodni Fehéroroszor-
szágban, a készterméket pedig akár
Oroszországban is értékesíteni. Az
eddigi eszmecserék során beszél-
getőpartnereim rávilágítottak arra,
hogy Románia hústermelése jelen-
tős, ezért elképzelhetőnek tartom a
nyers hús exportját, amit fehér-
orosz üzemekben feldolgozva akár
a nyugati piacokra is el lehetne jut-
tatni. A műtrágyagyártás terén is
érdemes lenne együttműködni a
gázárak közötti különbség miatt –
mondta el kérdésünkre többek kö-
zött a nagykövet. 

Partnerkapcsolat kiépítésére Fehéroroszországgal
Helyi vállalkozásokat ösztönöznek 

Kis híján múlt, hogy nem fogtam
mellé! Bosszantott volna. Mondom,
persze csak magamnak, mert ami-
vel a nagyobb nyilvánosság előtt is
foglalatoskodni látszom, azzal min-
denekelőtt a magam számára próbá-
lom világossá tenni mindazt, ami
felkelti az érdeklődésemet. Főleg
azért bosszantott volna a figyelmet-
lenség, mert számomra amolyan út-
jelzőféle a mondás, miszerint „ha a
látszat és a lényeg egybeesne, nem
lenne szükség semmiféle tudo-
mányra”. Rendszerint ehhez tartom
magam, afféle privát módszertan. 

Szóval, hogy a tárgyra térjek,
Mugur Isărescu jegybankelnök
egyik megszólalására figyeltem fel,
amelyben kerek perec kijelenti,
hogy a multinacionális vállalatok-
nak is be kell tartaniuk Románia
pénzügyi, adóügyi törvényeit.
Mindjárt Codruţa Kövesire gondol-
tam, hogy végre a Nemzeti Bank
kormányzója is letette a garast. Sza-
vaira csak kinyílik a főügyész
szeme, vagy leveszi a szemellenzőt,
s ráébred, más is van, amire ő eddig
nem valószínű, hogy odafigyelt.

Kutyafuttában az hittem, hogy most
majd a DNA sietve igazít kissé az
irányzékon, változtatva a bűnüldö-
zés egyoldalúságán. Csalódtam, a
korrupció elleni harc eredményes-
ségének egyszemélyi „garanciája”
szóra sem érdemesítette a „multik”
esetleges adóelkerülési kísérleteire
való utalást. A sajtó is „ejtette” a
témát, amiből végül én is újra meg-
világosodtam: nem a DNA főügyé-
szének üzent Mugur Isărescu,
hanem egyenesen az említett cégek-
nek, tudtul adva, hogy a nyereség-
kimentés, adóelkerülés dolgában az
eddiginél méltányosabb megoldá-
sokat illene keresniük.

A jegybankelnök megszólalása
azonban mindenekelőtt politikai
üzenetként fogható fel, s ebben áll
a tényleges jelentősége: a PSD–
ALDE kormányzat ellen folytatott
nemzetközi lejárató kampány kiful-
ladt. Pontosabban, az ellentétébe
látszik fordulni. A miniszterelnök
minapi brüsszeli látogatása egyér-
telműen diplomáciai siker. Elsőként
az a Frans Timmermans fogadta,
aki az Európai Parlamentben nem-
régiben „Demokrácia és igazságos-
ság Romániában” címmel tartott

vitanap készséges pártfogója volt.
Aki még emlékszik rá: a PSD–
ALDE lejáratására kezdeményezett
„akció” visszájára sült el, egyik első
jeleként annak, hogy Európa nyu-
gati fertályában is késznek mutat-
koznak átértékelni a korábban
uralkodónak látszó felfogást. Va-
gyis, akár tetszik, akár nem, el kell
ismerni a demokratikusan bekövet-
kezett decemberi fordulatot. Ezt

tette egyértelművé Sorin Grindeanu
találkozója az Európai Tanács elnö-
kével és „vehetett át” megszokott
kedélyes vállveregetést Jean-
Claude Junkerstől, aki számomra
azért kedves ember, mert ahányszor
csak feltűnik, úgy fest, mint aki be-
csiccsentett – miközben az Európai
Bizottság elnöke…

S befele is van jelentősége annak,
amit Isărescu szóba hozott: lám,
már az eddig „érinthetetleneknek”
is fel lehet mutatni a „döglött macs-
kát”! Másként fogalmazva, ha a
külkapcsolatok természetesebb me-
derbe terelődnek, a „bel”-viszonyok
is normalizálhatók. S ha már eddig
jutottak a fejlemények, ideje komo-
lyan hozzálátni, rendbe tenni első-

sorban a bűnüldözés és az igazság-
nak nevezett szolgáltatás szénáját.
Ez is valami. Bár még nem hallot-
tam, hogy Klaus Johannis kijelen-
tené, visszavonja az „el a kezekkel
a DNA-tól” tiltást. Valójában nem
hiszem, hogy ez a beismerés egyha-
mar bekövetkezik, hiszen lefoglal-
ják a hivatalon kívüli ügyei, neki
ilyenek is vannak. S arra sincs ideje
odafigyelni, hogy szaporodnak a
Codruţa Kövesi ténykedése körüli
kérdőjelek, amelyeket egyre nehe-
zebb elhárítania a főügyésznek.
Ezekkel a rövid utalásokkal csupán
azt kívánom jelezni, hogy most vált
meredekebbre a menetirány, ahol
már nem lehet „elkenni” sem a bűn-
üldözés, sem, na jó, egybeírom, az
igazságszolgáltatás látható/sejthető
visszásságait. Nem azt nehéz meg-
mondani, hogy mit is kell(ene)
tenni – mai helyzetében Klaus Jo-
hannis sem állhat a számára több
szempontból is kényszerű változta-
tások élére –, hanem, hogy minden
fontos lépés áldozatokkal jár.
Ahogy a reform dolgában szóba jö-
hető intézmények által elkövetett
visszaélések is immár letagadhatat-
lanul áldozatokat szedtek. Emiatt az
elkerülhetetlen háttéralkuk szöve-
vénye sejlik fel, s kérdéses, hogy
hány „menetes” összetűzés nyomán

lehet kikászálódni belőle. Tervsze-
rűen aligha, hiszen nehéz ebben a
sajátos politikai „marokkóban”
minden esetben rátalálni azokra a
figurákra, amelyek a legkisebb koc-
kázattal tűnnek elmozdíthatónak… 

Feltétlenül tervszerűséget, mód-
szerességet kíván viszont az a
munka, ami a törvényhozásra vár a
vitathatatlanul szükségszerű „nagy-
takarításban”. A jogállamiság köve-
telményeit, köztük a hatalmi ágak
szétválasztásának elveit szem előtt
tartva jogszabályok tucatjait kell a
parlamentnek újrafogalmaznia, ha-
sonlóan eljárva a megszámlálhatat-
lan zavart keltő törvénycikk
esetében.

Ma nincs jó napom, a legfonto-
sabbat majd elfelejtettem említeni.
Akik hozzálátnak a szükségszerű
átalakításokhoz, ki ne hagyják a
kelléktárból az ERKÖLCSI szűrőt.
Fontos a funkciója. Mi több, nélkü-
lözhetetlen a közélet egészsége-
sebbé tételében. Ezen ugyanis
nemcsak a rossz döntések akadhat-
nak fenn, hanem azok is, akik önös
érdekből buzgólkodnak a „nagyta-
karításban”. Főleg azért lesz jó erre
ügyelni, hogy a végén ne azt lássuk
majd, amit Bródy János foglalt ér-
zékletesen dalba: „ezek ugyan-
azok”…

Szer Pálosy Piroska
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pénzből. Ha marad meg pénz, azt a
lakónegyedekbeli zöldövezet szépíté-
sére fordítjuk. Ez utóbbira természe-
tesen a tanács is rá kell bólintson,
kérni fogjuk ezt” – tette hozzá Rus
Dumitru.

Mint megtudtuk, Marosvásárhe-
lyen jelenleg mintegy 2500 gépko-
csi fedett parkoltatására van
lehetőség, a magánpénzből építet-
tek esetében 250, a polgármesteri
hivatal által építettek esetében 200
lej az éves parkolási illeték, hat ha-
vonta (fizetési határidők: március
15. és szeptember 15.) fizethető. A
liga elnöke elmondta: a magán-, il-
letve önkormányzati építésű parko-
lók esetében az arányokra nincs
rálátása, de ha a legkisebb összeg-
gel számolnak, akkor is évente 
mintegy 50 ezer lej maradhat a tár-
sulásoknál a karbantartási munkák
kifizetésére. 

Rus Dumitru azt is elmondta, az
idei költségvetésben a képviselők
határozattal elkülönítettek egy bizo-
nyos összeget újabb nyitott kocsi-
beálló építésére, hiszen sokan
igényeltek fedett parkolóhelyeket,
elsősorban a Kárpátok sétányon, a
Kövesdombon és a Tudor lakóne-
gyedben. Felvetésünkre, hogy ilye-
nek építésével jelentősen csökken a
„rendes”, azaz az út mentén, járdákra
felfestett parkolóhelyek száma, amit
szintén sok lakos felháborítónak tart,

a ligavezető közölte, „sosem lehet
mindenki kedvére tenni”. 

Mivel nem sokan mondanak le a
„bérelt” fedett parkolóhelyükről,
azoknak, akik eddig nem tudtak élni
a lehetőséggel, de szeretnék autói-
kat védettebb módon parkoltatni,
nem sok esélyük van hozzájutni egy
ilyen helyhez. Az illeték fizetésének
elmulasztása miatt ugyan késedelmi
kamat róható ki, de „bérlőcsere”
szinte kizárólag az autótulajdonos
elköltözése esetén történik. Éppen
ezért a liga képviselője szerint a jö-
vőben nem ártana szigorítani azokat
a kritériumokat, amelyek alapján
hozzá lehet jutni egy fedett parko-
lóhelyhez. 

A parkolási illetékből 
visszatartanak

Vesztegetés elfogadása miatt
vádat emelt az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészség
(DNA) a kolozsvári Avram
Iancu Nemzetközi Repülőtér
vezérigazgatója ellen. David
Ioan Ciceo szabadlábon véde-
kezhet – írja az Agerpres hír-
ügynökség. 

A hírforrás szerint ugyanabban
az ügyben megvesztegetés miatt bí-
róság elé állítják az egyik helyi vál-
lalat adminisztrátorát, Ioan Benét
is. A DNA közleményében ismer-
teti, hogy a Kolozs Megyei Tanács
és az ügykezelésében levő Avram
Iancu Nemzetközi Repülőtér veze-
tősége 2011-ben elindított egy pro-
jektet a légikikötő kifutópályájának

bővítésére és korszerűsítésére. Az
első szakaszban a munkálatok kivi-
telezésének jogát a többek között a
Ioan Bene által vezetett vállalatot is
tagjai között tudó konzorcium
nyerte el. A munkálatok befejezése
után megegyeztek, hogy a projekt
második szakaszának kivitelezésé-
vel is a Bene-féle céget bízzák meg,
a DNA szerint azonban erre a köz-
pénzekből finanszírozott munkála-
tok odaítélésére vonatkozó
törvényes előírások áthágásával ke-
rült sor. 

A vádhatóság szerint cserébe
Ciceo egy kolozsvári ingatlant ka-
pott Ioan Benétől 2012 októberé-
ben. A vádiratot a Kolozs megyei
törvényszékre küldte a DNA. 

Vádat emeltek a kolozsvári repülőtér
vezérigazgatója ellen

Most jön a neheze
Makkai János

(Folytatás az 1. oldalról)



Tegnap reggel kezdetét vette
a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem immár hagyomá-
nyos rendezvénysorozata. A
Nyitott kapuk címet viselő
esemény március elsejéig
tart, ezalatt bemutatkoznak
az intézmény színész, bábszí-
nész, rendező, teatrológia,
látványtervező, multimédia
és zenepedagógia szakos
hallgatói, valamint oktatói. 

Az érdeklődők több mint har-
minc ingyenesen látogatható ren-
dezvény – vizsgaelőadások,
kiállítások, szakmai beszélgetések,

mesterkurzusok – révén betekint-
hetnek a szakmai képzés kulisszái
mögé. Az egyetem a Nyitott kapuk
programjaira szeretettel vár min-
denkit, aki pályaválasztás előtt áll,
érdeklődik a művészet titkai iránt
avagy kíváncsi a színin zajló folya-
matokra – a Művészeti Egyetem
Köteles Sámuel utcai főépületében,
a Bolyai utcában lévő Pálffy-ház-
ban, a Levél utcai Stúdió 2-ben, va-
lamint a Yorick Stúdióban. 

Dr. Balási András, az egyetem
rektorhelyettese kérdésünkre el-
mondta, minden évben ugyanezen
időpontban szervezik a rendezvény-
sorozatot. 

– A Nyitott kapuk célja betekintést
engedni a nálunk zajló oktatási és

művészeti jellegű folyamatokba.
Igen sikeres rendezvény, minden
évben nagyon sok érdeklődő jött
hozzánk, elsősorban diákok, de nem
csak – mindegyik korosztály képvi-
selője meglátogatott bennünket.
Megpróbáljuk minél színesebbé
tenni az eseménysorozatot, a tanórák
mellett számos rendezvény, vizsgae-
lőadás, bemutató és filmvetítés várja
az érdeklődőket ebben az évben is.

Ami az eseménysorozat prog-
ramját illeti, ma déli egy órától az
első éves díszlet- és látványtervező
szak mutatkozik be az egyetem Ke-
mény-termében (Kollázs-mánia,
tanár: Jeremiás Bianca Imelda), va-
lamint a másod- és harmadéves te-

atrológia szak a 26-os teremben
(drámajátékos foglalkozás, színházi
műhely, tanár: Prezsmer Boglárka,
vendég a Refi Színpad). Ugyancsak
ma, 12 órától színháztörténet a teat-
rológia szakkal a 10-es teremben
(tanár: Lázok János). 13.30 órától
művészi beszéd az első éves színész
szakosokkal (tanár: Papp Éva) a 39-
es teremben, 19 órától előadás,
utána pedig beszélgetés a Levél
utcai Stúdió 2-ben (Papírrepülők,
rendezte Sebestyén Aba). Február
22-én 16 órától az audiovizuális
kommunikáció – multimédia szak
van soron (képalkotás és sajtófotó-
műhely, 42-es terem, tanár: Jakab
Tibor) 18 órától teatrológia (26-os
terem, vendég az Artsy M diákszín-
játszó csoport, tanár: Ungvári Zrí-
nyi Ildikó). Február 23-án 12 órától
rendező- és teatrológia szak a Yo-

rick Stúdióban (Dragomán György:
A fehér király (t.: B. Fülöp Erzsé-
bet, Kovács Levente, Sebestyén
Aba, Boros Kinga), 16 órától ismét
a multimédia szakosok következ-
nek a 36-os teremben. 17 órától szí-
nészmesterség óra a 39-es teremben
(t.: Strausz Imre, Tompa Klára), va-
lamint művészi beszéd a bábszínész
szakosokkal (bábstúdió, 19-es
terem, t.: Máthé Rozália). 18 órától
művészi beszéd az első éves színész
szakosokkal a 39-es teremben (t.:
Papp Éva). 

A továbbiakban is számos, az em-
lítettekhez hasonló programpont
közül válogathatnak az érdeklődők,
március elsején pedig a látványter-
vező szakos hallgatók tárlata zárja a
tíznapos eseménysorozatot. A teljes
és részletes program a www.szini.ro
oldalon található meg.

Az összetartás szép példázata
a szombaton Udvarfalván
szervezett jótékonysági bál,
amelynek célja a szomszéd
település közösségének egyik
tervét támogatni. Az ötödik
alkalommal szervezett jóté-
konysági est bevételével a
várhegyi ravatalozó kialakítá-
sát támogatják.

A február 18-án este tartott jóté-
konysági bálra folyamatosan érkez-
tek a meghívottak. A több mint
kilencven pár számára terített asz-
talsoroknál úgy tűnt, már minden
helyet elfoglaltak, ennek ellenére
egyre csak érkeztek a vendégek,
legtöbben a tombolasorsolásra szánt
ajándékcsomagokkal. A házasság
hete méltó záróünnepségének is be-
tudható jótékonysági bálra érkező
jókedélyű csoportok vidám hangu-

lattal töltötték be a Marosvásárhely-
től hat kilométernyire lévő
művelődési otthont. A közigazgatá-
silag Marosszentannához tartozó
Udvarfalva közössége ezúttal tuda-
tosan vett részt olyan eseményen,
amelyet maguk szerveztek, zömé-
ben helybéli résztvevőkkel, de a cél
az volt, hogy a szórakozás mellett a
szomszéd település egyházát célki-
tűzésének megvalósításában ado-
mányukkal támogassák. Nem sok
hasonló eseményről van tudomá-
sunk, amikor a jótékonykodással a
kevésbé tehetős vagy elöregedett
szomszéd település fejlesztéséhez
járulnak hozzá. A házigazda László
Ildikó alpolgármester és férje, vala-
mint Szabó Tünde várhegyi lelki-
pásztor, illetve férje, Gál József
lelkész, a kántor-tanító főiskola
igazgatója volt.
Nemes célok támogatói

László Ildikó köszöntőjében az
összefogás bizonyságtételének ne-
vezte a nagyszámú résztvevőt, és

megköszönte a vállalkozások, ma-
gánszemélyek anyagi támogatását.
„Nemcsak a magunk háza táján,
hanem a szomszédéban is segíteni
tudunk, ha ott van rá szükség. Kivé-
teles időkben az a közösség képes
nagy tettekre, ahol a jó ügyek min-
dig megtalálják a maguk jó embe-
reit, ahol a vágyak nem maradnak
vágyak, mert vannak emberek, akik
merik vállalni azok igazzá tételét”
– hangsúlyozta a főszervező. Kér-
désünkre elmondta: az előző jóté-
konysági bálok bevételeit
udvarfalvi intézmények fejleszté-
sére használták. Első évben a nap-
közi otthon bútorzatára gyűjtöttek,
második alkalommal az iskola épü-
letének a javítási munkálataira, har-
madik évben a kultúrház számára
vásároltak 150 személyes étkészle-
tet, tavaly pedig a helyi egyházköz-
ségnek adományozták a begyűlt
pénzösszeget. Amint elmondta,
ennyire sokan még nem voltak, ez-

úttal túljelentkezéssel
szembesültek. Első alka-
lommal 65 pár vett részt,
azóta évről évre egyre
többen jelentkeznek. Ko-
saras bált is szoktak tar-
tani a településen,
általában egy hónapnyi
különbséggel szervezik, a
két mulatság szervezői
időben egyeztetnek, így a
téli hónapokban magyar
közösségi együttlétektől
hangos az udvarfalvi mű-
velődési ház. 
Egymásért és másokért,
szeretettel

Szabó Tünde lelkipász-
tor barátként is köszön-
tötte az egybegyűlteket.
Mint hangsúlyozta, a két
település mindig is
együvé tartozott, ezért
számára külön öröm,
hogy ezúttal házigazda-
ként lehet jelen a rendez-

vényen, amelynek célja a várhegyi
ravatalozó kialakítása. Mint hang-
súlyozta, olyanok is támogatták a
rendezvényt, akik nem tudtak jelen
lenni. „Kérem az Úristent, hogy
abban segítsen minket, hogy egy-
mással, egymásért és alkalmanként
másokért éljünk és szolgáljunk sze-
retetben” – mondta fohásszal fűsze-
rezett köszöntőjében a várhegyi
lelkésznő. Amint kifejtette, a jóté-
konysági bálsorozat elindítása óta
minden alkalommal részt vettek,
ezért a várhegyi halottasház kiala-
kításához szükséges anyagi támoga-
tás ötlete kézenfekvőnek tűnt.

Várhegyen a gyermeklétszám csök-
kenése nyomán megszűnt az okta-
tás, az egyház visszaigényelte a
százkét éves iskola épületét, és azt
próbálják használhatóvá tenni. Az
épület egyik felében elkészült a
gyülekezeti terem, irodát is beren-
deznének, a ravatalozót pedig az
egykori tanítói lakásban alakítanák
ki. Bár a tervek szerint felekezettől

függetlenül a teljes lakosság halot-
tasháza lenne, mivel a tulajdonjog a
református egyházé, a felújítás is
rájuk hárul. A 222 református egy-
háztag számára az építkezésekkel
járó kiadás anyagi megterhelést je-
lent, ezért a jótékonysági bál bevé-
teléből és pályázatokból próbálják
jó gazdák módjára hasznosítani azt
az egyházi ingatlant, amit vissza-
szolgáltattak. Mivel a település elö-
regedőben van, a jótékonysági
bálon húsz pár képviselte a várhe-
gyi magyar közösséget.

A résztvevők közül Demeter Jó-
zsef marosszentannai lakos kérdé-
sünkre nyomatékosította a
közösségi életben való aktív részvé-

tel fontosságát. „Porlunk nagyon,
ezért össze kell tartsunk, és bármi-
lyen gond merül fel egy közösség-
ben, együttes erővel kell azt
megoldani. Akik nem vesznek részt
a jótékonysági bálon, illetve anya-
gilag nem járulnak hozzá, azok
közül is sokan jelezték, hogy ön-
kéntes munkával segédkeznek majd
az építkezésben” – mondta a szen-
tannai fafaragó szobrász.

Csép Éva Andrea parlamenti
képviselő köszöntőjében méltatta a
nemes célok érdekében évente
megszervezett jótékonysági bálok
közösségformáló erejét.

A színvonalas művészi műsor
felvezetésével biztosítottnak tűnt a
jó hangulat, amit Sinkó András
tanár zenei vezetésével a négytagú
diákzenekar mezőségi, magyarpa-
latkai népzenéjével folytattak. He-
gedűn Portik Szabó Károly Viktor
és Kovács Zsolt, nagybőgőn Gál
Boglárka, brácsán Brassai Mátyás
játszott. Ezt követte az udvarfalvi
Kiss Vivien és a marosvásárhelyi
Madaras Hunor páros fellépése,
akik sztenderd és latin-amerikai
táncokkal bűvölték el a közönséget.
A vacsora előtti áhítatot Jakab 
István, a Maros-mezőségi Reformá-
tus Egyházmegye esperese tartotta.
A hajnalig tartó mulatozáson a Csil-
lag zenekar biztosította a talpaláva-
lót, a menüről a Mobex étterem
gondoskodott.
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Fotó: Nagy Tibor

A Művészeti Egyetem kitárta kapuit

Jótékonysági bál Udvarfalván
Szomszédsági összefogás

Szer Pálosy Piroska

Kaáli Nagy Botond



– Polgármester úr, a választások előtt azt
mondta, szeretne még egy mandátumot, sze-
retné a korábbi terveket folytatni, véglegesí-
teni. Melyek a legfontosabb idei
beruházások? Melyek azok, amelyeket a ko-
rábbi években kezdtek el, és szeretnék foly-
tatni? – kérdeztük Dósa Sándort, Kibéd
polgármesterét. 

– A tavalyi megválasztásom után a legfon-
tosabb beruházás, amit folytattunk, a kanali-
zálás volt, a csatornahálózat és a
tisztítóállomás építése. Ezt a beruházást 
december 9-ére befejeztük, átvettük a rend-
szert. Még mielőtt megtörtént volna az átvé-
tel, az egész rendszert átmosattuk, és
videokamerákat helyeztünk el, hogy lássuk
belülről is, mi történik. Itt vannak a dossziék,
ami a vizsgálat alatt történt, azt felvettük,
CD-re másoltuk. Ha bármi történik, a felvé-
telről megtudjuk, melyik szakaszról van szó,
megadja a szintkülönbségeket is, látható,
hogy mennyire mélyen van a probléma.

A községvezető elmondta, hogy az átvétel
után szerették volna felgyorsítani a folyama-
tokat, de közbejött a kemény tél, meg kell
várni a tavaszt, bár az emberek türelmetlenek,
folyamatosan érdeklődnek, mikor lehet rá-
csatlakozni a rendszerre.

Kérdésünkre elmondta, hogy az első kör-
ben 150 jelentkező volt. Azokban az utcák-
ban, ahol az aszfaltozás megtörtént, a
hálózatot kivitték a porták határáig. 

–A lakosságot  tájékoztattuk, hogy az el-
készült új projekt szerint mindenki rácsatla-
kozhat a rendszerre. Közben tanácskoztunk,
hogyan történjék a csatornarendszer működ-

tetése. Az önkormányzatnak jelen pillanatban
nincs lehetősége, sem megfelelő személy-
zete, sem gépi felszerelése ahhoz, hogy mű-
ködtetni tudja a rendszert. Ezért bérbe adná.
Erre a következő tanácsülésen határozatot is
hozunk, hogy kidolgozzuk a feladatfüzetet,
valamint arra, hogy milyen módon oldjuk
meg az üzemeltetést.

– Mi történik
azokkal, akik nem
akarnak majd rá-
csatlakozni a csa-
tornarendszerre?

– Amikor a  ta-
nács meghatározta a
helyi adókat és ille-
tékeket, az is felve-
tődött, hogy mi lesz
azokkal, akik nem
csatlakoznak rá a
rendszerre. A kör-
nyezetvédelmi mi-
nisztérium nagy
figyelmet fordít a
talajszennyezésre,
ezért a tanács úgy
határozott, hogy
2018-tól az, akinek

megvan minden lehetősége, hogy rácsatla-
kozzon a rendszerre, mégsem teszi meg, vi-
szont szennyezi a talajt, talajszennyezési díjat
kell majd fizessen, ami nagyobb lesz, mintha
rácsatlakozna a rendszerre. Ezzel is próbálják
rábírni az embereket, hogy csatlakozzanak a
hálózatra. Természetesen lesz olyan helyzet
is, amikor valami okból nem tud az illető rá-
csatlakozni. Pl. annyira lent van az udvar,
hogy csak pumpával lehetne rácsatlakozni az
utcában levő rendszerre. Az önkormányzat-
nak erre is van megoldása. Nemrég vásárol-
tunk egy szippantót, a szennyvizet el lehet
vinni az ülepítő állomásra. 

Egyébként konkrétan még nem mondta ki
senki, de voltak, akik utaltak arra, hogy eset-
leg nem csatlakoznának. Erre én azt mond-
tam, hogy az elmúlt hét évben egyebet sem
hallottam, csak azt, hogy mikor készül el a
kanalizálás, hogy nem vagyunk képesek
megcsinálni és így tovább. Most mikor kész
van, minden adott, lehet csatlakozni, akkor
azzal jönnek, hogy nem akarnak. 

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy
a  szippantó mellé vásároltak egy útkefét,
amivel az aszfaltozott utakat takarítják,  a
multifunkcionális munkagépre vásároltak
egy homlokrakodó villát. Ez a munkagép
bérbe is vehető.

Az új évben várták az új kor-
mányt, az új költségvetést. Máris
összeállítottak egy pályázatot az
országos vidékfejlesztési program
(PNDR) 7.2 tengelyére, amelyre
akkora volt az igény, hogy hamar
elfogyott a pénz, ezért várólistákat
is készítettek azok számára, akik
eligibilis projektet tudtak letenni.
Remélik, a közeljövőben megnyit-
ják, már most készülnek erre, mert
bizonyos engedélyek már lejártak,
most újraindították a teljes útháló-
zat leaszfaltozási folyamatát.

– Hány utca nincs még leaszfal-
tozva? – érdeklődtünk Dósa Sán-
dor polgármestertől.
– Összesen ötezer méter útsza-

kasz nincs leaszfaltozva, ebben sok
rövid utca van. Jelenleg másfél ki-
lométer, 1500 méter van leaszfal-
tozva. Ez tehát egy nagyobb
volumenű projekt. Ezt készítettük
most elő. Közben változott a hoz-
záadottérték-adó is, ezért a tanács
egy újabb határozatot kell hozzon
a kivitelezés formáját és ennek
technikai költségeit illetően. Ez a
terv már a csütörtöki tanácsülésen
napirendre kerül.

– Hogy állnak az egészségügyi
központ projektjével? 
– Ezt is szeretnénk megvalósí-

tani. Erre van kiírás a PNDR-nél,
lehet építeni egészségügyi közpon-
tokat vagy orvosi kabineteket falun
is. Mi egy családorvosi, egy gyer-
mekorvosi,  valamint egy fogászati
rendelőnek megfelelő épületet sze-
retnénk felépíteni, ami kétszintes
lenne, és az emeleten szolgálati la-
kást biztosítanánk azoknak az or-
vosoknak, akik itt rendelnének a
községben. Ennek a kivitelezését is
a tanács kell megszavazza, ami
ugyancsak a csütörtöki tanácsü-
lésre van betervezve, utána már le-
tehetjük a pályázati igényünket
ennek a tervnek a megvalósítására.

Az egészségügyi központot a
kultúrotthon melletti területre ter-
vezik, ahol jelenleg a munkagépek
vannak.

– Lehet utakra és hidakra is pá-
lyázni. 
– Kibéden szükség lenne még

egy, a Küküllőn átívelő hídra. Erre
szeretnénk pályázni, mert a folyó
szinte kettévágja a falut: egyik ol-
dalon van a lakott terület, a másik
oldalon rengeteg mezőgazdasági és
erdőterület van, ezért indokolt
lenne még egy új híd.

A polgármester szerint úgy sze-
retnék megoldani, hogy legyen át-
járó híd, de elkerülő út is egyben.
Az utat egészen Sóvárad határáig
megjavítanák, ami azt jelentené,
hogy   a munkagépekkel nem kel-
lene a főúton járni, mert balesetve-
szélyes.

A községvezető elmondta, hogy
a hosszabbított programú óvoda ca-
teringes megoldással működik,
Szovátáról hozzák az ételt a gyere-
keknek. Országos szinten kísérleti
jelleggel elindítottak egy  gyerekét-
keztetési programot. Ha a kormány
erre biztosít keretet, akkor szeretné-
nek felzárkózni. Kiépítenének egy
olyan termet, ahol a gyerekek, akik
hosszabbított programra maradnak,
tudják elfogyasztani az ebédet, és
délután, úgynevezett after school
módszerrel tanuljanak, készüljenek
a következő napra.

– Egyelőre tapogatózunk, néz-
zük, hogy országos szinten  mi tör-
ténik. Zavaró, hogy a kormány az
otthoni szociális gondozásra szánt
összegeket lecsökkentette. Kistér-
ség szintjén több mint 400 rászoru-
lót gondozunk. Elgondolkodtató,
hogy ezeknek a finanszírozását
visszavágják. Akkor mit várjunk a
többi szociális juttatás esetén?
Azokra az idősekre, betegekre gon-
dolok, akiknek nincs közeli hozzá-
tartozójuk.

– Találtak-e megoldást erre a
helyzetre?

– Erre mi a tavaly sem kaptunk
keretösszeget, az önkormányzatok
fizetik konvenció alapján annak
függvényében, hogy hány gondozó
és hány beteg van nyilvántartásban.
Minden önkormányzat hozzájárul. 

Kibéden 76 rászoruló van, akik-
hez jár a két gondozó, ezért évi 60
ezer lejt szavazunk meg a költség-

vetésbe. Erről a múlt tanácsülésen
egyezség született, nehogy megsza-
kadjon az otthoni beteggondozás,
mert szükség van erre. Nem képez-
heti vita tárgyát, hogy szükség van
erre, s az hogy mit jelent egy-egy
idős embernek, ha felkeresik,
gyógyszert visznek, kötözni, netán
éppen pelenkázni kell, mert ilyen is
van. Sőt a pelenkát is mi visszük,
tehát azért elég odafigyelésre, gon-
doskodásra van szükség.
Gond, hogy késik a költségvetés

– Hogy hogyan alakul a költség-
vetés? Az látszik, hogy az állami
költségvetés nagyobb mint az el-
múlt évben, a megyei, községi
utakra több pénzt szánnak. Még
nem lehet átlátni teljesen, hogy az
önkormányzatok mire mennyi
pénzt fognak kapni, hogy hogyan
fogják leosztani a héából vagy a jö-
vedelemadóból visszaosztott össze-
geket. Az, hogy késett az országos
költségvetés, már gond, mert lassan
február is lejár, a helyi tanácsok
össze kell üljenek, vannak önkor-
mányzatok, amelyeknek a műkö-
dése kérdőjeleződik meg. 

Meghozták a 2-es sürgősségi
kormányrendeletet, amely a közal-
kalmazottak bérnövelését írja elő
február elsejétől, viszont, amíg nin-
csen költségvetés, addig nem lehet
megoldani. Ha erre nem hoznak
gyors megoldást, ma már 21-e, egy-
szerűen nem lehet alkalmazni. Ez
csak túlélési megoldás – mondta
Dósa Sándor.
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Zavaró kormánydöntés

A múzeum bővítése, felújítása,
turisztikai fogadóközponttá alakí-
tása egy másik terv, amelynek az ér-
téke mintegy 100 ezer euró, erre
várták a pályázati lehetőséget.

Megjelent, hogy múzeumokat,
kulturális épületeket, könyvtárakat
lehet építeni, bővíteni, moderni-
zálni. Ebbe a kategóriába esik bele
a kibédi múzeum, amelynek már a
tavaly megvolt a pályázati doku-

mentációja. Most csak frissíteni
kell, és ezt is szeretnék benyújtani,
mihelyt meghirdetik a pályázatot.
Ugyanis módosult a 28/2013-as sür-
gősségi kormányrendelet is, amely
módosította  a régi 7-es kormány-
rendelet – ebből építették meg a par-
kot, a sportpályát, ebből készült el a
kanalizálás – , és a módosítás után
is ugyancsak az országos alapból fi-
nanszírozzák ezeket a kiírásokat is.

Frissítik a múzeum pályázati dokumentációját

Szerkeszti: Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Lehet csatlakozni a csatornarendszerre

Ötezer méter utca vár aszfaltozásra



Debreceni VSC – Ferencváros 0-0

Helyzetek nélküli, kiegyenlített első húsz
percet láthatott a közönség. Az első komo-
lyabb lehetőség nem sokkal később Radó
előtt kínálkozott, de közeli lövését védte a
debreceni kapus, majd a DVSC egyik új szer-
zeménye, Feltscher távoli próbálkozásánál
Dibusz volt a helyén. A második félidő első
helyzetére csaknem harminc percet kellett
várni, amikor Holman perdítése alig kerülte
el a kaput, míg a másik oldalon Radó kapás-
lövését védte Danilovic. Az utolsó negyedó-
rában megélénkült a játék, ám gólt egyik
csapat sem tudott szerezni.

Videoton FC – Újpest FC 5-1 (1-1)
Gólszerzők: Hadzic (32.), Scepovic (58.,

83.), Suljic (64.), Stopira (84.) illetve Perovic
(7.).

Agresszív letámadással kezdte a találkozót
az Újpest, ami megzavarta a listavezetőt. A
gyorsan megszerzett vendégvezetés után a
Videoton fokozta a tempót és bő félóra eltel-
tével egyenlített. Fordulást követően tovább
folytatódott a nagy iramú, lüktető játék. A Vi-
deoton találta meg előbb a gólhoz vezető utat,
sőt hat percen belül kétszer is a kapuba talált,
ezzel gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. A
hátrányba került Újpest helyzetét tovább ron-
totta Diarra, aki a harmadik fehérvári gól
utáni heves reklamálásért sárga lapot kapott,
majd miután nem hagyta abba, Solymosi já-
tékvezető második sárgával leküldte a pályá-

ról. A folytatásban a vendégek szépíthettek
volna, ehelyett a Videoton szerzett újabb két
gólt, így végül fölényes győzelmet aratott.

Gyirmót FC – Paksi FC 0-0
Az első félidőben egészen a ráadásig kel-

lett várni az első valamire való helyzetre,
ekkor Bebeto mutatott be egy gyönyörű olló-
zást, amelyet követően Molnár nagyszerű
mozdulattal védett. A fordulást után sem vál-
tozott a játék képe, unalmas mezőnyfutballt
láthatott a közönség, az egyetlen kisebb iz-
galmat az a meg nem adott vendéggól okozta,
amely során négy paksi futballista állt lesen.
A csapatok a hajrában sem adták fel biztos
védekezésüket, azaz a felek megelégedtek az
egy-egy ponttal.

Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK 3-0 
(1-0)

Gólszerzők: Balogh (37.), Bacelic-Grgic
(60.), Molnár G. (81.).

Az első félóra mindkét oldalon idény eleji
játékot hozott, sok volt a pontatlanság, hely-
zetek szinte egyáltalán nem alakultak ki. A já-
tékrész utolsó negyedórájában aztán
megélénkült a meccs: előbb Ugrai három per-
cen belül elkövetett két – egyformán felesle-
ges – szabálytalanságát büntette két sárga és
az ezzel járó piros lappal a játékvezető, majd
közvetlenül a kiállítás után megszerezte a ve-
zetést a Mezőkövesd. A szabadrúgást Strestík
ívelte be jobbról a kapu előterébe, a téli szü-
netben érkezett Balogh pedig megelőzve a

védőket a hálóba fejelte a lab-
dát. A szünet után nyomás alá
helyezte a hazai védelmet a
Diósgyőr, egy kontrából
azonban ismét a Mezőkövesd
szerzett gólt, a percekkel ko-
rábban beállt Bacelic-Grgic
lőtt a kapuba. A folytatásban
Antal védései sokáig meg-
mentették a vendégeket az
újabb góltól, a hajrában azon-
ban sokadik helyzetükből
ismét betaláltak a kövesdiek,
ezzel biztossá tették a sikerü-
ket. A diósgyőrieknél bemu-
tatkozott a téli
idényszünetben érkezett
Fülöp István, aki szünet után
lépett pályára.

MTK Budapest – Budapest
Honvéd 1-2 (0-0)

Nem kezdődött nagy
iramban a találkozó, az első kaput eltaláló lö-
vésre több mint negyedórát kellett várni. A
későbbiekben sem forogtak igazán veszély-
ben a kapuk, de a Honvéd valamivel veszé-
lyesebben futballozott az első félidőben. A
folytatásban a dobogós helyért harcoló kis-
pestiek hamar vezetést szereztek az olasz Da-
vide Lanzafame
találatával, de a benn-
maradásért küzdő
MTK az egykori hon-
védos Torghelle bün-
tetőjével pár percen
belül egyenlített. A
gólváltást követően
kissé elszabadultak az
indulatok és éppen
Torghelle jutott a kiál-
lítás sorsára. Ember-
előnyben a Honvéd
nagy erőket mozgósí-

tott a győztes gól megszerzéséért, amelyet
szintén büntetőből ért el. A hajrában az em-
berhátrány ellenére beszorította ellenfelét az
MTK, és helyzetei is voltak, de másodjára
nem tudott egyenlíteni.

* a Vasas – Szombathelyi Haladás mérkő-
zést elhalasztották

Marosvásárhelyi ASA – Temesvári
Poli ACS 0-0

Értékelhetetlen mérkőzés, nézők
nélkül: a bajnokság két agyonbün-
tetett csapatának összecsapását nem
azért tekintették meg a helyszínen
száznál is kevesebben, mert zárt
kapus volt, hanem mert senkit nem
érdekelt. A kongó kolozsvári sta-
dion (Vásárhelyen nem felelt meg a
pálya állapota a kívánalmaknak)
igazán lehangoló képet mutatott a
tévé képernyőjén, amit fokozott,
hogy a két fél helyzetig sem igen ju-
tott. Mindkét csapat megérdemelte
volna, hogy pontot se osszanak
nekik ezért a produkcióért.

Botoşani FC – USK Craiova 1-0 
(0-0)

Gólszerző: Benjamin Kuku (87.).
No lám, mégsem olyan amatőr

pancser ez a fiú, amilyennek el-
mondták néhányszor a bajnokságot
közvetítő DigiSport TV műsorai-
ban. A szakértők némelyike több-

ször is föltette a kérdést, vajon mit
keres a gyepen Benjamin Kuku. Az
ASA korábbi játékosa azóta több-
ször is csattanós választ adott rá, új
csapatában pedig rögvest feledtette
a Diósgyőrre távozott gólzsák,
Fülöp István hiányát.

Medgyesi Gaz Metan – Kolozsvári
CFR 1-2 (0-0)

Gólszerzők: Daniel Sikorski
(85.), illetve Billel Omrani (63.),
Alexandru Păun (72.).

Omrani meccse volt a medgyesi:
az Olympique Marseille-nél mellő-
zött futballista igen jól érzi magát
Kolozsváron, pótolhatatlan eleme
lett a Gépész utcai… gépezetnek.
Medgyesen góllal és gólpasszal
vette ki részét a sikerből, a méltán
népszerű mesternek, Miriuţă Vasi-
lének pedig fülig ért a szája a mér-
kőzés után: a FCSB elleni, idei első
meccsen sem sok hiányzott a siker-
hez, most viszont összejött, bár a
hajrában megszenvedtek érte. Jó
úton van a CFR, közel a felsőház.
Bukaresti FCSB – Voluntari FC 2-2
(1-1)

Gólszerzők: Fernando Henrique
Boldrin (31.), Harlem Eddy Gno-
here (87 – büntetőből), illetve Petre
Ivanovici (4.), Florin Cernat (81 –
büntetőből).

Megkapta a magáét ezután a
mérkőzés után a FCSB edzője a fő-
városiak tulajdonosától. A bukaresti
csapat második idei meccsén sem
tudott nyerni, bár ellenfele nem
olyan kaliberű volt, mint a CFR, a
kiesés elkerülése a cél Voluntari-on.
Laurenţiu Reghecampf vonogatta a
vállát, és nyugtatgatta a főnököt:
baj egy szál se, a játék jó, az ered-
ményességen kell javítani. Azt vi-
szont mielőbb, tehetnők hozzá,
hiszen a Hagi-csapat közben a leg-
felső fokozatba kapcsolva száguld
története első bajnoki címe felé.

Konstancai Viitorul – Zsilvásárhelyi
Pandurii 3-0 (2-0)

Gólszerzők: Gabriel Iancu (30.),
Aurelian Chiţu (37 – büntetőből),
Florin Coman (81.).

Papírforma-eredmény, amelyen
fel sem merült, hogy más is lehet a
győztes, mint a nagy esélyes 
házigazdák. Az első gól szerzője,
Gabriel Iancu korábban hosszan
ecsetelte, milyen jó neki, hogy visz-
szatérhetett a Viitorulhoz, és újabb
esélyt kapott a klubtól, hogy össze-
szedje magát, pályája ugyanis lejt-
menetbe hajlott az utóbbi időben,
amióta a FCSB-hez távozott. Helyét
a csapatban kivívta, ezen a meccsen
pedig góllal is segítette klubját,
amely újabb három pontjával mesz-
sze maga mögött hagyta a Bukaresti
FCSB-t.

Concordia Chiajna – Bukaresti 
Dinamo 2-1

Gólszerzők: Raul Costin (31.),
Marian Cristescu (80.), illetve
Adam Nemec (51.).

Ioan Andone edzői munkájának
végét jelentette a Dinamónál ez a
mérkőzés, miután a fővárosi piros-

fehér klub az egyedüli maradt az 1.
ligában, amely idén még nem szer-
zett pontot, helyére Cosmin Contra
érkezett. Andonénak igaza lehet,
amikor arra hivatkozik, hogy a fél
csapatot eladták a télen, és akik a tá-
vozók helyére érkeztek, még nem
találták meg a helyüket. Meg aztán
ott volt az a 11-es is, amit nem adott
meg a bíró… A bukarestiek korábbi
legendája és szakértője, Cornel
Dinu szerint viszont nem itt van a

kutya elásva. Nincs szemünk, hogy
lássunk, foglalhatnánk össze mon-
dandójának lényegét, miután utalt
rá, hogy a Concordia védelmében
három olyan játékos vitézkedett,
akiket korábban elküldtek a Dina-
mótól. Nem világos, hogy ezért ki-
zárólag az elmeszelt edző a
felelős-e, avagy más is érezhet némi
terhet a lelkiismeretén.

* a Jászvásári CSM Politehnica
– Astra Giurgiu mérkőzést március
2-ára halasztották
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A debreceni Osváth Attila (b) és a ferencvárosi Radó András a labdarúgó OTP
Bank Liga 20. fordulójában játszott Debreceni VSC – Ferencváros mérkőzésen
a debreceni Nagyerdei Stadionban 2017. február 18-án. A találkozó 0-0-s döntet-
lennel ért véget. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Eredményjelző
Vasárnapi eredmények az 1. liga 24. fordulójából: Zsilvásárhelyi

Pandurii – Concordia Chiajna 0-1, Astra Giurgiu – Konstancai Vii-
torul 1-0. Tegnap, lapzárta után játszották: Temesvári Poli ACS –
Jászvásári CSM Politehnica, Bukaresti Dinamo – Botoşani FC.

Farczádi Attila

Ingyenes belépés 
az ASA – Voluntari FC mérkőzésen

Ingyenes meccsnézési lehetőséggel várja a focibarátokat az ASA: a
klub tegnap arról tájékoztatta lapunkat, hogy a 25. fordulóban rende-
zendő, Voluntari FC elleni mérkőzés jegyváltási kötelezettség nélkül
tekinthető meg a Sziget utcai Trans-Sil stadionban, pénteken este fél 9-
től. Ez lesz az alapszakasz utolsó hazai pályás találkozója, a csapat az
utolsó fordulóban a FCSB vendége lesz Bukarestben.

Bajnokok Ligája: A keddi program
A legutóbb döntős Atlético Madrid leverkuseni, illetve a Monaco manchesteri

vendégjátékával folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntője.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:
* Bayer Leverkusen (német) – Atlético Madrid (spanyol) 21.45 óra
* Manchester City (angol) – AS Monaco (francia) (TV: Sport.ro, DolceSport 1,

21.45 óra)

Az 1. liga állása a 23. forduló után
1. Viitorul 23 15 3 5 34-20 48
2. FCSB 23 12 6 5 30-19 42
3. Craiova 23 12 4 7 33-22 40
4. Medgyes 23 10 8 5 35-24 38
5. CFR* 23 11 7 5 37-22 34
6. Dinamo 23 9 5 9 35-32 32
7. Astra 22 9 5 8 22-25 32
8. Botoşani 23 8 5 10 27-26 29
9. Jászvásár 22 7 5 10 23-24 26
10. Voluntari 23 7 5 11 29-36 26
11. Chiajna 23 5 6 12 14-28 21
12. Pandurii* 23 6 7 10 23-36 19
13. Poli ACS*** 23 6 6 11 22-35 10
14. ASA** 23 5 4 14 19-34 10
* 6 büntetőpont levonva
** 9 büntetőpont levonva
*** 14 büntetőpont levonva

Ranglista
1. Videoton 20 11 4 5 44-20 37
2. Honvéd 20 11 4 5 34-18 37
3. Vasas 19 10 4 5 30-18 34
4. Ferencváros 20 8 7 5 34-27 31
5. Mezőkövesd 20 8 6 6 24-22 30
6. Újpest 20 6 9 5 31-31 27
7. Szombathely 19 7 5 7 22-23 26
8. Paks 20 5 9 6 18-24 24
9. Debrecen 20 5 6 9 20-26 21
10. Diósgyőr 20 6 3 11 24-39 21
11. MTK 20 4 8 8 13-23 20
12. Gyirmót 20 3 5 12 8-31 14

Benjamin Kuku, itt még az ASA mezében. Van benne spiritusz!                     Fotó: Nagy Tibor

Nem KUKUlt meg, aki látott benne valamit
(a labdarúgó 1. liga 23. fordulójának* összefoglalója)

Vesztes mérkőzésen mutatkozott be Fülöp István
(a magyar labdarúgó NB I 20. fordulójának* krónikája)



A marosvécsi Kemény János Ál-
talános Iskola módszertani közös-
sége szervezte meg idén, 2017.
február 4-én a mesemondó verseny
körzeti szakaszát a második osztá-
lyos tanulók számára. Béres Imola
igazgatónő köszöntve az egybe-
gyűlteket elmondta, örömére szol-
gál, hogy immár 6. alkalommal
lehetnek házigazdái a mesemondó
verseny Régen környéki szakaszá-
nak. Hangsúlyozta a mese, a mesé-
lés fontosságát: „A mese az, ami
bennünk él. Mindenkiben él egy
mese. A mesét – ha írod, ha olva-
sod, ha hallgatod – Te éled át. Mert
Te magad is mesévé válsz arra az
időre. Akinek a lelkéből a mese tud
valóságot formálni, sokkal színe-
sebb életet tud élni, mint azok, akik
már nem tudnak a képzelet szár-
nyán repülni”. Majd sok sikert kí-
vánva kiegészítette: „Legyen áldás
a meséden, és legyen a meséd áldás
mindenki számára!”.

Mera Ilona tanítónő kiemelte,
hogy a mesemondás elsődleges
célja a szórakoztatás, hiszen a nép-
mese előadását a mesemondóval
együtt a mesehallgatók is aktívan
átélik és élvezik. Továbbá el-
mondta, meg van győződve, hogy
aki eljött, mind nagyon szépen tud
mesélni, és a felnőtteket is a mese-
világba varázsolja. Ehhez kívánt a
tanulóknak sikeres mesemondást.

A versenyre kilenc iskolából ér-
keztek az ügyes mesemondók: a
Petru Maior Technológiai Líceum-
ból, a magyarói Palkó Attila Álta-
lános Iskolából, az Üvegcsűri
Általános Iskolából, a Beresztelki
Általános Iskolából, a Bátosi Álta-
lános Iskolából, az Alexandru Ce-
uşianu Általános Iskolából, a
Tancsi Általános Iskolából, a Fic-
kói Általános Iskolából, a maros-
vécsi Kemény János Általános
Iskolából.

A verseny a Ludas Matyi törté-
netének keretébe ágyazva zajlott,
amelybe bevonták a kicsi mese-
mondókat is, akik különböző fel-
adatokat végeztek el, hogy segítsék
Ludas Matyit a háromszori adós-
ság törlesztésében. Győri Attila ta-
nító Ludas Matyi szerepében,
Zsigmond Tünde tanítónő Döbrö-
giként teremtett vidám hangulatot,
megnevettetve a jelenlévőket. Vita
Piroska és Mera Ilona tanítónők a

gyerekeknek segítettek megoldani
azokat a feladatokat, amelyekkel
Ludas Matyi visszaadta Döbrögi-
nek a tartozását: a három verést. Az
izgalmas, feledhetetlen pillanato-
kat Nagy Enikő aligazgatónő örö-
kítette meg. Közben a
szeretetvendégség sem maradt el,
így részesülhettünk a finom kalács-
ból, ízletes csöregéből. 

Az öt tagból álló zsűri a tanulók
teljesítményét megadott szempon-
tok alapján pontszámokkal érté-
kelte, majd a pedagógusok, szülők
valamint versenyzők előtt is kifej-
tette véleményét. Mátyás Erzsébet
tanítónő továbbra is biztatva a gye-
rekeket, megdicsérte őket, kie-
melte a szép és felemelő
pillanatokat, amelyekben minden-
kinek része volt. Elmondta, hogy a
versenyről mindenki győztesként
térhet haza, hiszen egymástól ta-
nultak és lelkiekben gazdagodtak.
Zsigmond-Székely Edith magyar-
tanár az eredményhirdetés előtt
megerősíti, hogy a mese, a mese-
mondás ideje soha nem jár le – sze-
rencsére. Mesére mindig szükség
volt, van és lesz, hiszen mindenki
vágyik a varázslatra, a borzon-
gásra, a csodák átélésének élmé-
nyére. Rendkívül fontos a gyermek
fejlődésében a mese, így gazdago-
dik fantáziája, bővül szókincse;
ugyanakkor a mese szereplőivel
azonosulva átélhet különböző
helyzeteket, átlát emberi kapcsola-
tokat, együtt érez a hősökkel, felis-
meri a rosszakarókat. A mesék
tehát nemcsak szórakoztatnak,
hanem nevelnek is: az életről taní-
tanak, érzelmi kapaszkodókat

nyújtanak, és segítik a személyiség
fejlődését. Ezért kéri a tanulókat,
olvassanak minél több mesét, hogy
sikeres, magabiztos felnőttekké
váljanak. 

Zsigmond-Székely Edith, a zsűri
elnökeként közli a nyertes tanulók
nevét, és zsűritársai – Mátyás Er-
zsébet, Vajda Ella, Farkas Elza,
Nagy-Lőrincz Anna – nevében is
gratulál az elért sikerért. A mese-
mondó versenyen részt vett 22 ta-
nuló közül az első három díjazott
képviseli Régen körzetét Marosvá-
sárhelyen a megyei szakaszon. Az
I. díjat Szász Kriszta-Melissa
kapta, aki a Fickói Általános Isko-
lából érkezett, és Toth-Pál Melinda
készítette fel. A II. díj Dobai
Szende tanulóé (Dénes Réka taní-
tónő tanítványa) az Alexandru Ce-
uşianu Általános Iskolából. A III.
díjazott Faur Erika, a Petru Maior
Technológiai Líceum tanulója,
Kiss Dána tanítónő diákja. 

Dicséretben részeszült négy ta-
nuló: Iván Evelin Angyalka, a
Petru Maior Technológiai Líceum
tanulója; Tanko Monika Martha, a
Bátosi Általános Iskola diákja, akit
Urban Ágota-Zita tanítónő készí-
tett fel; Mester Zsolt az Alexandru
Ceuşianu Általános Iskolából;
Szász Eliz-Viktória, a Fickói Álta-
lános Iskola tanulója. 

A mesemondó verseny támoga-
tói: a Marosvécsi Polgármesteri
Hivatal, a Katona Kft., a TimKo
kenyérüzlet és a szülők. Köszönjük
szépen a támogatást.

Zsigmond-Székely Edith
magyartanár, 

Mera Ilona tanítónő

A Magányosok Klubja fennállásának 26.
évfordulóját ünnepelte múlt kedden. Az ez al-
kalomból szervezett ünnepségen vezetőnk, Ko-
pacz Imola köszöntötte a meghívott
vendégeket, akik különböző szakterületen tevé-
kenykednek, és a hivatásukhoz közel álló elő-
adásokkal örvendeztették meg a klubtagokat. 

A klub meghívottjainak kedveskedve em-
léklapokat nyújtottunk át, melyen Reményik
Sándor-idézet olvasható:

Egy lángot adok, ápold, add tovább; 
… 
Egy lángot adok, – én is kaptam azt
Messziről, mint egy mennyei vigaszt,
Egy lángot, amely forraszt s összefűz… 

Az évfordulós eseményen Baricz Lajos
marosszentgyörgyi római katolikus plébános
tartott áhítatot. Ezt követően Simon Kinga
kántor és lánya szép vallásos dalokat adtak
elő. A plébános hangsúlyozta, hogy akinek a
lelkében ott van az Úr, látja a célt. Ezért ün-
nepeken és hétköznapokon egyaránt Isten kö-
zelségében kell élnünk. 

Az évforduló alkalmából Kopacz Imola, a
klub vezetője röviden ismertette a klubunk
életét, az itt folyó tevékenységet, s elmondta,
hogy közösségről van szó, amely 26 éve
anyagi támogatás nélkül működik és össze-
tartja tagságát. 

A klubot különböző csoportok alkotják,
vannak, akik aktívak, vannak, akik ideiglene-
sen aktívak, vannak, akik szemlélődők, és
van az ellenzéki csoport, akiknek külön kö-
szönettel tartozunk, mert ők még jobban ösz-
szekovácsolják közösségünket. Ez a
sokszínűség járul hozzá a közösségépítéshez. 

Minden alkalommal kiemelkedő momen-
tum a klub tagjai által bemutatott műsor. Ez
alkalommal Bíró Irénke, Czerán Erzsébet,
Cseh Júlia, Gálfi Margit, Szabó Marika, Pé-
terfi Rózsika szavalt, Borsia Sándor, Németi

Ibolya,Varga Irén énekelt, Berei Árpád egy
ősi ír áldással zárta az előadást.

A város képviseletében három vendég ér-
kezett: Claudiu Maior, Peti András és dr. Ma-
gyari Előd tanácsos. Nem jöttek üres kézzel,
hanem hozzájárultak a szeretetvendégség fel-
hozatalához is. Vendégeink közül Claudiu
Maior megígérte, hogy kirándulásaink alkal-
mával besegít a szállításba, valamint a szépen
felújított várban egy termet bocsát a rendel-
kezésünkre.

A klub tevékenységének mozgatórugója a
kuratórium: Herman Ilona elnök, Popescu
Olga alelnök, Nagy Rozália titkár, Czerán Er-
zsébet krónikás, Szabó Marika és Varga Irén
tanácsosok, őket ajándékkal lepte meg veze-
tőnk.

Klubunk elnöke, Herman Ilona egy csokor
virággal köszöntötte Kopacz Imolát, akinek
a klub tagjai hálásan köszönték a kitűnő szer-
vezői munkát és az összetartó erőt. 

A rendezvényt szeretetvendégség zárta,
hosszú asztal roskadozott a finomságoktól és
mindenki felszabadultan ünnepelt. 

Czerán Erzsébet 

A Mezőméhesen szóljon a dal,
meséljünk és táncoljunk magyarul
című projekt 2016. január-decem-
ber között valósult meg nagylelkű
támogatóinknak köszönhetően. A
Bethlen Gábor Alap 250.000 Ft tá-
mogatásban részesítette projektün-
ket, a mezőméhesi református
egyházközség rendelkezésünkre
bocsátotta a parókia nagyszobáját,
ahol a foglalkozásokat tartottuk, a
Balassi Intézettől pedig Balassi-
munkafüzet sorozatot kaptunk. 

Foglalkozásainkat a következő-
képpen osztottuk be: néptánc, mon-
dókák és kiszámolók, népdal, népi
gyermekjátékok, népmese, mon-
dák, balladák, magyar ünnepkör,
honismereti kirándulás. 

A népi gyermekjátékokat – ösz-
szekötve a tanult népdalokkal – el-
játszottuk, a csárdás alaplépéseit  is
elsajátítottuk a rendelkezésünkre
álló idő alatt.

A népmesék közül a Mátyás ki-
rály és az igazmondó juhász című
mesével, illetve a Szent Anna-tó le-
gendájával foglalkoztunk. Minde-
nekelőtt a szövegértésre fektettük a
hangsúlyt. A mese szövegét több-
ször is meghallgattuk, majd mon-
datról mondatra haladva
lefordítottuk román nyelvre, hogy a
megértést semmi se gátolja. Ezt kö-
vetően pedig a gyermekekkel elme-

séltettük jelenetről jelenetre ha-
ladva, szem előtt tartva a magyar
nyelv hangsúlyának és hanglejtésé-
nek sajátosságait.

A magyar ünnepkörrel kapcsola-
tosan karácsonyi és húsvéti műsort
készítettünk elő, melyet a báldi és a
mezőméhesi református templom-
ban adtunk elő a szülők, nagyszü-
lők, keresztszülők részvételével.

A Balassi-füzetek I. munkafüze-
tének gyakorlatait is megoldottuk
(Miénk a vár), így az írás-olvasást
is gyakoroltuk.

A honismereti kirándulásunkra a
nyáron került sor. Nagysármáson
megtekintettük a nemrég beindult
szórványkollégiumot és a reformá-
tus templomot, Pusztakamaráson
Sütő András szülőházát, illetve a kis
múzeumot látogattuk meg, Válasz-
úton pedig a Kallós Alapítvány által
működtetett néprajzi múzeumot,
valamint a szórványkollégiumot.
Kirándulásunk utolsó célpontja Ko-
lozsvár volt, ahol a gyógyszerészeti
múzeumot, a Szent Mihály-templo-
mot és Mátyás király szülőházát lá-
togattuk meg. 

Kirándulásunkat közös ebéddel,
fagyizással, városnézéssel zártuk.

Solo Deo Gloria! Legyen Istené
a dicsőség!

Kali Tünde-Zsófia református
lelkipásztor, Mezőméhes

Fotó: Borsia Sándor

Mesemondók Marosvécsen

Ötletes tervezéssel, vidám percekkel fűszerezve a tanítók módszertani közössége, valamint
az iskola vezetősége sikeres mesemondó versenyt szervezett

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők
felelősek.  Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 

A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Mezőméhesen szóljon a dal, 
meséljünk és táncoljunk magyarul… 

26 éves a Magányosok Klubja

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Mivel egyszer már meglátogat-
tuk az Eldi pékséget, ahol mézeska-
lácsokat készítettünk és nagyon jól
éreztük magunkat, az osztályfőnö-
künk megkérdezte, nem lenne-e
kedvünk betekinteni a kolbásztöltés
fortélyaiba. Tetszett az ötlet, és így
ellátogattunk a híres Petry céghez
megnézni és egyben saját kezűleg
kolbászt készíteni. Nagyon kedves
emberek fogadtak. Legelőször meg-
ismerkedtünk a kolbászhoz használt
fűszerekkel, amelyeket illatukról
kellett felismerni. 

Ezután három csapatra oszol-

tunk, majd minden csapat sorra be-
ment és részt vett a kolbászkészítés-
ben. Először megfűszereztük a húst,
utána ledaráltuk, meggyúrtuk, majd
töltöttük. Szép élményekkel gazda-
godtunk. Mivel osztályfőnöki órán
szoktunk beszélgetni a szakmavá-
lasztásról, az is lehet, hogy páran
közülünk a hentesszakmát választ-
ják majd. 

Köszönjük szépen a lehetőséget
a Petry cégnek! 

Salat Tamás VI. C, 
Tudor Vladimirescu 

Általános Iskola

Hagyományőrzés a Petry cégnél



„Varázslatos átváltozás” – ez
a témája az Oscar-díj-átadó
ceremóniát követő kormány-
zói bálnak, amelynek szerve-
zői gondoskodnak róla, hogy
a háromórás műsor alatt
megéhező sztárok a legfino-
mabb csemegéket luxuskö-
rülmények között élvez-
hessék.

A 89. Oscar-díj-átadó 1500 ven-
dége a ceremóniát követően a kor-
mányzói bálra hivatalos, amelyet a
Dolby Színház épületének Ray
Dolby Báltermében rendeznek
meg. Az elegáns, modern dekorá-
ciót a piros, fehér és aranyszín
uralja, a válogatott finomságokról
pedig a híres Oscar-séf, Wolfgang
Puck gondoskodik.

A Variety beszámolója szerint
3500 miszótölcsér, majd hétkilónyi
szarvasgomba, 160 kiló atlanti ton-
hal, 7500 garnélarák, 2375 perec,
4250 kézzel készült gnocchetti és
70 kiló rukkola is szerepel az alap-
anyagok között.

„Ha valaki öt kaviáros krumplit
enne, akkor annyit kap. Ha párolt
bordát kíván vagy csirkés pitét,
esetleg miniburgert vagy valami-
lyen pizzát, amit csak akar, tőlünk
megkapja” – ígérte Puck.

A báli közönség megkóstolhatja

a séf hagyományos ajánlatait, de
Puck minden évben újdonságokkal
is meglepi a sztárokat. Idén a ka-
viár- és lazac-Oscar mellett arany-
poros popcorn, cukorborsó-falafel,
és tarógyökértaco is lesz garnélával
és mangóval.

A desszertkínálatban lávatorta,
vörös bársony gofri és csokoládé-
büfé is szerepel Oscar-nyalókákkal
és bonbonokkal. A szomjas vendé-
gek whiskykoktélokat, Francis
Ford Coppola borászatának külön-
legességeit és pezsgőket kortyol-
hatnak.

Tízezer szál virággal, egyebek
mellett bordó amarillisszel, piros
papagájtulipánnal és fehér jácinttal
díszítik a termet. A falakat, aszta-
lokat és székeket pedig hófehér
szaténnal borítják be.

Cheryl Cecchetto, aki 25 éve
rendezi a kormányzói bált, el-
mondta, hogy „tiszta, egyszerű és
hívogató palettát” akart összeállí-
tani. A díszítés szépségét főleg az
apró részletek adják, és persze
Puck több mint 35-féle ételből álló
menüsora. (MTI)

Folytatódik A kék bolygó
című világhírű ismeretter-
jesztő sorozat David Atten-
borough-val: az új évad hét
epizódját, melyet még idén
műsorra tűznek, a legmoder-
nebb technológiai felfedezé-
sek segítségével vették fel
négy év alatt – jelentette be
a BBC.

Az innovatív eszközök között
volt a cápák és orkák hátára erősí-
tett tapadókorongos kamera is.

„Örömmel tölt el, hogy csatla-
kozhatok a bolygónk legnagyobb
részét borító, mégis a legtöbb titkot
rejtő vízi világ új felfedezéséhez”
– mondta David Attenborough.

A BBC természettudományi
csoportja négy éven át minden
kontinens parti vizeiben, minden
óceánban forgatott tengerkutató
szakemberek segítségével.

James Honeyborne, a sorozat
vezető producere szerint most az
óceánok a bolygó legizgalmasabb
helyei, mivel a legmodernebb tech-
nológia „a hullámok alatti élővilá-
got új perspektívából” képes
bemutatni.

Az innovatív eszközökkel újon-
nan felfedezett élőlényeket is be-

mutatnak: köztük lesz az eszközö-
ket használó agyarashal és egy
„szőrös mellkasú” ízeltlábú is, me-
lyet David Hasselhoff Baywatch-
sztárról viccesen Hoff-ráknak
neveztek el.

A BBC természettudományi
csoportja olyan technológiai újítá-
sokat használt, mint a „vontatott
kamera”, amellyel szemből filmez-
hetők a ragadozó halak és a delfi-
nek, a tapadókoronggal a cetcápák
és az orkák hátára erősített filmfel-
vevő, amely az állat szemével lát-

tatja a világot, valamint egy kame-
raszonda a tenger miniatűr élővilá-
gának felderítésére.

Elmondták, hogy új tájakra is el-
viszik a nézőket: a Mexikói-öböl
metánvulkánjától az Antarktisz
melletti ezerméteres mélységekig,
ahová tengeralattjáróval szálltak le
a kutatók és a filmesek.

A kék bolygó című sorozat első
évadját több mint 12 millióan lát-
ták 2001-ben, zenéjét és operatőri
munkáját BAFTA- és Emmy-díjak-
kal ismerték el. (MTI)
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Magyarságát szeretné hang-
súlyozni az Eurovíziós Dal-
fesztiválon Pápai Joci, aki
Origo című dalával nyerte
meg szombaton a Dal 2017
című showműsort.

A szombati versenyen a nézőktől
Pápai Joci és az Origo kapta a leg-
több szavazatot, így ő képviselheti
Magyarországot május 9. és 13. kö-
zött Kijevben, az Eurovíziós Dal-
fesztiválon.

Az énekes az M1 aktuális csatorna
hétfő reggeli adásában elmondta, hogy
azért szeretné dalát a versenyen ma-
gyarul énekelni, mert úgy véli, anya-
nyelvén sokkal hatásosabban tudná
előadni szerzeményét és könnyebb
lenne érzelmeit közvetíteni a közön-
ségnek. „Az Eurovíziós Dalfesztivá-
lon nagyon szeretném a
magyarságomat hangsúlyozni és egy

olyan dalt vinni, amely által a nemzet-
közi közönség is kaphat egy darabot a
magyar népzenéből. Azt, hogy ezt
még a romasággal is tudtam vegyíteni,
még nagyobb büszkeség nekem” –
fejtette ki az énekes. Hozzáfűzte: a
modern hangszerelés miatt reméli,
hogy így a fiatalokhoz is közelebb
tudja vinni a népzenét.

Pápai Joci elmondta, nem sze-
retné az előadás személyes jellegét
megváltoztatni, mert vallja, hogy
„ami kicsiben működik, annak
nagyban is hatnia kell”, de vizuális
megjelenésben szeretnének felzár-
kózni a többi produkcióhoz. „Szá-
momra azonban a legfontosabb
dolog, hogy a magyar dallamvi-
lágra, a nyelvünk szépségének be-
mutatására és a romaságra
fektessük a hangsúlyt” – fűzte
hozzá. (MTI)

Varázslatos kényeztetés várja a vendégeket
az Oscar-díj-átadó után

Magyarságát hangsúlyozná Pápai
Joci az Eurovíziós Dalfesztiválon

Folytatódik A kék bolygó című világhírű 
sorozat David Attenborough-val

Újabb súlyos korallfehéredés
sújthatja a következő hetek-
ben a már amúgy is legyen-
gült ausztrál Nagy-
korallzátonyt, amelynek bi-
zonyos részeit a teljes pusz-
tulás fenyegeti.

A helyi búvárok által készített
múlt heti felvételek tanúsága sze-
rint újabb korallokat sújt a fehére-
dés az északkelet-ausztráliai Palm
Island közelében – írta a The Gu-
ardian című brit napilap internetes
oldala.

A korallfehéredés miatt az ame-
rikai Nemzeti Óceán- és Légkör-
kutató Hivatal (NOAA) piros
jelzést adott ki a zátony északi és

középső harmadának bizonyos ré-
szeire a következő négy hétre.

A NOAA műholdas hőtérképei
szokatlanul meleg óceánvizet je-
leztek Ausztrália keleti partjainál,
miután egy héttel ezelőtt egy szél-
sőséges hőhullám nyomán 47 Cel-
sius-fok feletti hőmérsékletet
mértek az ország bizonyos terüle-
tein.

A Nagy-korallzátony felügyele-
téért felelős hatóság szerint a Cape
Tribulation és Townsville közötti
szakaszon több mint egy hónapja
2 Celsius-fokkal melegebb a ten-
gervíz felszíni hőmérséklete az év
ezen időszakában szokásosnál.

A szakértők szerint 2043-ra éves

rendszerességgel fordulhat elő tö-
meges korallfehéredés az ausztrál
Nagy-korallzátonynál, amennyi-
ben az emberiség nem csökkenti a
káros anyagok kibocsátását. Aggo-
dalmuknak adtak hangot, hogy a
zátony talán már meg sem éli a
2043-as évet.

Az ausztrál Nagy-korallzátony
az eddig megfigyelt legsúlyosabb
korallfehéredését szenvedte el
2016-ban. A fehéredést a tengervíz
hőmérsékletének emelkedése
okozza, amelynek hátterében a klí-
maváltozás és a Csendes-óceán
trópusi vízfelszínének felmelege-
dését okozó – immár elvonult – El
Nino légköri jelenség áll.

Újabb korallfehéredés 
az ausztrál Nagy-korallzátonynál

Akár perekkel is számolhat-
nak a hollywoodi filmstúdiók
a női rendezők diszkrimináci-
ója miatt, a Foglalkoztatási
Esélyegyenlőség Bizottsága
(EEOC) ugyanis nem hagyja
annyiban, hogy tavaly csupán
a kasszasikerek 7 százaléká-
nak volt női rendezője.

A témában készült jelentés sze-
rint 2016-ban az előző évhez képest
is két százalékkal csökkent a női
rendezők aránya a legnagyobb be-
vételű filmek alkotói között. A Fog-
lalkoztatási Esélyegyenlőség
Bizottságának (EEOC) vizsgálata
azzal a megállapítással zárult, hogy
Hollywoodban diszkrimináció
sújtja a női rendezőket. A bizottság
ezért a nagy stúdiókhoz fordult a
helyzet rendezésére.

Az EEOC figyelmeztette a stúdi-
ókat a tarthatatlan állapotra, és meg-
próbálja tárgyalásos úton rendezni
a problémát, de amennyiben ez nem
lehetséges, akár perre is sor kerülhet
– közölte az Independent online ki-

adása hollywoodi forrásokra hivat-
kozva.

Mivel a bizottság nem fűz kom-
mentárt a vizsgálataihoz, a tárgya-
lásokról kevés az információ, az
ügyeket csak akkor hozzák nyilvá-
nosságra, ha megtörténik egy kere-
set benyújtása. A nők filmiparban
való diszkriminációja régóta vita-
téma Hollywoodban, a tavalyi év
statisztikai adatai azt jelzik, hogy
nem történt előrelépés a női rende-
zők alkalmazásában. Sőt, az egyéb
filmes alkotói munkáknál is csak 17
százalékos volt a nők alkalmazotti
aránya. Az EEOC fellépése talán
fordulópontot hozhat az egyenlő bá-
násmód terén.

Bár a Wonder Woman-filmet
Patty Jenkins rendezi, Niki Caro
pedig megbízást kapott a Disneytől
a Mulan játékfilmes változatának
megrendezésére, Hollywood még
nagyon messze van attól, hogy
megközelítse a nemi egyenjogúsá-
got a kamera előtt és mögött. (MTI)

Perekkel számolhatnak 
a hollywoodi filmstúdiók 

Fotó: MTI

Forrás: Illyés Tibor/MTI

Forrás:  The Independent

Forrás: holly Pinterest



ADÁSVÉTEL

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

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(58999-I)

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

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-
977-768. (59154)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (58992-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. A házhoz
szállítás ingyenes. Tel. 0752-578-
568. (58992-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek
(109. szám). Tel. 0744-760-609.
(59106-I)

ELADÓ 1171 m2-es telek Nagyernyében
(Domos) bekerítve, kút, vécé,
áramlehetőség, telekelve. Ára 18.500
euró, alkudható. Tel. 0744-662-297.
(59192)

ELADÓ cserép bontásból – 0,40
lej/darabja. Tel. 0753-419-394, 0744-
496-038. (59200-I)

A RÓMAI katolikus temetőben sír-
hely eladó. Tel. 0745-865-328.
(59205-I)

MINDENFÉLE

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

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

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

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

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(58810)

JAVÍTUNK és készítünk tetőt, csator-
nát. Tel. 0752-377-342. (58668-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (58651-I)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készí-
tését, bádogosmunkát, cserép-
forgatást, belső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését. A szállítás in-
gyenes. Tel. 0747-634-747. 
(59013-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(18601)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (58753)

VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tető-
fedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítá-
sát és bármilyen javítást. Tel. 0747-
871-270. (59087-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (59128)

LAKÓTÁRSULÁS alkalmaz takarítónőt.
Tel. 0751-607-375. (59169)

VÁLLALOK bádogosmunkát, csatornák
készítését és javítását, szemétleöntők
készítését. Tel. 0746-664-156. (59189)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: ultra-
hang, mammográfia, csontritku-
lásszűrés, hormonális vérvizsgálat.
Tel. 0740-158-526. (59202-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
február 21-én NEMES
ÁGNESRE halálának második
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Emlékét szeretettel őrzi:
leánya, Gizike és családja.
(1417-I)

Fájó szívvel emlékezünk
február 21-én a mezősám-
sondi születésű PÁNCZÉL
SÁNDORRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (59184-I)

Minden évben eljön a nap,
mely szívünkben csak fájó
emléket hagy.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 21-én id. SIDO
LAJOSRA halálának 6.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
Sido, Szakács és Kovács
családok. (59191)

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk február
21-én BRÉJA GYÖRGYRE
halálának 30. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lánya,
Erzsi, unokái: Emese, Csilla,
Tímea és családjuk. (59193)

Fájó szívvel emlékezünk a
marosjárai születésű id.
SZATMÁRI KÁROLYRA, drága
édesapánkra halálának 29.
évfordulóján. Áldott emlékét
kegyelettel őrizzük.
Gyermekei: Magdi, Karcsi,
Feri és családjuk. (59200)

Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, búcsúzás nélkül
csendesen elmentél. Elmentél
tőlünk, de nem mentél
messze, tovább élsz bennünk
szívünkbe rejtve.
Megmaradt bennünk gondos-
ságod, jóságod és szereteted
emléke, amellyel körülvettél
minket.
Fájdalommal és megtört
szívvel emlékezünk  a
legdrágább édesapára és
nagytatára, VÉGH ATTILÁRA
halálának első évfordulóján.
Lányaid: Alíz, Emőke és
unokád, Attila. (59206)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték drága édesanyánkat,
nagymamánkat, nagynénénket, 

MINISKA ILDIKÓT 
hogy 2017. február 16-án örök
nyugovóra tért. Utolsó útjára
2017. február 21-én 15 órakor kí-
sérjük a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. A
ravatalozóban veszünk tőle
végső búcsút. Lelkünkben min-
dig őrizni fogjuk jóságának és
szeretetének emlékét.

A gyászoló család. (1418-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagytata,
dédtata, rokon, jó barát, 

DOCZI VIKTOR GYŐZŐ 
a Metalul és Paneuro autószer-

viz volt munkatársa 
életének 87. évében, házasságá-
nak 64. évében megtért Teremtő-
jéhez. Temetése folyó hó 22-én
14 órakor lesz a református te-
metőben. 

A gyászoló család. (59178-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, 

SOMODI KATALIN 
született Csíki 

volt nagykirályfalvi lakos éle-
tének 77. évében csendesen
megpihent. Temetése 2017. feb-
ruár 22-én 13 órakor lesz a refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes! 

Búcsúzik tőle férje, János, fia,
János Ernő és családja, 

unokája, Krisztián. (59195-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Egy igaz ember, barát, jóakaró
veszett el DÓCZY VIKTOR
halálával. Megrendülten
búcsúzunk VIKI BÁCSITÓL,
valamint részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Csuha Ferenc és
családja. (59156)

A marosvásárhelyi volt 1-es
Számú Gyógyszertár munka-
társai, szomorú szívvel veszünk
búcsút szeretett és nagyra
becsült kollégánktól, GIACOMUZZI
JÁNOS főgyógyszerésztől. Fárad-
hatatlan és gazdag munkás-
ságáért adjon az Úr Jézus neki
békés nyugodalmat, család-
jának vigasztalódást kívánunk.
(59177-I)

A Szolvegy Vegyipari Kft.
munkaközössége őszinte rész-
vétét és együttérzését fejezi ki
Mező Sándornak és család-
jának ÉDESAPJA váratlan
elvesztése miatt. (59176)

Őszinte részvétünk id. Somodi
Jánosnak szeretett FELESÉGE
elhunyta alkalmából. Az Orbán
család. (59201-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik id. POP EMIL
ZOLTÁN temetésén részt vettek
és sírját virágokkal borították.
Gyászoló szerettei. (59203)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége megrendü-
léssel búcsúzik

MINISKA ILDIKÓ
egykori munkatárstól,

aki 1960-1982 között volt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
tisztviselője.
Munkáját odaadással és ügyszeretettel végezte, kollegiális
magatartásával pedig kiérdemelte a munkatársai szeretetét,
megbecsülését.
Gyászoló szeretteinek vigasztalódást kívánunk.
Emlékét kegyelettel megőrizzük. (sz.-I)

Legyen áldott lelked ott fenn, 
ahol a csillagok ragyognak. 
Tekints le ránk, ha látod,
hogy érted könnyeink hullanak.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk február 21-én
BERECZKI ERZSÉBETRE szül.
Nagy halálának második
évfordulóján. Isten adjon neki
csendes, békés nyugodalmat.
Férje, lánya, unokája és
testvérei. (59076-I)

„Szorongat a néma jajszó,
hangulatunk télbe hajló.
Felsikolt a sok-sok miért,
Lelkünk zokog valakiért.”
Fájó szívvel emlékezünk az
ákosfalvi SZÖVÉRFI KÁLMÁNRA
halálának 10. évfordfulóján.
Szerettei. (59175)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).

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

Tel. 0743-714-914. (18435)

Köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél. Nem haltál meg, csak
álmodni mentél. Szívünkben itt él
emléked örökre, ha látni
akarunk, felnézünk az égre. A
csillagok között utazol tovább,
ott várj ránk, ha időnk lejár.
Lelked, reméljük, békére talált, s
te már a mennyből vigyázol majd
ránk. S hogy tudd, mi soha nem
feledünk, szívből szeretünk, rád
örökkön-örökké emlékezünk. Az
emlékezés az egyetlen, amit nem
vehetnek el soha, az emlékezés a
lélekben él, s a lélek nem hal meg
soha. Valahol a felhők fölött van
egy másik világ, ahol minden szép és nem szenved senki már.
Könnyhullatva, fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre,
édesapára, apósra, nagyapára, testvérre, a marosszentkirályi
id. GYÉRESI GYULÁRA február 21-én, halálának 9.
évfordulóján. Nyugodj békében!  
Emlékét őrzi felesége, Annuska, három gyermeke családjukkal
együtt. (51339-I)



KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a
legrövidebb idő alatt oldja meg az
önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett
családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít
az impotenciában, epilepsziában,
alkoholizmusban, depresszióban,
psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb.
szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti élete, a gazdasági válság
ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ VILLANYSZERELŐT, KARBANTARTÓT alkalmazunk. Elvá-
rások: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; önálló, pontos munkavégzés. Feladatkör: villanyszerelési
munkálatok ellátása; karbantartás, karbantartói részleg irányítása; alkatrészbeszerzés. Jelentkezzen önélet-
rajzával a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT.
Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (59382-I) 
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (18527-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az
electrosec@rdslink.ro e-mail-címre várunk. (59348-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐT és TAKARÍ-
TÓSZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (18522)
CUKRÁSZDÁBA ELADÓT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com 
(18538-I)
FOGORVOSI RENDELŐBE ASSZISZTENSNŐT alkalmazunk. Érdeklődni a 0733-553-978-as telefon-
számon. (59113-I)
A FIKÓ AUTÓMOSÓ alkalmaz autómosásra SZEMÉLYEKET. Részletekért hívja a 0748-544-229-es te-
lefonszámot. (59119)
Maros megyében a TILTOTT IGAZI CSÍKI SÖRT FORGALMAZÓ CÉG ÉRTÉKESÍTŐ FÉRFI
KOLLÉGÁKAT keres március 1-jétől. Érdeklődni a 0755-030-896-os telefonszámon. (18546-I)
A THEREZIA KFT. minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező KÖNYVELŐT alkalmaz. A felsőfokú
gazdasági végzettség előnyt jelent. Az önéletrajzát, kérjük, juttassa el a 0265/322-443-as faxszámra vagy a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0265/322-441-es és a 0749-228-435-ös telefonszá-
mon. (sz.-I)
A PIAC- és INGATLANKEZELŐ KFT. elad leírt betonasztalokat, 25 lej darabja. Érdeklődni a 0265/250-
260 és 0265/250-225-ös telefonszámon vagy a cég székhelyén, Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 89. szám.
(sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
HÁZTARTÁSI GÉPEKET JAVÍTÓ MAROSVÁSÁRHELYI CÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz. Az öné-
letrajzokat a Jeddi út 31/8-9. szám alá lehet leadni. Információ a 0744-528-221-es és a 0748-118-003-as te-
lefonszámon. (18541)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy
személyesen a cég székhelyén: a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744-644-026. (18584-I)
A KORONKA PANZIÓ KONYHAI ELŐKÉSZÍTŐT és PINCÉRT alkalmaz. Részletes információért
hívja a 0749-042-222-es telefonszámot. (sz.-I)
SÜRGŐSEN alkalmazunk ELÁRUSÍTÓNŐT miniábécébe a Tudor negyedbe. Tel. 0729-837-097. 
(18601-I)
KFT. alkalmaz GÉPÉSZT buldoexkavátorra. Tel. 0744-798-270, 0744-505-710. (59186-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb
és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit el-
várunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, in-
gyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687,
0742-010-263-as telefonszámon. (sz.-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónusz-
rendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is vállaljuk, betanítással! A magyar nyelv ismerete
kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba. Az önéletrajzát bármely Timko-üzletbe
beadhatja. (18605-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Rendőrségi hírek
Elítélteket azonosítottak

Pénteken a palotailvai rendőrök
őrizetbe vettek egy 19 éves fiatal-
embert, akit a szászrégeni bíróság
többszörös lopás elkövetése miatt
hat év börtönbüntetésre ítélt. Szin-
tén pénteken a görgényoroszfalui
rendőrök azonosították azt az 52
éves helyi lakost, akit a régeni bíró-
ság rejtegetés vádjával másfél év
szabadságvesztésre ítélt. Mindkét
elítéltet a marosvásárhelyi börtönbe
vitték.

Tragikus balesetek
Szombat reggel Nagyernye köze-

lében, a 153-as megyei úton egy
gépkocsival közlekedő 33 éves szé-
kelykáli nő az útviszonyoknak nem
megfelelő sebesség következtében
egy kanyarban elvesztette uralmát

járműve fölött, amely letért az útról,
és felborult. Az autó egyik utasa,
egy 40 éves férfi életét vesztette a
balesetben, egy másik utas és a gép-
kocsi vezetője könnyebb sérülést
szenvedett. Szintén szombaton, az
esti órákban Cikmántorban egy 26
éves marosszentgyörgyi gépkocsi-
vezető elütött egy 45 éves férfit, aki
az úttesten tartózkodott. A gyalogo-
son nem volt láthatósági ruházat, a
balesetben életét vesztette. A vasár-
napra virradó éjszaka Mezőgerebe-
nesen egy gépkocsival közlekedő
19 éves nő a túlzott sebesség követ-
keztében egy kanyarban járművével
áttért az ellentétes sávra, és egy híd-
főnek ütközött, majd egy vízgyűjtő
árokba borult. A sofőr súlyosan
megsérült, egyik utasa könnyebb
sérülést szenvedett.

Görögország nemzetközi hitelezői
közös álláspontra jutottak

Görögország nemzetközi hite-
lezői közös álláspontra jutot-
tak Görögország makro-
gazdasági kiigazítási prog-
ramjával kapcsolatban – je-
lentette ki Wolfgang Schäuble
német pénzügyminiszter
Brüsszelben, az euróövezeti
pénzügyminiszterek tanácsa,
az Eurogroup hétfői tárgya-
lása előtt.

Schäuble úgy vélekedett, hogy a
tanácskozás eredményeképpen a re-
formokat ellenőrző szakértők cso-
portja azzal térhet vissza Athénba,
hogy áttekintse az eredményeket a
felülvizsgálat lezárása érdekében.

Hozzátette, bízik abban, hogy a
Nemzetközi Valutaalap (IMF) to-
vábbra is részt kíván venni a görög
adósságrendezésben annak ellenére,
hogy nem teljesen ért egyet az eu-
rócsoporttal az adósságcsökkentést
és a költségvetési célokat illetően.

Jeroen Dijsselbloem holland
pénzügyminiszter, az euróövezet
pénzügyminisztereit tömörítő euró-
csoport elnöke az értekezlet előtt el-
mondta, áttekintik, hogy miként
halad Görögország makrogazdasági
kiigazítási programjának végrehaj-
tása, külön kitérve a második felül-
vizsgálat lefolytatását célzó
tervekre.

Aláhúzta, Görögország lényege-
sen előrelépett a reformok beveze-
tésében, az euróövezeti

pénzügyminiszterek hétfőn azt vizs-
gálják meg, hogy ezek az intézke-
dések elégségesek-e ahhoz, hogy a
reformokat ellenőrző szakértők
visszatérhessenek Athénba.

Hozzátette, Görögország jó és
pozitív lépéseket tett, a görög gaz-
daság erősödik, ugyanakkor még
többet kell tennie makrogazdasági
kiigazítási programjával kapcsolat-
ban. Athénnak komolyan kell ven-
nie a program főbb elemeit,
amelyek között szerepel a költség-
vetési fenntarthatóság helyreállí-
tása, a pénzügyi stabilitás
biztosítása, a növekedést és a mun-
kahelyteremtést elősegítő reformok
végrehajtása, valamint a kormány-
zati szektor modernizálása.

Dijsselbloem kiemelte: a Nem-
zetközi Valutaalap pozíciója nem
változott. A valutaalap részt kíván
venni a kiigazítási programban, ha
egyetértésre jut az euróövezeti
pénzügyminiszterekkel a görög
adósságteher csökkentésének mér-
tékéről és az Athéntól megkívánt
gazdasági célokban.

A harmadik görög gazdasági ki-
igazítási program 2015 augusztusá-
ban indult el és a tervek szerint
2018. augusztus 20-ig tart.

A program keretében nyújtott
legfeljebb 86 milliárd euró összegű
pénzügyi támogatást az Európai
Stabilitási Mechanizmus (ESM)
biztosítja. (MTI)
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A Népújság  hirdetési
irodájában felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI 
JELENBE.

A Kis-Küküllő Menti 
Szőlészeti Társulás 

és a Kis-Küküllő Borlovagrend
közös szervezésében március 1 – 4. között tartják
a 21. hagyományos nemzetközi borversenyt

Balavásáron, a Romantic vendéglőben. 
A program a következő: 
– március 1-jén 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Ro-

mantik vendéglőben  
– március 2-án a borok besorolása
– március 3-án 10 órától borbírálat és szimpózium
– március 4-én eredményhirdetés, díjazás, közös ebéd.
A résztvevők a bormintákkal a következő módon jelentkezhetnek:
– egy minta 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll. A

címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási
helyét. Egy minta benevezési díja 15 lej.

Az ebéd ellenértékét – 60 lej – helyben lehet kifizetni, zenél a csá-
vási zenekar. 

Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358-
548-as telefonszámokon. 

A marosvásárhelyi 
Siletina Impex Kft. 

taxisofőri munkakörbe 
személyzetet alkalmaz

Elvárások:
• taxizásra kibocsátott érvényes gépkocsivezetői szakmai bizonylat
• legkevesebb kétéves szakmai gyakorlat

Amit ajánlunk: 
• dinamikus munkakörnyezet
• motiváló bérezés

Az alkalmazási kérelmet, az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány
fénymásolatát, a végzettséget igazoló irat és a szakmai tanúsítvány
fénymásolatát, esetleg ajánlásokat a cég titkárságára kell benyúj-
tani: Marosvásárhely, Bega utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15
óra között. 

Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk interjúra. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-077 vagy 

a 0751/308-385-ös telefonszámon. 


