
Látható korszerűsítések Ludason

Földbe süllyesztett szeméttárolók 

Év elején, a helyi költségvetés elfoga-
dása előtt Kis István marosludasi alpol-
gármester a város időszerű
problémáiról, projektjeiről és az elmúlt
év végén elért eredményeiről számolt
be lapunknak. 

– A megyében elsőként oldottuk meg a ház-
tartási szemét és hulladék korszerű összegyűj-
tését a tömbháznegyedekben. Tíz helyen
helyeztünk ki földbe süllyesztett szeméttároló-

kat, így remélhetőleg megoldódik a szemétkér-
dés, lévén, hogy a régi konténerek környékén
mindig szétdobált szemét rondította a környe-
zetet. A földbe süllyesztett konténerek (10x4)
70 ezer euróba kerültek a városnak. Nagy kia-
dás volt, de remélhetőleg beválnak – mondta a
alpolgármester, aki a helyszínen is megmutatta
a két méter mélyre süllyesztett, kiemelhető tá-
rolókat. Ezek tartalmához nehéz hozzájutni, de
még így is láttak próbálkozókat, akik elemlám-
pát rögzítenek a fejükre, és hosszú nyelű kam-
póval kotorásznak a szemétben. A háztartási

szemetet egy bukaresti cég gyűjti össze, míg a
közterületek tisztán tartására év végén az önkor-
mányzat egy saját céget hozott létre, 13 alkal-
mazottal és egy korszerű szemeteskocsival –
porszívóz, havat takarít – oldják meg a közte-
rületek takarítását.
Három projektet kiviteleznek

– Ami az idei körvonalazódó költségvetést il-
leti, szeretnénk, ha ennek összege a tavalyi ma-
radna, ami nem valószínű. A megyétől is

Sokan korcsolyáztak
a Ligetben
A téli sportok kedvelői, ha nem mentek
el a hegyekbe sízni vagy szánkózni,
de mégis szerették volna élvezni a tél
nyújtotta örömöket, a marosvásárhelyi
Ligetet választották; igen népszerű
hétvégi programnak bizonyult a kor-
csolyázás. 
____________2.
A Viszkis
A produkció cselekményének alapját a
bankrabló Ambrus Attila igaz története
képezi: Ambrus Attila Csíkszeredában
született, hányatott gyermekkora volt,
majd Magyarországra költözött, ahol
27 bankot és postahivatalt rabolt ki –
hat év alatt több mint félmillió dollárra
tett szert. 
____________5.
Tíz osztály diákjai
kaptak 
kék szalagot 
A több órán át tartó maratoni rendez-
vény pénteken délután a Nemzeti
Színház szépen feldíszített nagyter-
mében zajlott, ahol tíz osztály diákjai-
nak, osztályfőnökeiknek és az
igazgatóknak tűzték fel a jelképes kék
szalagot, amelynek egyre gazdagodó
jelentéséről szinte minden beszédben
szó esett. 
____________7.
Mosolyogva 
veszíteni
Nem volt egy súlycsoportban a Buka-
resti CSM és a Marosvásárhelyi CSU
Medicina csapata a szombati női röp-
labda bajnoki találkozón, az A1 osztá-
lyú pontvadászat 12. fordulójában. A
fővárosi klub „világválogatottja” alig
valamivel több mint egy óra alatt else-
perte a marosvásárhelyi fiatalok min-
den ellenállását.
____________8.

Káté nélkül is lehet…
A nagyobbik kormánypárt úgy marad fenn a történelemben, hogy

fél év alatt két saját kormányát buktatta meg. Ami komoly teljesítmény
még Romániában is. Hiszen a kormánybuktatás az ellenzék dolga. De
úgy látszik, nálunk még a kormánybuktatás is „eredeti”.

Ugyanis nemrég esettanulmány látott napvilágot Magyarországon,
amelyben „ a Soros-szervezetek” arról értekeznek, hogy „a parlamenti
választások helyett egyéb eszközökkel kell nyomást gyakorolni az »il-
liberális« kormányokra Európában, illetve Magyarországon”. A beteg
demokráciákkal szembeni ellenállás Európában című tanulmánynak
több civil szervezet, köztük a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság
a Szabadságjogokért (TASZ) a társszerzője. A képekkel illusztrált és
több nyelven megjelenő dokumentum célja az „illiberális kormányok
által alkalmazott forgatókönyv megismerése a hatékonyabb ellenállás
érdekében”. A szerzők Magyarország mellett utalnak Horvátországra,
Lengyelországra, Szerbiára, Fehéroroszországra és Oroszországra is.

A szerzők azt sugallják, hogy nem érdemes a választásokon indulni,
programot alkotni, kampányolni, mivel az „illiberális rendszerekben
a hagyományos politikai folyamatok már nem képesek korrigálni a
verseny szisztematikus torzítását, már nem tudják újra működésbe
hozni a fékek és ellensúlyok megbénított rendszerét”. Ezért új eszkö-
zökre van szükség, amihez még a demokráciák nemzetközi szövetsége
sem elegendő. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Új bemutatóra készülődnek a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem vég-
zős bábművész hallgatói: ma, január
23-án délelőtt 10 órától Holle anyó
címmel új előadást mutatnak be a
Levél utcai Stúdió 2-ben, az előadás
rendezője Sramó Gábor.

Amint azt az egyetem közleményé-
ben olvashatjuk, Sramó Gábor, a pécsi
Bóbita Bábszínház igazgatója bábszí-
nészként és rendezőként három évti-
zede dolgozik a pályán. Elmondása
szerint a klasszikus mesékben olyan,
több ezer éves letisztult tapasztalatot
keres, melyből a gyerekek érzelmi in-
telligenciája táplálkozhat.

Ami az előadás cselekményét illeti,
a főszereplők, Susa és Lina mostoha-
testvérek. Susa egész nap dolgozik,
míg Linát özvegy anyjuk csak kényez-
teti. Minden a feje tetejére fordul, ami-
kor Susa egy varázslatos kúton
keresztül Holle anyó házában találja
magát. A Grimm testvérek meséje
nyomán a Pozsgai Zsolt által készített
színpadi változatban a mostohatestvér-
ség szeretet és gyűlölet, jó és rossz ta-
lálkozásának helyszínévé válik. A két
lány viszonya összetett fejlődési folya-
maton megy keresztül, melynek követ-

keztében megtanuljuk: ha az élet, ame-
lyet élünk, nem vezet sehova, érdemes
ezt felismernünk, és tennünk azért,
hogy változzunk.

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem végzős bábművész hallgató-
inak előadása 5 éves kor felett ajánlott.
A produkció díszletét Sramó Gábor, a
bábokat Bódiné Kövecses Anna ter-

vezte. Játsszák: Barkó Judit Réka,
Csortán Erzsébet, Daróczi István,
Magi Krisztina, Nagy Mónika, Pilári
Lili másodéves magiszteri bábművész-
hallgatók. Osztályvezető tanár: Kozsik
Novák Ildikó. A Stúdió Színház műso-
ráról bővebb információt a www.stu-
dioszinhaz.ro honlapon találnak.
(Knb.)

Nincs mese! – 
nagy sikerű Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat rendszeresen
viszi színre Nincs mese! című zenés szilveszteri kabaré-
előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes
előadótermében. A nagy sikerű előadást január 27-én

és 28-án, majd február 3-án és 4-én tekintheti meg a
nagyérdemű este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin,
Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szőllősi P. Szilárd. Énekel:
Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek még
kaphatók a Maros Művészegyüttes (0746-540-292) és
a Kultúrpalota (0265-261-420) jegypénztárában.

Ma ZELMA, RAJMUND, 
holnap TIMÓT napja.
TIMÓT: görög név latinos vál-
tozatából alakult, jelentése: Isten
becsülője. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. január 22.

1 EUR 4,6656
1 USD 3,8059

100 HUF 1,5078
1 g ARANY 163,1592

Jogi tanácsadás – ma
Mint korábban is jeleztük, Molnár Loránd ügyvéd a meg-
szokottól eltérően nem szerdán, hanem ma délután 4 óra-
kor tart jogi tanácsadást előfizetőinknek szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kér-
jük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Sorin Mitu könyvbemutatója
Január 26-án, pénteken délután 5 órától a marosvásárhe-
lyi Bernády Házban a Mentor Könyvek Kiadó bemutatja
Sorin Mitu Az én Erdélyem című, történelmi tanulmányokat
tartalmazó könyvét. A kötetet Sebestyén Mihály fordította,
Gálfalvi Ágnes szerkesztette és Demény Péter lektorálta.
Mitu műve korszakalkotó könyv történelmi igazságokról és
igazságtalanságokról, illetve ezek tisztázásáról. A bemu-
tatót Káli Király István felelős kiadó moderálja.

Évadnyitó Kotta
A Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorának évad-
nyitó, januári meghívottja a szatmárnémeti TranSKlouD. A
2014-ben alapított együttes koncertjére 28-án, vasárnap
18 órakor kerül sor a rádió stúdiótermében. 

Tangókoncert
A hagyományos tangótól Piazolláig című rendkívüli, tan-
gókból álló szimfonikus hangversennyel folytatódik a szó-
rakoztató zenei fesztivál január 23-án, kedden 19 órakor
a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Horváth József,
énekel Analia Selis, zongorán játszik Mariano Castro ar-
gentin művész. Műsoron: híres tangók. A tangóhangver-
senyt január 25-én, csütörtökön 19 órakor megismétlik. A
csütörtöki koncertre a 13-as számú bérletek érvényesek.

Szép Palkó
Január 26-án, pénteken 19 órakor a Maros Művészegyüt-
tes Szép Palkó című mesejátékára várják a nagyérdeműt
az együttes marosvásárhelyi, kövesdombi székhelyére.
Rendező-koreográfus: Varga János, zene: Kelemen
László.

Közúti balesetek
Szombaton Marosszentannán a kötelező elsőbbségadás
elmulasztása következtében egy gépkocsi vezetője egy
másik autóval ütközött. A balesetben két személy köny-
nyebben megsérült. Vasárnap, az esti órákban Marosvá-
sárhelyen, a Dózsa György utcában egy 60 éves
gépkocsivezető egy bal oldali kanyarban, az elsőbbséga-
dás elmulasztása folytán egy szabályosan közlekedő au-
tóval ütközött, amelyet egy 30 éves fiatal vezetett. Az
ütközésben az idős férfi súlyosan megsérült. A vizsgálat
során kiderült, hogy az illető ittas állapotban ült volán mögé
– tájékoztatott Andreea Pop, a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség szóvivője.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

23., kedd
A Nap kel 

7 óra 56 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 12 perckor. 
Az év 23. napja, 

hátravan 342 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 30C
min. -80C

Megyei hírek

Bemutató a Levél utcában
Holle anyó 

A téli sportok kedvelői, ha nem
mentek el a hegyekbe sízni vagy szán-
kózni, de mégis szerették volna él-
vezni a tél nyújtotta örömöket, a
marosvásárhelyi Ligetet választották;
igen népszerű hétvégi programnak bi-
zonyult a korcsolyázás. Szombaton
délelőtt, ottjártunkkor tele volt a pálya,
főként kisgyerekes családok siklottak
a jégen. Az időjárás is kedvezett a sza-

badtéri programnak, hiszen nem volt
fogvacogtató hideg. 

Mircea Moldovan, a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal illetékes
igazgatója lapunk érdeklődésére el-
mondta, hétvégeken és a nemrég véget
ért téli vakáció idején teljes kapacitás-
sal üzemelt a ligeti pálya, nemcsak
marosvásárhelyiek, hanem a környező
városokból is sokan jöttek el korcso-

lyázni. A vakációban voltak napok,
amikor ezerhez közelített a jégre lépők
száma. A december eleji nyitás óta
eddig 16 ezren váltottak jegyet, a kor-
csolyázók nagy része gyerek. A belé-
pőjegyek ára idén sem változott, a
felnőtteknek tíz, a gyerekeknek 8 lejt
kell fizetniük. A helyszínen korcsolyát
lehet bérelni, másfél órára 12 lejért.
(menyhárt)

Nyitás óta 16 ezren váltottak jegyet
Sokan korcsolyáztak a Ligetben

Fotó: Nagy Tibor



Nők százezrei tüntettek az Egyesült Államok nagy-
városaiban a jogaikért és Donald Trump elnök ellen.
Pontosan egy évvel Donald Trump elnöki beiktatá-
sának ceremóniája után, amikor nők százezrei tün-
tettek az új elnök ellen, szombaton – az egyéves
évfordulóra is emlékezve – vonultak ismét utcára a
nők.

Sajtójelentések szerint Chicagóban mintegy 300 ezren vet-
tek részt a megmozduláson, New Yorkban Bill de Blasio pol-
gármester hivatala szerint 120 ezren tüntettek, Los Angeles
demokrata párti polgármestere, Eric Garcetti Twitter-bejegy-
zésében 600 ezer protestálóról írt. A szövetségi fővárosban,
Washingtonban szemmel láthatóan jóval kevesebben voltak,
mint a tavalyi megmozduláson, de így is ezrek voltak az utcán.
Tüntettek még például a kaliforniai San Franciscóban és a co-
loradói Denverben, a texasi Dallasban és az észak-karolinai
Charlotte városában is. Összesen mintegy 250 amerikai vá-
rosban szerveztek megmozdulásokat.

Minden helyszínen más jelszavakat skandáltak és más és
más okok miatt vonultak fel. Washingtonban a nők jogait kö-
vetelték és a Trump-adminisztráció társadalompolitikáját bí-
rálták, a felvonulók „Egyenlő jogokat, emberi jogokat” és
„Nem a gyűlölet, hanem a szeretet teszi naggyá Amerikát” fel-
iratú táblákkal vonultak. Denverben az volt a cél, hogy felhív-
ják az emberek figyelmét a választások fontosságára és
buzdítsanak mindenkit, hogy vegyen részt az idei félidős vá-

lasztásokon novemberben. New Yorkban a nők nagyobb po-
litikai szerepvállalása mellett álltak ki, Charlotte-ban a fajgyű-
löletet ostorozták. Sok helyen a felszólalók a szexuális
zaklatások elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozták.

Hallatták hangjukat politikusok és közéleti személyiségek,
a művészvilág tagjai egyaránt. Nancy Pelosi, a demokraták
képviselőházi csoportjának vezetője Washingtonban rövid be-
szédet mondott, ebben „lepontozta” Donald Trump elnöksé-
gének első esztendejét, s hozzátette: „nem gyötrődünk, hanem
megszervezzük magunkat”. Los Angelesben Eva Longoria
színésznő a demonstráción mondott beszédében kijelentette:
„a szavazatotok a legerőteljesebb eszköz, ami rendelkezése-
tekre áll, mindenkinek, aki abban a privilégiumban részesül,
hogy szavazhat, voksolnia kell”.

Donald Trump Twitter-üzenetben reagált a megmozdulá-
sokra. A bejegyzésben elnöksége első évének gazdasági ered-
ményeit dicsérte, melyek szerinte a nőket is segítették. Az
elnök így fogalmazott: „csodálatos az időjárás mindenütt a mi
nagyszerű országunkban, tökéletes nap ez a nők menetéhez.
Menjetek ki most, és ünnepeljétek az elmúlt tizenkét hónap
történelmi mérföldköveit, a példa nélkül álló gazdasági sikert,
a jólétet! 18 év óta most volt a legalacsonyabb a női munka-
nélküliség”.

Az Egyesült Államokban egyébként decemberben a nők
körében 3,7 százalékos volt a munkanélküliek aránya, míg az
átlagos munkanélküliség 4,1 százalékos volt. (MTI)

Legkevesebb háromezer embert ölt meg a Moszad
izraeli hírszerző szolgálat az utóbbi ötven évben a
célzott likvidálás módszerével – mondta egy izraeli
újságíró a Der Spiegel című német hírmagazinnak.

A hetilap hét végén megjelent számában közölt interjúban
Ronen Bergman, a Jediót Ahronót című izraeli lap katonai és
hírszerzési ügyekre szakosodott munkatársa kiemelte, hogy a
Moszad akcióiban nemcsak a kiszemelt célpontok vesztették
életüket, hanem „sok ártatlan is, akik rosszkor voltak rossz he-
lyen”.

A módszer gyakori alkalmazását mutatja, hogy egyedül a
második intifáda (palesztin felkelés) alatt, 2000-től 2005-ig a
Moszad vezetése időnként naponta négy-öt célzott emberö-
lésre adott utasítást. A célpontok rendszerint a Hamász radi-
kális palesztin szervezet aktivistái voltak.

Arra a kérdésre, hogy miként gyökeresedett meg ez a véres
és jogilag vitatott konfliktuskezelési módszer, kifejtette, hogy
az első cionisták között voltak „kiábrándult forradalmárok”
Oroszországból, akik magukkal hozták a politikai gyilkosság
elméletét, így már 1907-ben megalakult Jaffában az első fegy-
veres cionista egység.

További fontos elem a holokausztból levont tanulság, mi-
szerint a zsidóságnak szüksége van egy saját országra, amelyet
minden eszközzel meg kell védeni a számos ellenséggel szem-

ben, akiket mind Adolf Hitler náci vezetővel egyenrangúnak
tekintettek. Az ilyen emberekkel szemben pedig megengedett
felülhelyezkedni a nemzetközi jog előírásain – mondta Ronen
Bergman, hozzátéve, hogy ma is ez a hozzáállás jellemző.

Elmondta, hogy a titkosszolgálatok tevékenységét évtize-
dekig nem szabályozták törvények, a hetvenes évekig még a
Moszad létezését sem lehetett hivatalosan elismerni. Időköz-
ben változott a helyzet, így a belső elhárítás, a Sin Bet műkö-
dését 2002 óta szabályozzák előírások, de a külföldi
hírszerzéssel foglalkozó Moszad továbbra is törvényi keret
nélkül dolgozik.

Ronen Bergman – akivel a Der Spiegel a lap kiadóvállala-
tánál gondozott új kötete megjelenése alkalmából készített in-
terjút – kiemelte, hogy a Moszad a „világ egyik legjobb, ha
nem a legjobb” hírszerző szervezete, de egy sor „katasztrofális
hibát” is elkövetett. A mélypontot a kilencvenes évek közepén
érte el, amikor nem ismerte fel a Hamász és Irán felől fenye-
gető veszélyt.

Mindent egybevetve a Moszad rendkívül hatékony, ami
„katasztrófa Izrael számára”, mert a siker megerősíti a politi-
kai vezetést abban a hitben, hogy „a titkosszolgálatok minden
problémát meg tudnak oldani erőszakkal”, és ez a „tévhit el-
torlaszolja a politikai és diplomáciai megoldások útját”. (MTI)

Ideiglenesen leállt 
az ANAF honlapja 

Ideiglenesen leállt hétfőn az Országos Adóhatóság
(ANAF) honlapja a 600-as formanyomtatványt be-
nyújtani akarók miatt – a hivatalos statisztikák szerint
210.000 adófizetőnek kell kitöltenie és benyújtania
ezt az űrlapot január 31-éig. A 600-as formanyomtat-
vány az egyéni vállalkozókra vonatkozik, akik függet-
len tevékenységből jutottak bevételhez, ami után
társadalombiztosítási hozzájárulást kell fizetniük.

Elhalasztják a 600-as nyilatkozat
leadási határidejét

Az új kormány első, január 31-ére tervezett ülésén
elhalasztja a 600-as nyilatkozat leadási határidejét –
közölte hétfőn Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke. Dragnea kifejtette, tárgyalt erről
Viorica Dăncilă kijelölt kormányfővel és Ionuţ Mişa
pénzügyminiszterrel, és arra az elhatározásra jutot-
tak, hogy az új kormány első, január 31-ére tervezett
ülésén rendeletben halasztják el a 600-as nyilatkozat
leadási határidejét március elsejére.

Jaguár, Porsche, Cadillac
Kétezer új vagy használt luxusautót írattak forga-
lomba Romániában az elmúlt esztendőben, és ezek
szinte fele Jaguár volt – derül ki a gépjármű-nyilván-
tartási ügyosztály (DRPCIV) adataiból. A hivatalos
statisztikák szerint tavaly januártól decemberig ösz-
szesen 1.943 luxusautót helyeztek forgalomba az or-
szágban. Ezek közül a Jaguárok száma 919-re
tehető, ami 159 százalékos növekedést jelent az egy
évvel korábban jegyzetthez képest. A legkedveltebb
luxusmárkák rangsorának második helyén a Chrysler
áll, amelyből 2017-ben 834 darabot (mind használt
járművek) írattak forgalomba, tízszer annyit, mint egy
évvel korábban. A harmadik helyen álló Porschéból
762 darabot helyeztek forgalomba tavaly (ebből 24
új autó volt), ami 4,24%-os növekedést jelent az
előző esztendőhöz viszonyítva. Ezeken kívül 89 Ma-
serati (37 új), 44 Cadillac (egy új), 22 Ferrari (nyolc
új), 19 Rolls-Royce (három új), kilenc Lamborghini
(három új) és hét Pontiac (mindegyik használt) is ér-
kezett az országba.

Trichinellafertőzés
Három személyt kezelnek a székelyudvarhelyi kór-
házban és további öten ambuláns kezelést kapnak,
miután trichinellával fertőzött sertéshúst fogyasztot-
tak. A fertőzés három, egymással rokonságban álló
etédi családnál jelentkezett, miután valamennyien fo-
gyasztottak a december 15-én levágott disznó húsá-
ból. A DSVSA szóvivője elmondta: a húst csak
megfüstölték, mielőtt elfogyasztották volna, a trichi-
nella pedig 60 Celsius-fok alatt nem pusztul el.

Esküvő lesz a jégtemplomban
Február 10-én esküvő lesz a Fogarasi-havasokban,
a 2.000 méter magasan lévő Bâlea-tó szomszédsá-
gában épített jégtemplomban. Daniel Corbu, a jég-
komplexum képviselője elmondta: a templomban a
korábbi években is tartottak esküvőket és kereszte-
lőket. A fiatal pár nem kívánt a templom melletti jég-
szállóban megszállni, inkább egy közeli
menedékházat választott. A jégtemplom csak felvo-
nóval közelíthető meg.
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Az esettanulmány kimerítő útmutatást ad az „illibe-
rális” vezetésű államokban tevékenykedő civil szerve-
zetek számára: követelniük kell, hogy „teljeskörűen
élhessünk a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának 25. cikkében foglalt jogunkkal,
különösen azzal a joggal és lehetőséggel, hogy részt ve-
gyünk a közügyek vitelében” , és meg kell találniuk azo-
kat a mechanizmusokat, amelyek révén együtt tudnak
működni a munkavállalókkal, szakszervezetekkel, kör-
nyezetvédelmi szervezetekkel és aktivistákkal...

Javasolják, „gyakoroljanak nyomást a kormányokra,
vonjanak össze erőforrásokat olyan stratégiai ügyek fel-
kutatására, amelyek kiválthatják a média figyelmét,
gondoskodjanak arról is, hogy „erős pereskedési lehe-
tőségeik legyenek” és működjenek együtt független
nemzetközi szakértőkkel, hogy álláspontjuk támogatása
érdekében „amicus curiae”, azaz külső tanácsadói vé-
leményeket terjesszenek a bíróságok elé, befolyásolva
ezzel az igazságszolgáltatás munkáját.

A tanulmány, amelyet a Magyar Hírlap hozott le Uni-
verzális kiskáté kormánybuktatásra címmel, a tünteté-
sekhez is ad útmutatót: az állami intézményekben
folytatott bármilyen demonstrációt megelőzően készít-
senek kockázatelemzést, és fontos, hogy a média széles
körben tudósítson az eseményről, így legitimizálva a
megmozdulást. 

Annyit tehetünk hozzá, hogy nálunk is így „működik
a civil demokrácia”. Sőt, Romániában ellenzéki civil
nyomásra sincs szükség. A kormányzópárt káté nélkül
is képes akár félévenként megbuktatni saját kormányát.

Káté nélkül is lehet…
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világNémet kormányalakítás 
Nagykoalíció készül

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresz-
tényszociális Unió (CSU) szövetségével folytatandó
hivatalos koalíciós tárgyalás elkezdése mellett dön-
tött vasárnap Bonnban a Német Szociáldemokrata
Párt (SPD) rendkívüli kongresszusa, a 642 küldött
közül 362 a tárgyalás megkezdésére, 279 pedig el-
lene szavazott, egy küldött tartózkodott.

A koalíciós tárgyalások elkezdésére a küldöttek 56,3 szá-
zaléka szavazott, ellene pedig 43,5 százalék.

Az SPD és a CDU/CSU várhatóan kedden kezdi el a tár-
gyalásokat, amelyek nagyjából két hétig tarthatnak.

Ha sikerül kidolgozni egy koalíciós szerződést, a mintegy
450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a tagság voksai alap-
ján dönt arról, hogy ismét koalícióra lép-e a CDU/CSU-val.

Az új német szövetségi kormány így húsvét körül alakulhat
meg. Ez lenne a harmadik nagykoalíció, és a negyedik kor-
mány, amelyet Angela Merkel, a CDU elnöke vezet.

A kormányalakítás minden eddiginél hosszabb, a koalíciós
tárgyalás is csak a tavaly szeptemberi szövetségi parlamenti
(Bundestag-) választás utáni 120. napon kezdődhet el. Az ed-
digi rekordot 2013-ban állították fel, amikor a CDU/CSU és
az SPD kormánya a választás utáni 86. napon alakult meg.

A tavalyi Bundestag-választáson győztes CDU/CSU elő-
ször a liberális Szabad Demokrata Párttal (FDP) és a Zöldek-
kel kezdett egyeztetést a közös kormányzásról. A pártok színei
alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormány gondolata no-
vemberben elbukott, mert az FDP kivonult a tárgyalásokról.
A liberálisok arra hivatkoztak, hogy a pártok elképzelései kö-
zött nincs elég közös pont a közös kormányzáshoz.

Az SPD tavaly szeptemberben a szavazatok 20,5 százalékát

gyűjtötte össze, ami minden korábbinál gyengébb eredmény.
A választás után a párt vezetése elhatározta, hogy az SPD el-
lenzékben tölti el a következő ciklust, mert az eredmény azt
jelenti, hogy a németek leszavazták a nagykoalíciót. Most
azonban mégis koalíciós tárgyalást kezd eddigi partnerével.

Martin Schulz pártelnök a bonni kongresszuson a fordulat-
ról azt mondta, hogy nem a szociáldemokraták nézetei változ-
tak meg, hanem a politikai helyzet. 

Az újabb nagykoalíció ellenzői legtöbbször azzal érvelnek,
hogy az SPD csak akkor erősödhet és újulhat meg, ha ellen-
zékbe vonul és ismét világossá teszi, hogy miben áll a szoci-
áldemokrata politika, és ez miben különbözik a másik nagy
néppárt, a jobbközép CDU/CSU politikájától.

Martin Schulz erről azt mondta, hogy a megújulás és a kor-
mányzás nem zárja ki egymást, az SPD a kormányzati fele-
lősség vállalása mellett is elérheti, hogy ismét „a modern
társadalom motorja” legyen, és ellenzékben is kudarcot vallhat
a megújulásban.

Hangsúlyozta: az SPD-nek azért is folytatnia kell a kor-
mányzást, hogy véget érjen az Európai Unióban a megszorí-
tásokon alapuló politika, és eltűnjön a neoliberális
szellemiség.

Mint mondta, a bécsi, a prágai, a varsói és a budapesti kor-
mány tevékenysége is jelzi, hogy „jobboldali hullám” indult
Európában, amellyel dacolnia kell az SPD-nek, mert a párt a
„bástya a jobboldal ellen”. Ezért Németországnak össze kell
fognia Emmanuel Macron francia elnökkel az Európai Unió
megerősítéséért, különben a hullám Párizst is elérheti, és meg-
szerezheti a hatalmat a Nemzeti Front – figyelmeztetett Martin
Schulz. (MTI)

Izraeli újságíró
A Moszad legalább 3000 embert ölt meg

Nők százezrei demonstráltak 
az amerikai nagyvárosokban 



A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség évértékelőjét tar-
tották a megyeszékhelyen,
melyen a megyében működő
rendőrségek és a megyei
elöljárók: Lucian Goga prefek-
tus és Péter Ferenc, a megyei
tanács elnöke is részt vett. A
rendőrségi beszámoló végkö-
vetkeztetése szerint a tavaly
elkövetett bűncselekmények
száma a tavalyelőtthöz viszo-
nyítva csökkent. 

Amint a megyei rendőr-felügye-
lőség főfelügyelője, Dumitru Bîl-
tag felvezetőjében hangsúlyozta,
az intézmény célkitűzései között a
lakosság biztonságérzetének foko-
zása, a magántulajdon védelme és
a közúti biztonság növelése szere-
pel, és a beszámoló a rendőrség ta-
valyi tevékenységének hatékony-
ságát és a bűnesetek csökkenését
jelzi. A bűnözésmegelőzés, a hatá-
rokon átnyúló szervezett bűnözés
megakadályozása, az árucsempé-
szet, a pénzügyi csalások, az áru-
hamisítás leleplezése képezte
többek között a rendőrség tevé-
kenységét. Ahhoz azonban, hogy
megfelelő hatékonysággal tevé-
kenykedjenek, elengedhetetlen a
megfelelően képzett humán erőfor-
rás is – hangzott el a bevezetőben.
A reakcióidő tíz perc

Az 112-es egységes hívószámra
35.573 olyan hívás érkezett,
amelynek során rendőrségi beavat-
kozásra is szükség volt, ez a szám-
adat a 2016-os évihez viszonyítva
121%-os növekedést jelent. A be-
érkezett hívásokra az esetek 80%-
ában a reakcióidő tíz perc alatti
volt, a riasztások 17%-ánál tíz és
húsz perc alatt érkezett a helyszínre
a rendőrség. Az évértékelőn kie-
melték a Maros Megyei Horea
Vészhelyzeti Felügyelősségel való
együttműködésük fontosságát,
amely jelentősen növeli az esemé-
nyeknél való beavatkozásuk haté-

konyságát. A Maros Megyei
Rendőr-felügyelőségnek 14 szak-
osztálya van, alárendeltségébe 11
municípiumi és városi rendőrség,
14 vidéki részleg és 91 rendőrőrs
tartozik. Az előírt 1209 állásból
965 van betöltve, ami a felügyelő-
ség szintjén hozzávetőleg 80%-os
emberállományt jelent. A tavaly 17
tiszt, 96 rendőrbiztos és egy szer-
ződéssel foglalkoztatott személy
vonult nyugállományba, ugyanak-
kor versenyvizsgával 67 rendőrbiz-
tost alkalmaztak. Amint az
évértékelő keretében elhangzott, a
Maros megyei rendőrség személy-
zete fiatalnak mondható, a rend-
őrök átlagéletkora 37,25 év, a női
személyzet aránya pedig 19,17%.
Amint az összegzőből kiderült, a
felvilágosító akcióik keretében a
közösségek biztonságérzetének nö-
velése érdekében a bűncselekmé-
nyek megelőzésére helyezték a
hangsúlyt. Tizennégy megelőzési
kampányt indítottak, amelyekbe
tanintézményeket, civil szervezete-
ket, magánszemélyeket is bevon-
tak. A Siguranţa Mureşenilor
Facebook-profil révén jelenleg öte-
zer személyhez jutnak el a bűnö-
zésmegelőzési tanácsok.
Utcai bűncselekmények

Maros megyében az utcai bűn-
cselekmények nem jelentenek kü-
lönösebb társadalmi veszélyt a
lakosságra, azonban kellemetlenek
és növelik a bizonytalanság érzését
a lakosság körében – fejtették ki. A
rendőrségi adatok szerint a tavaly-
előtthöz viszonyítva tavaly
16,12%-kal csökkent az utcán el-
követett bűnesetek száma, melyek
89%-át városi övezetben, 10%-át
pedig vidéken követték el. Az ese-
tek 7,56 százalékában volt tetten-
érés, 35-tel több bűnelkövetőt értek
tetten, mint ezelőtt két évvel. A
bűncselekmények elkövetésére jel-
lemző, hogy 60,2 százalékukat az
éjszaka leple alatt követték el. A
megye vidéki övezeteiben tavaly
4.406 bűncselekményt jegyeztek, a
növekedés 2,49 százalék a 2016-os

évhez viszonyítva. Az utóbbi évek-
ben a megyében csökkenő tenden-
ciát mutat a bejelentett bűnesetek
száma, amely a tavaly 2,51 száza-
lékkal volt kevesebb a 2016-os
évhez viszonyítva. 

A „fehérgalléros bűnesetekből”,
a gazdasági jellegű bűncselekmé-
nyekből pedig 108 esettel keveseb-
bet jegyeztek tavaly, mint az előző
évben. A gazdasági-pénzügyi bű-
nözés terén 22 vádiratot állított
össze a szakminisztérium, négy te-
rületet, kilenc személygépkocsit,
hét ingatlant foglaltak le, két bank-
számlát zároltak, összesen 21 gya-
núsítottat állítottak elő pénzügyi
csalás vádjával.

A megyei rendőr-felügyelőség
tavaly 15.543 bűnügyi dosszié ösz-
szeállításához gyűjtött anyagot,
13.610 dossziét a tavalyi év folya-
mán állítottak ki. A dossziék közül
1.272 esetet bírósági úton megol-
dottak, 1.426 dosszié bűnügyi nyo-
mozását felfüggesztették, 8.723
dosszié esetében pedig a jogi eljá-
rást megszüntették. 

A tavaly 378 személy került ide-
iglenes fogvatartásba bűncselek-
mény elkövetése miatt, közülük
több mint száz fogvatartott nevére
előzetes letartóztatási parancsot
adtak ki. A rendőrség bűnügyi osz-
tálya közel 2.700 helyszínelésben
vett részt, a bűnüldöző szervek
munkatársai tevékenységeik során
hozzávetőleg 19.000 nyomot fe-
deztek fel és azonosítottak. A rend-
őrség kötelékében tevékenykedők
között három rendőr ellen indítot-
tak fegyelmi kivizsgálást, hét eset-
ben róttak ki fegyelmi vétségért
bírságot, ezek között hármat rend-
őröknek, négyet pedig szerződéses
alkalmazottaknak. Nagyon jó ered-
ményekért negyven jutalmat osz-
tottak ki és tizenhárom szakmai
előrelépést foganatosítottak az elő-
írt szakmai régiség letöltése előtt.
Tavaly tizenhat személygépkocsi-
val bővült a rendőrség autóparkja,
amely révén a megbízatásokat si-
keresen tudják teljesíteni – tudtuk
meg a beszámoló során.

A hét végén ismét magyaror-
szági szakemberektől tanul-
hattak a Maros megyei
önkéntes tűzoltók. Nem kel-
lett jeges vízbe merülniük, de
hasznos tapasztalatokkal tér-
hettek haza.

Másodszor szervezett képzést
megyénk vidéki önkéntes tűzoltó-
szervezeteinek a nyárádszeredai és
csíkfalvi alakulat. Az ötlet Szabó
Árpád csíkfalvi parancsnoktól szár-
mazik, de mivel náluk kevesebb le-
hetőség lett volna ennyi ember
fogadására, jobbnak látták Szeredá-
ban szervezni, itt adottak a feltéte-
lek, és a település is mindenkinek
könyebben elérhető. 

A két alakulat tagjai mellett a
szombati képzésre Nyárádremeté-
ről, Székelyhodosról, Ákosfalváról,
Szovátáról, Balavásárról érkeztek
önkéntesek. Délelőtt a Deák Farkas
Általános Iskola amfiteátrumában
magyarországi szakemberek tartot-
tak elméleti képzést, a jelenlevők a
jégről, vízből való mentés techniká-
jával ismerkedhettek meg. Mivel az
időjárás és a jégréteg hiánya nem
tette lehetővé, hogy „élesben” is ki-
próbálhassák ezeket, az elméleti
kérdéseket tisztázták részletes ma-
gyarázatokkal, filmvetítéssel. Dél-
ben egy roncsbegyűjtő telepen a
csíkfalvi alakulat azt mutatta meg,
hogy darus kocsijával hogyan tud és

miként kell balesetezett autót kie-
melni. Ezután a nyárádszeredai ala-
kulatnak kellett akcióba lépnie és a
roncsok közül kimenteni az „áldo-
zatokat”. Délután a művelődési
házban végeztek tűzszimulációs
gyakorlatokat; a csoportok külön-
böző feladatokat kaptak, tűzvonala-
kat kellett kialakítaniuk, eltűnt
gyerekeket, áldozatokat kellett ki-
menteniük a lángok és füst borította
épületből.

Az önkéntesek képzését Csóka
Károly vezette, ő a Békés Megyei
Tűzoltó Szövetség elnöke, a Ma-

gyar Tűzoltó Szövetség Kárpát-me-
dencei Tűzoltó Együttműködési Bi-
zottságának tagja.
Hiánypótló tréning volt

Szabó Árpád szerint azért fonto-
sak ezek a képzések, mert a román
állam nem biztosít képzést az ön-
kéntesek számára, s mivel nem tud-
nak mindent megfizetni,
anyaországi szakembereket hívnak
meg tapasztalatszerzés céljából. A
magyarországi katasztrófavédelmi
felügyelőség beindított egy képzést
a határon túliak számára, hogy ide

is elhozzák az információkat, az új
technikát. Amikor 2016-ban Bala-
tonföldváron a Kárpát-haza önkén-
tes tűzoltóinak találkozóját
tartották, megszületett az ötlet,
hogy az anyaországból kellene ide
hozni az információkat, mintsem
innen oda kiutaztatni a tűzoltókat. A
hétvégi képzés nemcsak tematiká-
jában volt hasznos, hanem örvende-
tes az is, hogy az érdeklődő
gyerekeket leszámítva is mintegy
hetven személy vett részt rajta. Jö-
vőben is élnének a lehetőséggel, és
a veszélyes anyagokról tanulnának,
hiszen egyre gyakoribbak a közúti
balesetek, amelyekben ilyen anya-
gokat szállító autók sérülnek, és a
tűzoltóknak is lassan fel kell készül-
niük az ilyen helyzetek és a veszé-
lyes anyagok kezelésére. 

Kacsó István szeredai parancs-
nok is fontosnak találta, hogy fog-
lalkozzanak ezzel a kérdéssel,
hiszen a közutakon műtrágyát és
üzemanyagot is szállítanak, így a
robbanásveszélyre fel kell készülni,
de elkerülni is. A gyakorlati bemu-
tatókat is hasznosnak tartja, hiszen
egyre gyakoribb, hogy amikor a
mentők vagy a tűzoltók kiérnek egy
közúti balesethez, súlyos sérülteket
vagy éppen már elhunytakat talál-
nak, akiket ki kell emelniük a ron-
csolódott autókból. 

A szovátai önkénteseket a hét
végén vezető Duka Zoltán is a kép-
zés hiánypótló jellegét emelte ki
kérdésünkre, ő is sajnálatosnak
tartja-e, hogy a hazai tűzoltók szá-
mára az állam nem szervez hasonló
képzéseket. Ezért is fontos, hogy az
erdélyiek képzését felkarolják a ma-

gyarországi tűzoltók. A fürdőváros-
ban tavak és folyóvizek egyaránt
vannak, ezért előfordulhat, hogy
vízbe esetteket is menteniük kell
majd, így most nagyon hasznos dol-
gokat tanulhattak. Remélik, hogy
nem lesz szükség rá, de ha mégis,
akkor már rendelkeznek ilyen ta-
pasztalatokkal is. Másrészt azért is
jónak tartja ezeket az alkalmakat,
mert a tűzoltók egymással megis-
merkednek, kapcsolatok, barátságok
alakulnak, megismerik egymás fel-
szereltségét is. Ennek fontossága
már megmutatkozott Szovátán egy
áradás alkalmával, amikor a kör-
nyező önkéntes tűzoltók siettek a
helyiek segítségére, és céltudatosab-
ban dolgoztak, mint a hivatásosak.
Van érdeklődés és haladás

Csóka Károly másodszor érke-
zett Nyárádszeredába képzést tar-
tani. Úgy látja, a vidék tűzoltói
fogékonyak, érdeklődőek, dolgoz-
nak, aktívan részt vesznek a képzé-
seken, tehát „jó az alapanyag”.
Ennek ellenére folyamatosan tanul-
niuk kell, mert állandóan alakulnak
újabb csapatok, cserélődnek a tűz-
oltók is, így mindig kell bővíteni a
szakmai tapasztalatot és az elméleti
tudást. Ezek az alakulatok lelkiis-
meretesen tanulnak, eljárnak a Har-
gita megyei képzésekre,
találkozókra is, így van egy bizo-
nyos tudás a tarsolyukban, de még
van pótolni való, és ez csak idő kér-
dése – emelte ki a szakember, meg-
jegyezve, hogy az előző képzés óta
számos kérdésben megfelelően ki-
egészítették a hiányosságokat az it-
teni alakulatok.

         

   4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS ________________________________________________ 2018. január 23., kedd

Nem született döntés a Dăncilă-
kormány összetételéről

Közlemény
A marosvásárhelyi RMDSZ Budai negyed – főtér körzete január 25-

én, csütörtökön 17.30 órakor tartja alakuló ülését a marosvásárhelyi szer-
vezet székházában (Hangya-épület, Dózsa György utca 9. szám,
földszint). Az ülés nyílt, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

A Szociáldemokrata Párt
(PSD) országos végrehajtó bi-
zottsága január 26-án, pénte-
ken is összeülhet, hogy végső
döntés szülessen a Dăncilă-
kormány összetételéről,
amennyiben a hétfői ülésen
nem sikerül lezárni a témát –
nyilatkozták a Mediafaxnak
szociáldemokrata források.

A hétfői ülésen egyeztetnek
azokról a nevekről, akiket jelölhet-
nek a miniszteri székekbe, ám ha
nem sikerül dűlőre jutni, úgy pén-
tekre újabb találkozót hívnak össze.

Az idézett források szerint január
29-én, hétfőn hallgathatják meg a
minisztereket a parlamentben, és
még aznap szavazna is a két ház az
új kabinet beiktatásáról.

A PSD-vezérek eddigi bejelen-
tései szerint a Dăncilă-kormánynak
ugyanolyan összetétele lesz, mint a
Tudose-kabinetnek, vagyis három
miniszterelnök-helyettes, akik
közül az egyik tárca nélküli, 26 mi-

niszteri és két tárca nélküli minisz-
teri tisztség. Vagyis az új kabinet-
nek szintén 28 tagja lenne, mint az
előzőnek.

Ugyanakkor Liviu Dragnea, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke bejelentette, hogy a végrehajtó
bizottság hétfői ülésén nem beszél-
nek a minisztériumokról, és úgy
vélte, hogy elsietnék a dolgot, ha
22-én kijelölnék a minisztereket.

„Az volt az általános vélemény,
hogy elsietnénk a dolgot, ha ma
(hétfőn) kijelölnénk a minisztere-
ket. Tegnap a kormányprogramról
tárgyaltunk. Ma tárgyaltunk Viorica
Dăncilă kijelölt miniszterelnökkel
és a Liberálisok és Demokraták
Szövetségével (ALDE). Beszéltünk
a 600-as űrlapról is” – nyilatkozta
Dragnea a PSD székházában.

Elmondása szerint a végrehajtó
bizottság hétfői ülésének napirend-
jén a kormányprogram aktualizá-
lása szerepel.

Az USA-nagykövetségnek
nincs pénze a működésre

Az Amerikai Egyesült Államok
romániai nagykövetsége hét-
főn közölte, hogy nincs
anyagi fedezet a külképvise-
let működtetéséhez, de to-
vábbra is kiadja a vízumokat,
és eleget tesz a konzuli segít-
ségnyújtás feladatának. 

A nagykövetség tájékoztatása
szerint az előre beütemezett idő-
pontban kell interjúra megjelenniük
mindazoknak, akik vízumot igé-
nyeltek az USA-ba. A külképviselet

honlapján lévő információk azon-
ban a tevékenység újrakezdéséig
nem frissülnek rendszeresen, csak
ha sürgős biztonsági intézkedések-
ről van szó – olvasható a közle-
ményben. 

Az Amerikai Egyesült Államok
kormánya péntekről szombatra vir-
radóra elkezdte részlegesen leállí-
tani bizonyos tevékenységeit, mivel
a kongresszus republikánus és de-
mokrata párti törvényhozói nem
tudtak megállapodni a költségvetés
tekintetében. 

Szer Pálosy Piroska

Gligor Róbert László

A jég hátán is (meg)élnének
Életmentést tanultak a tűzoltók

A csíkfalviak roncsolódott autó, a szeredaiak sérült személyek kiemelését mutatták be 
Fotó: Gligor Róbert László

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség évértékelője szerint:
Csökkent a bűnözés



Amint arról már korábban is
olvashattak, a Kincsem hatal-
mas sikerén felbuzdulva a
film forgalmazója, a Taylor
Projects a Vándormozi kezde-
ményezés keretében hamaro-
san új, nemrég bemutatott
magyarországi alkotást mutat
be Erdélyben, Romániában. A
Viszkis című produkcióról van
szó – a Magyarországon nagy
sikernek örvendő filmet Antal
Nimród rendezte, aki a Kont-
roll című alkotással szerzett
világhírnevet, majd olyan
hollywoodi filmeket vitt vá-
szonra, mint a Predators.

A Viszkis című film hivatalos
plakátját és előzetesét, amelyben
egyaránt megjelenik a milicista, az
1300-as Dacia, Ceauşescu portréja,
valamint a román néphadsereg
egyik tisztje is, ez év január 15-én
ismerhette meg a nagyközönség. A
produkció cselekményének alapját
a bankrabló Ambrus Attila igaz tör-
ténete képezi: Ambrus Attila Csík-
szeredában született, hányatott

gyermekkora volt, majd Magyaror-
szágra költözött, ahol 27 bankot és
postahivatalt rabolt ki – hat év alatt
több mint félmillió dollárra tett
szert. A bajuszt viselő, bőrdzsekis,
kapucnis, Ray Ban-szemüveges
rabló Viszkis becenevét a whisky il-
latáról kapta – minden rablása előtt
ivott egyet, azért is, hogy elmúljon
a lámpaláza. A Cineuropa című ki-
advány szerzői szerint A Viszkis
című alkotás ,,egy magával ragadó,
pergő ritmusú, elegáns stílben for-
gatott rendőr-/akciófilm, amely
részletes korrajzot tár elénk, kariz-
matikus főhőssel rendelkezik, és
egy enyhén szatirikus perspektívá-
ból mutatja be a posztkommunista
Magyarország átmeneti idősza-
kát”. 

A 15 éven aluliaknak nem aján-
lott filmes alkotást január 26-tól a
Taylor Projects forgalmazza a Ci-
nema City bukaresti és romániai
filmszínházaiban, ezt követően a
Vándormozi kezdeményezés kere-
tében számos bemutatót tartanak
különböző erdélyi városokban, köz-
ségekben és falvakban is. A Ván-
dormozi több cég és egyesület
összefogásával jött létre, melynek

célja, hogy olyan településekre is
elvigye a mozit mint közösségi él-
ményt, ahol nem működik filmszín-
ház.

A Cinema Cityben zajló vetíté-
sekkel párhuzamosan A Viszkis
című film díszbemutatójára Maros-
vásárhelyen, a Kultúrpalota nagy-
termében kerül sor január 30-án,
kedden. A nagyszabású filmpremier
napján két vetítésre és két közön-
ségtalálkozóra várják az érdeklődő-
ket a szervezők: a vetítések 16.30,
majd 20.30 órától kezdődnek,
mindkét vetítést közönségtalálkozó
követi, amelyen Ambrus Attila is
részt vesz, illetve dedikál – lehet
tőle kérdezni, vele beszélgetni, fotót
készíteni. Jegyek válthatóak a hely-
színen (a Kultúrpalota pénztáránál
január 23-ától, keddtől), valamint
online, a www.avandormozi.ro ol-
dalon. A jegyár a Vándormozi szer-
vezésében egységesen 30 lej.
Minden vetítés esetében, a terem
nagyságának függvényében, a
jegyek fele a helyi jegyértékesítők-
nél vásárolható meg, a másik fele
online a www.avandormozi.ro olda-
lon. A jegyek nem helyre szólnak,
ezért a helyfoglalás érkezési sor-
rendben történik. 

Ambrus Attila szerepében a most
debütáló Szalay Bencét láthatjuk,
párja, Kata szerepében Moga Pi-
roska (akit a Sopsits Árpád által
rendezett Strangled című filmből is-
merhetünk) lép fel, az ügyben nyo-
mozó detektív szerepében pedig
Schneider Zoltánt láthatja viszont a
hazai publikum, őt az Aranymedve
díjas Testről és lélekről című tavalyi
produkcióban ismerhette meg. A
magyar származású, Los Angeles-
ben született rendező, Antal Nimród
2003-ban a Kontroll című filmjével
tett szert világhírre, A Viszkis 14 év
óta az első magyar film, amelyet ő
rendez – a produkciót levetítették a
varsói és a chicagói nemzetközi
filmfesztiválon is. 

A filmet 2017. november 23-án
mutatták be Magyarországon. Ha-
talmas sikert aratott, az első hétvé-
gén több mint 65.000 nézőt vonzott,
és ezzel megelőzte Az igazság li-

gája című amerikai blockbustert.
2018 januárjáig hozzávetőleg
300.000 néző látta a 4 millió dollár-
nyi költségvetésű filmet Magyaror-
szágon. Ami a főhős életrajzát illeti,
Ambrus Attila az 1980-as években
Erdélyben nőtt fel, majd egy teher-
vonat alvázán utazva, illegálisan
szökött át Magyarországra, ahol a
budapesti hokicsapat kapusa lett.
Megpróbált munkavállalási enge-
délyre szert tenni, ez ügyben egy
korrupt hivatalnokot is felkeresett,
aki megmozgatott néhány szálat, de
végül mégis bankrablásra adta a
fejét – igaz, kínosan ügyelt arra,
hogy vérontásra ne kerüljön sor. A

Gentleman Banditet, avagy úriem-
ber rablót Magyarországon gyakran
nevezték a helyi Robin Hoodnak.
Hírneve akkor lépte át az országha-
tárokat, amikor megszökött a bör-
tönből. Egy egész ország szurkolt
neki: végre valaki, aki gúnyt űzött a
hatóságokból. 

A Vándormozi kezdeményezés a
soron következő időszakban A
Viszkist bemutatja Székelyudvarhe-
lyen, Csíkcsicsóban, Kézdivásárhe-
lyen, Sepsiszentgyörgyön, Székely-
keresztúron és Gyergyószentmikló-
son, és az előzetes érdeklődés isme-
retében ez a lista korántsem
végleges.

Marosvásárhelyi díszbemutató!
A Viszkis
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Jelenet a filmből

Amint azt korábban is meghirdettük, tegnap, a ma-
gyar kultúra napján folytatódott a Studium Prospero
Alapítvány által főszervezett Olvass fel Marosvásár-
helyért! Citeşte-le târgumureşenilor! című felolvasó-
maraton. Ezúttal marosvásárhelyi magyar szerzők,
évfordulós magyar szerzők művei voltak a terítéken
(például Szilágyi Domokos születésének 80. évfor-
dulója, Lengyel Balázs születésének 100. évfordulója,

Hamvas Béla halálának 50. évfordulója, Rejtő Jenő
halálának 75. évfordulója, Dsida Jenő és Karinthy
Frigyes halálának 80. évfordulója), a felolvasók a tel-
jes román irodalom magyarra fordított alkotásaiból is
válogathattak. A felolvasómaratonra ez évben a Stu-
dium Prospero Alapítvány Rigó utcai orvosi szak-
könyvtárában került sor, az eseményt élőben
közvetítették a Facebookon. (knb.)

Olvass fel Marosvásárhelyért!

Drámapályázatot hirdet az
RMDSZ és az általa létreho-
zott Communitas Alapítvány
az erdélyi lét elmúlt száz évé-
nek a feldolgozására.

A pályázat meghirdetését Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök jelen-
tette be vasárnap este Kolozsváron,
a magyar kultúra napja alkalmából
tartott ünnepségen. Kelemen Hunor
úgy vélekedett, hogy a 2018-as év
elején az erdélyi magyarság szoron-
gással, de ugyanakkor bizakodással
van tele. Szerinte a közösség akár
azt is ünnepelhetné, hogy egyálta-
lán még létezik, hisz olyan száz esz-
tendőt tudhat maga mögött, amely
alatt „többször célul tűzték ki, hogy
a magyar kultúra nyomait is eltörlik
ebből a tájból”.

Úgy vélte, meg kell vizsgálni,
hogy a többségiből kisebbségivé
vált erdélyi magyarság mit tett
hozzá a magyar kultúrához és azt is,
hogyan és milyen mértékben hatott
például a románok kultúrájára. Sze-
rinte e felmérés eredménye az erdé-
lyi magyarokat is meg fogja lepni,
de legalább ennyire fontos, hogy
lássa, értse és fogadja el ezeket az
eredményeket az a többségi társa-
dalom is, amely még mindig gyana-
kodva néz az erdélyi magyarokra.
„Értékalkotó közösség vagyunk,
amely szerves része a magyar kul-
túrának és büszkén hordozza a 

transzszilvanista sajátosságait is” –
fogalmazott Kelemen Hunor.

A rendezvény keretében Bréda
Ferenc írónak, esszéírónak, Kele
Brigitta operaénekesnek és Betuker
István festőnek adták át az RMDSZ
által alapított Erdélyi Magyar Kor-
társ Kultúráért díjat.

Egyed Péter filozófus olyan sze-
mélyiségként mutatta be Bréda Fe-
rencet, aki sokféle irodalmi,
filozófiai kezdeményezés elindítója
volt, aki a szó eredeti értelmében
vett tanító, útmutató volt több mint
negyven éven át. „Kolozsvár mos-
tani szellemisége az ő kisugárzásá-
nak is köszönhető” – fogalmazott
Egyed Péter.

A Kele Brigittát méltató Szép
Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera
igazgatója elmondta, a szoprán éne-
kesnő művészi útja a kolozsvári
operából indult el a világ nagy ope-
raszínpadai felé. Több európai és
ázsiai színpad után a New York-i
Metropolitan közönségét is meghó-
dította. Méltatója szerint a világ kü-
lönböző nagyvárosaiban látják
szívesen; ő haza mindig Kolozs-
várra, Erdélybe megy.

Betuker István festészetében –
méltatója, Bács Ildikó rendező-dra-
maturg szerint – a téma örök: az
ember kapcsolódása a környezeté-
hez, helyzete egy elidegenedett vi-
lágban. A szatmárnémeti születésű
művész Kolozsvárott él és alkot, a
Bázis csoport tagja.

A magyar kultúra napja 
Drámapályázatot hirdet 

az RMDSZ

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor
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A város központi övezetében, az 1918. December 1. úton új
tömbház épül. A munkálatok javában zajlanak, a földet eltá-
volították, és megkezdődött az alap kiöntése. Az építkezésnél
óriásplakátok hirdetik, hogy az épülő négyemeletes tömbház-
ban egy-, két- és háromszobás lakások eladók. 

Az ingatlan földszintjén üzletek, míg az alagsorban garázsok lesznek.
A projekt kivitelezője a kolozsvári EGO Residence, az építési tervet a
TIBI Proiect Kft., míg az épülettervet az M35 Architects Kft. készítette. 

Az épülő tömbház helyén a közelmúltban a kínai üzlet működött.
A lakások iránt érdeklődők a plakáton feltüntetett telefonszámon ér-

deklődhetnek. 

Új tömbház épül

A magyar kultúra napját múlt
pénteken ünnepelte meg a város és
vonzáskörzetének magyarsága.
Részt vett dr. Flender Gyöngyi,
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának konzulja.

Az ünnepi műsorban felléptek az
1-es Számú Általános Iskola és a
Technológiai Líceum diákjai, vala-

mint a marosludasi református egy-
házközség vegyes kórusa, a Ta-
tárka, a Pohánka és a Hajdina
néptánccsoportok, továbbá Szilágyi
Sándor és Miklós Szilvia népdal- és
nóta énekesek. 

A Jumbo étteremben magyar est
volt. Muzsikált László István és ze-
nekara.

Ünnep a magyar kultúra napján

A Jobbod, Uram, erőtől dicső!
(2Mózes 15,6) alapigével a refor-
mátus egyház ezen a héten tartja az
idei imahetet, amely vasárnap Nagy
Vajda Levente kisfülpösi lelkész
szolgálatával kezdődött. Hétfőn
Márton Csaba jeddi lelkész hirdette
az igét, ma Márton Előd marosvá-
sárhelyi lelkész szolgál. Szerdán

Székely Attila kelementelki, csütör-
tökön Balla Loránd ákosfalvi, pén-
teken Fehér Attila kolozsvári,
szombaton Szabó Attila marosbo-
gáti, vasárnap Czirmay Csaba Le-
vente helyi lelkész hirdeti Isten
igéjét. Az istentiszteletek hétköznap
18 órakor, míg vasárnap 11 órakor
kezdődnek. 

Imahét a református templomban

Többször szó esett arról,
hogy a marosludasi kórház
nem egy épületben működik,
hanem osztályonként más-
más ingatlanban. Évekkel ez-
előtt egy korszerű kórház
tervét mutatták be, azonban
ez nem épült meg. Az egész-
ségügyi intézményekben az
utóbbi időben több fejlesztés
történt, a járóbeteg-rendelőt
teljesen felújították, a kórhá-
zakban is sokkal jobbak a kö-
rülmények és jobb a
felszereltség, mint évekkel
ezelőtt. A betegellátásról Uţiu
Carmen kórházmenedzserrel,
valamint dr. Galdea Andrea or-
vosigazgatóval beszélget-
tünk. 
Korszerűsítések és új felszerelések

A marosludasi kórház a város és
a környező települések 45 ezer la-
kóját látja el. Az elmúlt évben 5255
beteget fektettek be, ezenkívül
2855 beteget egynapos kivizsgá-
lásra utaltak be. A kórház kapacitá-
sának kihasználtsága körülbelül 70
százalékos volt. A járóbeteg-rende-
lőben 45 153 beteget láttak el. 

– A kórház összesen tíz épület-
ben működik. Az utóbbi két évben
jelentős beruházások történtek, fel-
újítottuk a belgyógyászatot, a po-
liklinika melletti kórházi konyhát,

új hőközpontot szereltünk a gezsei
pszichiátriai részleg épületébe, kor-
szerűsítettük a mosodát, a nőgyó-
gyászatot és a szülészetet, új
ágyneműt, párnákat, matracokat
vásároltunk. Jelenleg a sebészetet
bővítjük – mondta a menedzser. –
Ami a felszereltséget illeti, a sebé-
szet új altató- és lélegeztetőgépet,
laparoszkópot, echográfot kapott.
Előbbit a Dianatrans szponzori-
zálta, a laparoszkópot a miniszté-
rium finanszírozta. A
nőgyógyászatot funkcionális moni-
torokkal láttuk el. A Dianatrans jó-
voltából egy mentőt is kapott a
kórház, hiszen a régi mentő már
nagyon elavult. A pulzoximétert a
Samarcu Kft. adományozta a kór-

háznak – tájékoztatott az orvos-
igazgató, aki azt is elmondta, hogy
jelenleg 33 szakorvos dolgozik a
kórházban, viszont egy endokrino-
lógusra még szükség lenne. 
30 éve a betegek szolgálatában 

A kórház rehabilitációs osz-
tályán dr. Bálint Ildikó doktornő fo-
gadott, aki 1987 óta, harminc éve
dolgozik az osztályon. 

Naponta átlagban 25 beteget lát
el, diagnosztizál és kezelést ír ki a
pácienseknek. A hidroterápián
kívül bármilyen fizikoterápiás ke-
zelést elvégeznek, paraffinpako-
lást, masszázst, galvánfürdőt,
lézeres terápiát, elektro- és mág-
nesterápiát.  A részleget két új be-
rendezéssel szerelték fel, egy
galvánkészülékkel és egy paraffin-
melegítővel, de szükség lenne még
egy ultrahang- és egy rövidhullám-
terápiás készülékre is. 

A betegek mozgásszervi problé-
mákkal, törésekkel, baleseti trau-
mákkal, bénulásos tünetekkel,
generatív reumával, sokízületi
gyulladással, szkoliózissal fordul-
nak orvoshoz – mondta dr. Bálint
Ildikó. Kifejtette, hogy az osztá-
lyon további korszerűsítések is el-
kelnének, és személyzetbővítésre is
szükség lenne, hiszen ezzel meg-
oszlana az asszisztenseket túlter-
helő munka. 

45 ezer lakót látnak el

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Varga Róbert és Varga Ibolya
olyan vállalkozást üzemeltet,
amelynek nemcsak a város-
ban, hanem messze földön is
híre van. 

Aki megéhezik vagy megkíván
valami finomat, már csak az illat
miatt is félrehúz a főútról, és megáll
az andrássytelepi letérőnél lepényt,
fánkot, buktát, bejglit enni. A fi-
nomságok ott sorakoznak a pulton,
hátul az asszonyok sürögnek-forog-
nak, dagasztják, kelesztik, szaggat-
ják a tésztát, és helyben meg is
sütik. 

– 2004-ben kezdtük a családi vál-
lalkozást, a feleségem otthon gye-
rekeket nevelt, én meg a
sepsiszentgyörgyi Petromnál dol-
goztam. Akkor gondolkodtunk el,
hogy valamit kellene változtassunk,
hogy együtt legyen a család, hiszen
nem volt jó kétfelé lenni. Így szüle-
tett az ötlet, hogy létesítsünk egy
lángossütőt, hiszen a helyiség meg-

volt. Úgy indult, hogy a feleségem
s még egy személy, ketten dolgoz-
nak majd. 2006-ban a hatályos kor-
mányrendelettel felmondtam a
munkahelyemen. A végkielégítést
befektettük, kis kölcsönt vettünk
fel, s így lehetőség nyílt a bővítésre.
Így kezdtük el hárman, s elhoztuk a
sepsiszentgyörgyi nagymamát is.
Így lett a székely asszonyból mező-
ségi – avatott be Varga Róbert a vál-
lalkozás kezdeteibe. 

Varga Ibolya elmondta, mivel
egyedüli gyermeke szüleinek, hív-
ták őket, költözzenek Maroslu-
dasra, de ők tiltakoztak. Édesapja
elhunyt, s csak az lett a vége, hogy
a nagymama ide költözött. A család
egyben volt, de időközben a gyere-
kek kiröpültek a családi fészekből.
A nagyobbik lányuk Szatmáron
van, kinetoterapeuta, a kisebbik Ko-
lozsváron másodéves kommuniká-
ció szakon. 

– Reménykedem, hogy a kiseb-

bik lányunk kedvet kap, és vissza-
jön folytatni a családi vállalkozást.
Ezt kimondottan csak családilag
lehet csinálni. Távirányítóval nem
lehet működtetni!

2007-ben kft.-t hoztunk létre, és

mindent beleadtunk. A lányok Ko-
lozsvárra, a Református Kollégi-
umba kerültek. Úgy döntöttünk,
hogy ott jobb lesz, mert Ludason,
szórványban nehéz magyarnak ne-
velni a gyerekeket. Senki se értsen
félre, nincs rossz véleményem, szü-
lővárosom, nagyon jól vagyunk,
soha egy rossz szóval sem illettek,

de amit a református kollégiumban
kaptak, azt máshol nem kaphatták
meg, azért csak hála és köszönet jár
– mondta Varga Róbert. 

A sütödében jelenleg tizenegyen
dolgoznak, hiszen egyre nagyobb a
kereslet a termékek iránt. Egy helyi
iskolának szállítanak, de Tordán is
nyitottak egy munkapontot, ahol
ugyanazokat a termékeket sütik,
mint Ludason. Azaz: lepényeket,
sós túróst, káposztást, édesekből
pánkót, darázsfészket, almás rétest,
tehéntúrós, ordás buktát – hála a
Theréziának, télen is van finom or-
dájuk, s nem csak, mert minden ter-
mékük kitűnő! A termelőktől is
vásárolnak, de a termelők nem értik
meg, hogy minőségi termék kell.

Fogyasztók állítják, ilyen finom
lepények, pánkók, mint itt, sehol
sem kaphatók! Ezért is érdemes
megszakítani az utat, s vásárolni be-
lőlük. Nem túlzás, még a menetrend
szerinti kisbuszok sofőrjei is meg-
állnak, s illatozó lepényekkel foly-
tatják az utat. 

Csábító fánkok, lepények, bukták illata

kevesebb pénzt kaptunk, de leg-
alább a rohammentő szolgálat fi-
nanszírozását megoldották. A
költségvetésből elsősorban a 215
alkalmazottat – beleértve a 30 sze-
mélyi gondozót is – számláló hiva-
tal működést és a projekteket
finanszírozzák. A polgármesteri hi-
vatal alkalmazottainak bére nem
fog növekedni. 

Három projekt kivitelezése van
soron, kettő a Helyi Fejlesztések
Országos Programja (PNDL) kere-
tében és egy uniós projekt. Az elsőt
már aláírták, a Maros és a Crângu-
lui utcák aszfaltozására szól. A
másik az ANL-s tömbházak körüli
utcák aszfaltozására és az övezet
közművesítésére vonatkozik. A
harmadik – megnyert – projekt a
városi szabadidőpark kialakítását
célozza meg, a munkálatokat egy
bukaresti cég fogja elvégezni – fo-
galmazott az alpolgármester.

Soron levő munkálatok
Ami a soron következő munká-

latokat illeti: folytatják a lakóne-
gyedekben a parkolóhelyek
kialakítását, hiszen erre nagy igény
van, korszerűsítik a város közvilá-
gítását, pályáztak a 2-es iskola bő-
vítésére, ahol új osztálytermekre
van szükség. Tavaly újrafedték az

andrássytelepi és a gezsei kultúr-
otthont, idén a teljes külső-belső ja-
vítást fogják elvégezni. 
Nem nőttek a helyi adók

– Ilyenkor év elején a helyi adók
és illetékek foglalkoztatják legin-
kább a lakosságot. A marosluda-
siak jó adófizetők, főleg a
nyugdíjasok igyekeznek, hogy mi-
előbb törlesszék ezt a kötelezettsé-
get. Január 10-én kezdtük el az
adók begyűjtését. Örvendetes hír,
hogy az idei adók nem emelkedtek
a tavalyihoz képest. Bár egyesek
úgy érzékelik, hogy nőtt az adó,
biztosíthatom őket, hogy nem.
Meg kell nézni a tavalyi nyugtán
szereplő összeget, és össze kell ha-
sonlítani az ideivel. A tavaly 87,5
százalékban sikerült begyűjteni az
adókat, a 12,5 százalékos különb-
ség főként a csődhelyzetben levő
cégek elmaradásaiból adódik – fo-
galmazott az alpolgármester.

Látható korszerűsítések Ludason
(Folytatás az 1. oldalról)



– Kötelességetek felvenni a
versenyt a világgal, ne hagy-
játok magatokat a közömbös-
ség szürkeségébe elvegyülni!
A kék szalag tárgyi szimbó-
lumként emlékeztessen arra,
hogy lezárultak a gyermek-
évek, felnőttetek, bízzatok
benne, hogy képesek vagytok
sikeresen élni! – hangzott el a
végzős társaikat búcsúztató
műsorvezető XI.-es diákok
bevezető szövegében a ma-
rosvásárhelyi Református
Kollégium, a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum és az annak ke-
retében működő Római
Katolikus Teológiai Líceum
2014–2018-as évfolyamának
szalagavató ünnepségén. 

A több órán át tartó maratoni ren-
dezvény pénteken délután a Nem-
zeti Színház szépen feldíszített
nagytermében zajlott, ahol tíz osz-
tály diákjainak, osztályfőnökeiknek
és az igazgatóknak tűzték fel a jel-
képes kék szalagot, amelynek egyre
gazdagodó jelentéséről szinte min-
den beszédben szó esett. A műsor-
vezető Kovács Hanna és Domokos
Ferenc először a két iskola igazga-
tóját szólította a színpadra. 

– A szalagavató olyan ünnep,
amikor lehetőségünk van kimon-
dani, hogy igenis büszkék vagyunk
rátok – szólt a végzős diákokhoz
Mátéfi István, a Bolyai líceum igaz-
gatója. Beszédében hangsúlyozta az
iskola, a tanárok, a szülők szerepét
abban, hogy tanulmányaik végéhez
közeledve megismerhették önma-
gukat, vágyaikat, korlátaikat, tehet-
ségüket, megtanulták, hogy honnan
jöttek, és merre tartanak. Felelős-
ségteljes gondolkodásra és cselek-
vésre biztatta őket, valamint arra,
hogy merjenek nagyok lenni, na-
gyot gondolni, és valósítsák meg ál-
maikat itt, Marosvásárhelyen, fogyó
magyar közösségünkben. 

Különleges évfolyamhoz szólt

Benedek Zsolt, a Református Kollé-
gium igazgatója. Olyan diákokat
indít útnak a kollégium, akik a kü-
lönböző iskolai rendezvények szer-
vezésében (gólyabál, összerázó,
szalagavató, iskolai versenyek), a
kórusban, a színjátszó körben, az
áhítatokon való tevékeny részvéte-
lükkel nélkülözhetetlen színekkel
gazdagították az iskolát, amelyet az
igazgató szivárványhoz hasonlított.
A szalagot viselni megtiszteltetés,
hiszen országosan elismert intéz-
mény maturandus diákjaiként kap-
ják, akik főszereplővé válva fontos
döntéseket kell hozzanak abban a
várakozásokkal teli jelképes tavasz-
ban, amely a szalagavatással elkez-
dődött.

Az igazgatók után az iskolalelké-
szeké volt a szó. Márton Előd refor-
mátus lelkész a tálentumok kétezer
éves példázatával arra biztatta a
végzősöket, hogy ne ássák el,
hanem ismerjék fel a Teremtőtől
származó képességeiket, tehetségü-
ket, amit azért kaptak, hogy éljenek
vele, és teljesítsék ki a saját boldo-
gulásuk és mások megsegítése ér-
dekében. 

A nagykorúságot jelképező sza-
lagot egyesek a kétségbeesés jelé-
nek tekintik – osztotta meg
tapasztalatát Balla Imre római kato-
likus iskolalelkész, majd arra biz-
tatta a fiatalokat, hogy a
kétségbeesésből ne csináljanak fo-
telt, amelybe beleülnek. 

– Ne legyetek a kétségbeeséssel
élő és annak mentén dolgozó felnőt-
tek, legyetek a remény emberei, él-
jetek reményről reményre – amit jól
tudnak a római katolikus gimná-
zium diákjai – hangsúlyozta. 

Az ünnepség a XI.-es, majd a
XII.-es diákok köszöntőjével foly-
tatódott. Jó volt hallgatni a szépen
megfogalmazott, őszinte, érett,
okos, józan, cselekvésre biztató sza-
vakat, amelyek arról győzték meg a
hallgatóságot, hogy jogos az iskola-
igazgatók büszkesége. 

A szalagavatóval elkezdődik va-
lami fontos, visszavonhatatlan,

amire egyesek kitartó munkával ké-
szültek, hogy szép legyen – szólt
maturandus kollégáihoz a refis
Makkai Orsolya és társa, Vitos
Áron. A „majd lesz valahogy”
módon gondolkodóknak a minőségi
munkát feladó ács példázatát idéz-
ték, aki silányul dolgozott, mert
nem tudta, hogy a ház, amit épít, a
sajátja lesz. Ez sokakkal megesik,
akik majd rájönnek, hogy maguk-
nak kell abban a házban lakni, amit
ímmel-ámmal építettek, és ha újra-
kezdenék, akkor egészen máskép-
pen dolgoznának. Azt kívánták a
fölöttük járóknak, hogy érett, fel-
nőtt gondolkodású építőmesterek
legyenek, mert ahogy ma a munká-
hoz állnak, az szabja meg a holnap-
jukat. A kemény munkának
eredménye lesz, ahogy a kemény
henyélésnek is. „A boldogságot
pedig csak az bírja el, aki elosztja.
„A fény csak abban válik áldássá,
aki másnak is ad belőle…” – kötötte
társai lelkére a Hamvas Bélától vett
idézettel.

A bolyais Tőkés Anna Erzsébet
azt kívánta a fölötte járóknak, hogy
őrizzék meg lelkükben a múlt szá-
zadban született és nevelkedett bol-
dog, fantáziadús gyermeket.
Találják meg a szépet abban, amivel
foglalkoznak, legyenek talpraeset-
tek az élet kihívásaival szemben, és
ne feledjék, hogy a kitartás, meg-
fontoltság, hűség és jólelkűség ju-
talmául a derék királyfihoz
hasonlóan megkapják az áhított bi-
rodalmat. Ehhez az úthoz kívánt
szerencsét és optimizmust. 

Miután 12 évig tankönyvekből
tanultak és tanáraik magyarázatát
hallgatták, talán kissé nagy elvárás,
hogy egyszerre felnőtté váljanak.
„Hol van ehhez a tankönyv, hol
vannak a definíciók, és hol lehet kí-
sérletezni? – tette fel a kérdést a
XII.-es diákok nevében Portik
Kriszta tanáraik biztatása kapcsán.
Majd kifejtette, hogy bizonytalan-
ságuk a kilencedik osztályból ered,
amikor házi feladatként az élet ér-
telmét kellett megfogalmazni, és ez

a feladat időszerű marad felnőttéle-
tükben is – tette hozzá. A kék szalag
a lehetőségeket jelképezi, de nem
fedezet, mert az élet színpadán nem
fogják egyenlő adagokban oszto-
gatni a sikert. Bevallotta, hogy a
gyakran elhangzó kérdésre, hogy
„mi leszel, ha nagy leszel?”, nem
tudja a választ, azt viszont igen,
hogy az ember milyenségét az adja
meg, ahogy a körülötte levő embe-
rekhez viszonyul, és amit adni tud
magából a világnak, hogy jobbá
tegye. 

Tanáraiknak és a szalagavatót
szervező XI.-es társaiknak mondott
köszönetet Szombat Beáta Anetta,
arra biztatva őket, hogy fedezzék fel
bátran személyes merőlegeseiket
ott, ahol vannak, és ahol megtapasz-
talják a vízszintes gondolkodás
minden tragikumát. Maradjanak
meg szilárdan a hitben, maradjanak
szerénynek a vágyakban, jóindula-
túak a sikerben és rugalmasak a ku-
darcban, ami éppúgy a javukat
szolgálja, mint a siker csodálatos
pillanatai. Példaértékű magatartá-
sukkal pedig növeljék az iskola hír-
nevét, ahol volt lehetőség a felfele
ívelőt, a merőlegest is megtapasz-
talni, erősödni és gazdagodni is
egyben. 

A beszédek után a jelenlegi és
volt igazgatókat és aligazgatókat
(Mátéfi István, Benedek Zsolt,
Hajdú Zoltán, Molnár Zoltán, dr.
Bálint István, Horváth Gabriella,
dr. Tamási Zsolt) hívták a színpadra,
hogy feltűzzék nekik a kék szala-
got. Majd sorra mind a tíz osztály
vezetői és diákjai a választott zene-
szám mellett vonultak a színpadra,
ahol az osztályfőnököknek az igaz-
gatók, a diákoknak pedig, akiknek
a neve elhangzásakor a vetítővász-
non a fényképe is megjelent, az osz-
tályt vezető tanár tűzte fel a
szalagot. Színpadra vonult a XII.
alfa társadalomtudomány – intenzív
angol (osztályfőnök István Gizella),
a XII. F társadalomtudomány – in-
tenzív angol (Bondoroi Robert ), a
XII. A természettudomány – inten-
zív angol (dr. Borsos Szabolcs,
Szász Ágota-Judit), a XII. B termé-
szettudomány – intenzív angol
(Horváth Éva), a XII. beta reformá-
tus teológiai osztály (dr. Szilágyi

Judit-Mária, Lazsádi László), a XII.
római katolikus teológiai osztály
(Székely Szilárd, Haller Béla), a
XII. G matematika-informatika –
intenzív informatika (Nagy Judit,
Jakab Irma Tünde), a XII. E mate-
matika-informatika – intenzív angol
(Balázs-Oldal Katalin), a XII. H ter-
mészettudomány (Fekete Erzsébet-
Noémi), valamint a XII. D
társadalomtudomány – intenzív
német/olasz (Benedek Tímea) osz-
tály.

A prózai, verses, zenés osztály-
bemutatókat XI.-es diákok mond-
ták, szavalták vagy énekelték az
elmúlt évek értékes és érdekes él-
ményeiről, a közösségekre jellemző
hangulatról, minden osztály egy-
egy kisfilmet mutatott be. A kép-
kockák nem az eredményekről
szóltak, bár ezekben sem szűkölkö-
dik a végzős évfolyam. A tanórák-
ról, tanárokról készített villanások
mellett elsősorban a szünetekről, ki-
rándulásokról, sportrendezvények-
ről, az egymással töltött idő
humoros perceiről számoltak be. A
legnagyobb sikert a jobbára fiúkból
álló XII. G matematika-informatika
– intenzív informatika osztály
filmje aratta, amit vastapssal érté-
kelt a közönség. 

Az osztályok bemutatását válto-
zatos műsor színesítette. A szalaga-
vatókon hagyományossá vált bécsi
keringőt végzős társaik tiszteletére
tíz pár XI.-es diák mutatta be. A ko-
reográfia összeállítása és a tánc be-
tanítása Fodor Norbert Csanád és
Vaszi Réka munkáját dicsérte. Fel-
lépett a 25 IX–XII.-es diákból álló
Bolyai zenekör, amelyet a XI.-es
Bányai Orsolya vezet, szakmai irá-
nyítójuk László József tanár, és si-
keresen szerepelt az iskola
néptánccsoportja. A műsorvezetők
többször is köszönetet mondtak a
támogatóknak, majd befejezéskép-
pen a felnőttek világába jelképesen
beavatottak a zenekörösökkel
együtt énekelték el Nemes Nagy
Ágnes Tanulni kell című versét
László József tanár megzenésíté-
sében és irányításával: „tanulni
kell magyarul és világul, tanulni
kell mindazt, ami kitárul, ami vi-
lágít, ami jel: tanulni kell, szeretni
kell”. 

Magyar állami támogatással
sikerült megvásárolnia a Be-
kecs Néptáncegyüttesnek egy
kisbuszt, amely igen nagy se-
gítséget jelent a különféle ki-
szállásokkor, illetve a
néptáncoktatásra járó gyere-
kek szállításában. 

A nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkárság és a Bethlen Gábor
Alapítvány támogatásának köszön-

hetően az egyesületnek sikerült
megvásárolnia egy kilencszemé-
lyes, használt Opel Vivaro kis-
buszt, amely nagyon hasznos,
mert így költséghatékonyabban
tudják megszervezni a különböző
kiszállásokat, és a néptáncokta-
tásra járó gyerekek szállításában is
segít. Ugyanakkor egy nagy telje-
sítményű vetítőt, valamint egy
korszerű lámpát is magáénak tud-
hat az egyesület, amelyek fontos
kellékei a táncszínházi előadásaik-
nak. 

Benő Barna, a Bekecs Néptánc-

együttes vezetője lapunknak el-
mondta, nagy szükségük volt a saját
járműre, ugyanis ennek hiányában
eddig arra kényszerültek, hogy a ki-
szállásokra buszt béreljenek, vagy
pedig a táncosok saját gépkocsiik-
kal utaztak a fellépések helyszínére.
Az együttesvezető hozzátette, ígé-
retet kaptak egy újabb anyagi támo-
gatásra, amiből egy második
kisbuszt szereznének be, és ez eset-
ben a két járművel már fennakadás
nélkül meg tudnák oldani a kiszál-
lásokat. 

A kisbusz ugyanakkor nagy se-

gítséget jelent a Bekecs Néptánc-
együttes által kezdeményezett nyá-
rádmenti néptáncoktatási program
lebonyolításában is. Munkájuk
révén a térségben 700 gyermek
tanul néptáncot és élteti a hagyo-
mányt. A Nagy-Bekecs táncosai
számos nyárádmenti településen
oktatnak néptáncot, szinte minden
községben van legalább egy tánc-
csoportjuk, de az is előfordul, hogy
egy községben három településen
működik csoport, mint például
Dózsa Györgyben, vagy Ákosfal-
ván, ahol a község kilenc falujából
viszik a gyerekeket a három telepü-
lésre, ahol az oktatás zajlik. A szál-
lítást az önkormányzatok vállalták
fel. Benő Barna elmondta, azt ta-
pasztalják, hogy ahogy nőnek a

gyerekek, sokan lemorzsolódnak,
például, ha egy faluból harminc I–
IV. osztályos gyerek jár táncolni,
mire V–VIII. osztályosok lesznek,
már csak 20-an maradnak, középis-
kolás korban pedig három-négyen
folytatják csak a néptáncot. Ezekkel
a tehetséges középiskolásokkal je-
lenleg Teremiújfaluban, valamint
Nyárádszeredában foglalkoznak,
oda kell eljussanak a néptánc mel-
lett kitartó fiatalok, és ebben is se-
gítségükre lesz majd az újonnan
vásárolt kisbusz. 

A továbbiakban viszont a terveik
között szerepel, hogy több telepü-
lésen alakítsanak ki csoportokat
középiskolás fiatalok számára –
fűzte hozzá a néptáncegyüttes ve-
zetője. 

Magyar állami támogatással
Kisbuszt vásárolt a Bekecs

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Menyhárt Borbála
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Merjetek nagyok lenni! 
Tíz osztály diákjai kaptak kék szalagot 

Bodolai Gyöngyi



Fucsovics Márton három szett-
ben, 2 óra 3 perc alatt kikapott hét-
főn a 19-szeres Grand Slam-bajnok
Roger Federertől az ausztrál nyílt te-
niszbajnokság nyolcaddöntőjében.

A világranglistán 80. magyar elő-
ször találkozott versenykörülmé-
nyek között a sportág történetének
legeredményesebb játékosával – ta-
valy együtt edzettek pár napot
Svájcban –, a remek hangulatot ez-
úttal is telt ház, azaz 14.800 néző
garantálta a Rod Laver Arénában. A
korábbi napok 40 fokos hősége

után, egy hidegfrontnak köszönhe-
tően kellemes 23 fokban kezdődött
a meccs a 36 éves címvédő adoga-
tásával, s az első pontot Fucsovics
nyerte. Hat gém után (3:3) a magyar
teniszező – akinek edzője, Sávolt
Attila 2002-ben kikapott Federertől
Melbourne-ben – semmi–negyven-
ről hozta a szerváját, majd remekül
tartotta a lépést a volt világelső
svájcival. Az ötszörös melbourne-i
bajnok azonban 5:4-nél kihasználta
első játszmalabdáját, és 36 perc el-
teltével szettelőnybe került.

A folytatásban a juniorként
wimbledoni bajnok Fucsovics 1:2-
nél bréklabdákat hárított, majd
mindketten hozták az adogatásai-
kat, a svájci időnként alig egy perc
alatt. A fantasztikus hálójátékot be-
mutató Federer 6:5-nél elpuskázta a
szettlabdáját, a rövidítésben 3-3-ig
együtt haladtak, majd az ellenfél be-
söpörte a második – 54 perces –
játszmát is.

A harmadik felvonás már Federer
egyértelmű fölényét hozta, aki rög-
tön brékelt, majd nemsokára ismét
elvette az elfáradó magyar szervá-
ját, és 5:1-re elhúzott. Fucsovics
erejéből még egy gémre futotta,
majd bő két óra elteltével mehetett
a hálóhoz gratulálni riválisának.

A pályán adott nyilatkozatában
Federer – akire a negyeddöntőben a
cseh Tomas Berdych vár – méltatta
Fucsovics teljesítményét: „Jól és
tisztán játszott, igazából csak két
szett és brékelőny után dőlt el a
meccs. Ilyen hátrányban már nehéz
mentálisan összeszednie magát egy
játékosnak, ezzel együtt gratulálok
és sok sikert kívánok neki.”

„Szerintem nagyon jó mérkőzést
játszottunk, bár Federer ellen nem
lehet a legjobb teniszedet nyújtani.

Küzdöttem, nincs szégyellnivalóm”
– nyilatkozta Facebook-oldalán Fu-
csovics. Kiemelte: sokáig egyen-
rangú ellenfélnek érezte magát, és
„nagyon sokat tanult” a mérkőzés-
ből. A legközelebbi találkozójukon
pedig már ő szeretné győztesen el-
hagyni a pályát. „Úgy hiszem, hogy
ez csak idő kérdése” – mondta a
magyar teniszező.

„Nagyszerű másfél hét volt, sok
szép emléket viszek magammal” –
tette hozzá Fucsovics, aki legköze-
lebb Belgiumban, a Davis-kupa-
csapatban, azt követően pedig a
budapesti challenger tornán sze-
retne bizonyítani.

Ausztráliai szereplése nyomán a
magyar teniszező várhatóan a 62-
63. helyre jön fel a világranglistán.
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Nem volt egy súlycsoportban
a Bukaresti CSM és a Maros-
vásárhelyi CSU Medicina csa-
pata a szombati női röplabda
bajnoki találkozón, az A1 osz-
tályú pontvadászat 12. fordu-
lójában. A fővárosi klub
„világválogatottja” alig vala-
mivel több mint egy óra alatt
elseperte a marosvásárhelyi
fiatalok minden ellenállását.

A Medicina felszabadultabban és
ennek következtében kevesebb hi-
bával játszott, mint egy hete Jászvá-
sár ellen, így – az ellenfél
egyértelmű fölényének tudatában –
minden megszerzett pont őszinte
örömöt okozott, mosolyogva tudták
elhagyni a játékteret. Az más kér-
dés, hogy miként jellemzi Marosvá-
sárhely sportját, hogy már ilyen
kevés is elég egy kis örömhöz.

Roppant bátran kezdte a Medi-
cina a Dinamo csarnokban megren-
dezett találkozót, az elején 5-2-re
vezetett, és csak 7-7 után engedte át
a vezetést a házigazdáknak. A CSM
első időkérése azonban meghozta a
változást a bukarestiek játékában,
az addigi lagymatag támadások he-
lyét Baciu „ágyúgolyói” vették át,
és a fejjel magasabb hazai sánc
egyre gyakrabban zárta le a támadás
útját a marosvásárhelyiek előtt. A
statisztika 16 sáncolásból szerzett
pontot számol össze a házigazdák
szempontjából az összesen 75-ből,

ami több, mint az összes pont egyö-
töde. Ugyanakkor az átlagosnál lé-
nyegesen kevesebb pontot
„ajándékozott” oda a Medicina ki
nem kényszerített hibákból, ám a
bukarestiek támadásai olyan erővel
érkeztek, hogy ha a védelem oda is
ért a labdához, már nem tudta azt
kontrollálni.

Különösen a második játszmában
volt nagy a különbség, amikor a
Medicina alig tudott hat pontot
gyűjteni, ismételjük, anélkül hogy
sokat hibázott volna, ám ekkora volt
– elsősorban fizikális szempontból
– a különbség a két csapat között.
Predrag Žucović időkérései során
megpróbálta arra ösztönözni a tanít-
ványait, ne törődjenek az ered-
ménnyel, minden labdamenetet a
legjobb tudásuk szerint próbáljanak
megoldani, ez a tudás azonban ezen
a meccsen nem volt elég.

A női röplabda A1 osztály követ-
kező fordulóját szombaton rende-
zik, a Medicina egy újabb bajnoki
pretendens, a CSM Târgovişte
együttesét fogadja a Pongrácz
Antal-csarnokban.

Mosolyogva veszíteni

Röviden
* Kazahsztán ellen mutatkozik be Georges Leekens: az új szövetségi

kapitány március 23-án hazai pályán ülhet le először a magyar labda-
rúgó-válogatott kispadjára. Négy nappal később szintén otthon Skócia
csapatát fogadja a magyar csapat. Előbbi találkozó 19 (romániai idő
szerint 20), utóbbi 20 (21) órakor kezdődik.

* Az amerikai Christian Coleman 6,37 másodperccel új világrekor-
dot állított fel 60 méteres síkfutásban. A sprinter Maurice Green csú-
csát (6,39) adta át a múltnak a clemsoni viadalon.

* A francia Gabriella Papadakis–Guillaume Cizeron jégtánckettős
sorozatban negyedik kontinensbajnoki címét szerezte Moszkvában,
több mint 16 ponttal megelőzve a második helyezett hazai Bobrova–
Szolovjev duót.

* A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 389 orosz sportolónak adott en-
gedélyt, hogy semleges zászló alatt részt vegyen február 9. és 25. között
a phjongcshangi téli olimpián. A szervezet az eredetileg ötszáz nevet
tartalmazó listát szűkítette 389-re: ők azok a sportolók, akik országuk
doppingbotránya ellenére is igazoltan tisztán versenyeztek, így ha kva-
lifikálják magukat, ott lehetnek az ötkarikás játékokon.

Simona Halep negyeddöntős
Simona Halep gond nélkül bejutott az Australian Open női egyes

versenyének negyeddöntőjébe, miután hétfőn 6:3, 6:2 arányban le-
győzte a japán Naomi Oszakát. A világelső román teniszező ezúttal
sokkal meggyőzőbb játékot mutatott, mint az amerikai Lauren Davis
elleni, csaknem négyórás, drámai mérkőzésen, és 1 óra 19 perc alatt
túllépett japán ellenfelén.

Halep visszafogottan kezdte a találkozót, 1:0-ra, 2:1-re és 3:2-re is
vezetett a japán, ám miután a hatodik játékban hárított három break-
labdát, átvette a kezdeményezést, és 6:3-ra hozta a szettet. A második
játszma Oszaka-breakkel indult, de Halep fordított, aztán elhúzott 4:1-
re, és végül 6:2-re nyerte a szettet. 

A román lány két ászt ütött a mérkőzésen, a japán ötöt, és mindket-
ten két-két kettős hibát vétettek. Halep sokkal hatékonyabban adogatott, mint Oszaka, ugyanakkor előbbi a
hétből öt bréklehetőséget értékesített, míg utóbbi nyolcból mindössze egyet. Mindkét játékos 22 nyerő ütést
mutatott be, Oszakának azonban több ki nem kényszerített hibája volt. 

Halep erős fáradtságra panaszkodott a korábbi fordulóban Lauren Davis ellen vívott maratoni (3 óra 45
perces) mérkőzés után, és örömét fejezte ki, hogy tovább tudott lépni. „Viszonylag jól játszottam, és boldog
vagyok, hogy ismét bejutottam az Australian Open negyeddöntőjébe. Miután az első fordulóban megsérült
a bokám, nem voltam biztos benne, hogy képes leszek rá” – nyilatkozta a profi női teniszezők (WTA) honlapja
szerint a világranglistát vezető román sportoló. 

Halep következő ellenfele cseh teniszező lesz: a hatodik helyen kiemelt Karolína Plísková és a 20. helyen
kiemelt Barbora Strýcová közötti párharc győztesével játszik majd a negyeddöntőben.

Bálint Zsombor

Fucsovics három szettben kikapott Federertől

A Medicina felszabadultabban és ennek követ-
keztében kevesebb hibával játszott, mint egy
hete Jászvásár ellen (amikor képünk készült),
így – az ellenfél egyértelmű fölényének tuda-
tában – minden megszerzett pont őszinte örö-
möt okozott. Fotó: Nagy Tibor

A világranglistán 80. magyar (b) először találkozott versenykörülmények között a sportág
történetének legeredményesebb játékosával

A világelső román teniszező ezúttal sokkal
meggyőzőbb játékot mutatott, mint az előző
fordulóban

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 12. forduló: Bukaresti CSM – Marosvá-

sárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:15, 25:6, 25:16)
Bukarest, Dinamo csarnok, 100 néző. Vezette: Valentin Besoi (Rm.

Vâlcea), Alexandru Prodana (Bukarest). Ellenőr: Constantin Ispas
(Bukarest).

Bukaresti CSM: Radosová, Koolhaas, Signorile, O. Medić, S.
Medić, Baciu (Zadorozsnaja). Liberó: Ispas.

CSU Medicina: Babaş, Dobriceanu, Iancu, Vers, Buterez, Ioan
(Cauc, Dumitrescu, Niţă, Arniceru, Diţu, Străchinescu). Liberó: Mol-
nar (Rancz).

Eredményjelző
A női röplabda A1 osztályú bajnokság 12. fordulójában a követ-

kező eredmények születtek: Bukaresti CSM – Marosvásárhelyi CSU
Medicina 3:0, Jászvásári Penicilina – Balázsfalvi Alba Volei 0:3, Lu-
gosi CSM – Temesvári Agroland 0:3, Bukaresti Dinamo – CSM Târ-
govişte 0:3. A Kolozsvári U – Bákói Ştiinţa mérkőzést elhalasztották.

A bajnokság állása

1. Bukaresti CSM           12         11          0      1        0     35:18    34
2. Balázsfalva                 12         11          0      0        1     34:4      33
3. Târgovişte                   12         8           1      0        3     29:5      26
4. Bákó                           11         8           0      0        3     24:11    24
5. Temesvár                    12         7           1      0        4     26:16    23
6. Lugos                          12         3           0      1        8     12:27    10
7. Dinamo                       12         2           1      1        8     13:30    9
8. Medicina CSU            12         2           0      1        9     11:32    7
9. Jászvásár                   12         1           1      1        9     9:33      6
10. Kolozsvár                  11         1           1      0        9     8:29      5

1982 óta nem volt magyar a legjobb 16 között
Ami a 25 éves Fucsovics ausztráliai szereplését illeti, a 128-as főtábla

1982-es bevezetése óta ő volt az első magyar férfi, aki a legjobb 16-ba
jutott – Baranyi Szabolcs nyolcaddöntőzött 1973-ban, de akkor még 64-
es volt a főtábla. Egyben Fucsovics lett az első magyar 2004 óta, aki az
Australian Openen a nyolcaddöntőbe került, akkor Kapros Anikónak si-
került ez a bravúr. Továbbá ő az első magyar férfi játékos Taróczy Balázs
menetelése óta az 1984-es Roland Garroson, aki Grand Slam-tornán a
legjobb 16-ba jutott, a teljes open érában pedig a negyedik Gulyás István
(Roland Garros 1968, 1969, 1971), Baranyi Szabolcs (Australian Open
1973 és Wimbledon 1973) és Taróczy (Roland Garros 1976, 1980, 1981,
1984 és 1980 Wimbledon) után.

Babosék is a nyolc között
Bejutott a női páros verseny negyeddöntőjébe a Babos Tímea – Kris-

tina Mladenovic kettős az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A magyar–
francia duó két szettben, másfél óra alatt múlta felül hétfőn a Viktorija
Golubic–Nina Stojanovic svájci–szerb kettőst.

Az első játszmában Babosék az első és az ötödik játékban is elvesz-
tették adogatásukat, a folytatásra azonban javult a játékuk és 1:4-ről
egyenlítettek. Ezután újra elment egy adogatójáték, végül mégis a jól
küzdő magyar, francia páros került szettelőnybe 49 perc alatt. A második
játszma már simábban alakult, az ellenfél ebben a szakaszban csak két
gémet tudott nyerni.

„Nem volt könnyű az elmúlt néhány mérkőzés, a mai sem volt egy-
szerű – kezdte értékelését a honlapján Babos. – Az első szettben 4:1-re
vezetett az ellenfél, nagyon jól játszott, de úgy gondolom, mi is meccsről
meccsre jobbak vagyunk, és ez a legfontosabb.” A magyar teniszező
szerint partnere is egyre jobban játszik, és pozitívum az is, hogy mind-
ketten végig küzdöttek az eddigi mérkőzéseiken. „Az is nagyon fontos,
hogy akármennyire is sikeres voltam tavaly, most érzem azt, hogy újra
élvezem a párost. Kristinával sokkal jobban megértem magam a pályán”
– mondta Babos.

A következő ellenfél az első helyen kiemelt Andrea Sestini Hlavác-
ková – Csan Latisha (cseh–tajvani) kettős lesz. Előbbi játékossal nyerte
tavaly a WTA-vb-t Babos. Az ugyanott a svájci Martina Hingisszel sze-
replő tajvanit az elődöntőben győzték le.

Eredményjelző
Ausztrál nyílt teniszbajnokság, nyolcaddöntő:
* férfi egyes: Roger Federer (svájci, 2.) – Fucsovics Márton 6:4,

7:6 (7-3), 6:2
* női egyes: Simona Halep (romániai, 1.) – Naomi Oszaka (japán)

6:3, 6:2
* női páros: Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia,

5.) – Viktorija Golubic, Nina Stojanovic (svájci, szerb) 7:5, 6:2
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Állítják, év eleje táján nagyon
fontosak az első dolgok, mert talán
irányt szabhatnak az esztendőre. A
vár-laki „irodalmi egylet” tagjai és
barátai nem bíztak semmit a vélet-
lenre. Legyen a jókedv, a vidám-
ság, a humor az év indító
motívuma. Idei első találkozásuk
vendége Székely Szabó Zoltán.
Nem is kell őt különösképpen a
marosvásárhelyi közönségnek be-
mutatni, sőt a bécsi közönségnek
sem. A Maros megyei Rücsön szü-
letett színész, humorista, író, szer-
kesztő, magyar nyelv- és
irodalomtanár, mint írja, több erdé-
lyi élettér (Kolozsvár, Sepsiszent-
györgy, Kézdikővár, Kézdi-
vásárhely) után 1987-ben az oszt-
rák fővárosban telepedett le. A
bécsi élet szépségei és árnyoldalai
2014-ben „migránssá” avanzsálják,
mégpedig „nyugati migránsként”
Marosvásárhelyen talált otthonra.
Csakhogy aki világpolgár, az nem
tud egy helyben megülni, jelenleg
Marosvárárhely és Nagyvárad közt
„ingázik”. „Nyugdíjas vagyok, rá-
érek a kormánnyal pánikolni…” –
mondja. Nahát, pont ez a jó, így a
tréfamesternek még több ideje jut
humorra, szatírára, írásra. Székely
Szabó Zoltán azok közé az em-
berek közé tartozik, akik ontják
magukból az adomákat, lételemük
a humor, minden mondatukban ott
bujkál a nevettetés titkos hatalma.
Rímekbe rejtett gondolatok, a hét-
köznapok természetes kísérői, tá-
gabb- és szűkebb környezetünk
örömére. A vár-laki találkozó apro-
pója a vendégnek a 2017-es év
végén a marosvásárhelyi Juventus
Kiadónál megjelent Különjárat
című kötete, amely válogatást tar-
talmaz a humorista legújabb szati-

rikus írásaiból, ironikus jelenetei-
ből, anekdotáiból. Már a borítója
mosolyt fakaszt, hiszen a szerző
saját fotójának felhasználásával ké-
szült, sőt a szerző maga látható
rajta, amint mezőgazdasági munka
végzése közben, egy traktor után
kötött eke szarvát fogja. Na, nem
azért mosolygunk, mert dolgozik,
hanem azért, mert elértjük a kép
iróniáját. Önvallomását a tollforga-
tásról és ezen belül a humorról bi-
zonyára sokan idézik még: „Az
utóbbi időben mindinkább csalom
a Színházat az Irodalommal. Mert
ő megértőbb: félárnyékban, félsze-
gen, félrészegen, félálomban is
enged írni. Ha véletlenül elakadok
a szöveggel, én alszom rá egyet,
nem a közönség… Két fontos él-
tető elemem: a humor és a bor. A
humor életforma. Megszabja a vi-
szonyodat a rendszerrel, a főnö-
köddel, a nőkkel... A humor
életnedv, a szellem és a lélek Béres

Cseppje. Rendben tartja az agyat,
a gyomrot, ápolja a szerelmet és a
barátságot, segít együtt élni a fele-
séggel és a reumával…” A Külön-
járat menetrendje a következő: két
részből áll: van itt közéleti szatíra,
politikai humor, a kisebbségi sors
mindennapjainak bemutatása,
élces humorral spékelve, a máso-
dik részben pedig egy marosvásár-
helyi borozó baráti asztal-
társaságának állít emléket, a való-
ságban is emlék, hiszen a minap
bezárta kapuját a fogadó. Több-
nyire színészkollégákkal, valamint
színházat kedvelő barátokkal jöttek
össze ezen a helyen, anekdotákból,
nagyotmondásokkal megtűzdelt
történetekből nem volt hiány a
késő éjszakába nyúló estéken, és
mit tesz ilyenkor a vérbeli humo-
rista? Hát szépen csendben lejegyzi
a történeteket, a végére odafir-
kantja a „mesélő” nevét, és már
meg is van az ötlet; ennek a rész-
nek az alcíme: Vigasztal e víg asz-
tal. 

A kötetbemutatón két művész-
társ, Csíki Hajnal és Kárp György
színművészek remek előadásában
rövid összeállítás hangzott el. A
hangulat emelkedett, mindenki
nevet, legvégén persze elégedet-
ten nevet maga a szerző, Székely
Szabó Zoltán is, hiszen a terve si-
került: szem nem maradt szára-
zon! Az est kötetlen
beszélgetéssel, humoros emlékek
felidézésével és dedikálással zá-
rult. Javaslom, keressék meg a kö-
tetet, a jókedvre hangolódás
garantált. Befizetünk Tutuka kü-
lönjáratára, várjuk a folytatást,
hisz, mint mondta, nyugdíjas, van
ideje, és tud is írni. 

Doszlop Lídia

A taxínész különjárata

Egy, a helyi tanács által a közbiz-
tonság erősítése érdekében jóváha-
gyott határozattervezet alapján a
polgármesteri hivatal hozzáfogott
térfigyelő kamerák felszereléséhez
a városban. Eddig 70 működik út-
kereszteződéseknél, a központban
több helyen, és azokban a városré-
szekben, amelyekről több panasz
érkezett korábban a közbiztonság-
gal kapcsolatban. Így például hét
kamera figyeli Abafája környékét.
A rendszer igen hatékony, többször
sikerült tolvajt kézre keríteni, és
volt két eset, amikor egy fiatal gép-
kocsivezető gyorshajtás miatt el-

vesztette uralmát a gépkocsi felett,
és villanyoszlopnak csapódott,
majd elmenekült a helyszínről. Egy
másik alkalommal pedig a szászré-
geni napokon az egyik utcában egy
tehergépkocsi-vezető autójával le-
szakított egy villanyvezetéket,
azonban a város kijáratánál sikerült
felelősségre vonni. Mindkét alka-
lommal a megfigyelőrendszernek
köszönhetően intézkedtek. A kame-
rák felvételeit, amelyeket két hétig
őriznek meg, egy erre kialakított he-
lyiségben követhetik a helyi és a vá-
rosi rendőrök, akiknek lehetőségük
van azonnali beavatkozásra. (v.gy.) 

Szászrégenben 70 térfigyelő
kamera működik 

Diákújságíró-tábor Szovátán

Az Unitárcoop Alapítvány, a
marosvásárhelyi unitárius egyház-
községek alapítványa ökumenikus
jelleggel működik, fő célkitűzése a
nehéz helyzetben élő idősek meg-
segítése.

2017 folyamán az alapítvány
több mint száz Maros megyei idős
embernek nyújtott különböző szo-
ciális szolgáltatást. Ezen szolgálta-
tások hozzájárultak az idősek
életminőségének javításához, az
elszigetelődés és időskori elmagá-
nyosodás megelőzéséhez. 

Az otthoni idősgondozás által
segítséget nyújtottunk az alapvető
háztartási munkákban, a takarítás-
ban, a bevásárlásban, főzésben
stb., az adminisztratív ügyintézés-

ben, valamint szociális és mentál-
higiénés szaktanácsadást nyúj-
tottunk azoknak, akik ezt igényel-
ték. Ezek mellett alapélelmiszerből
álló segélycsomagot juttattunk ha-
vonta a nehéz helyzetben élő idős
emberek számára. Programjaink
megvalósítása alkalmazottaink,
valamint önkéntes munkatársaink
segítségével történt, akiknek oda-
adó munkáját ezúton is köszönjük.

Az időskori elmagányosodás
megelőzése érdekében közösségi
és hagyományőrző programokat
szerveztünk. Az egyik ilyen prog-
ram a klubtevékenység idős sze-
mélyeknek. Ennek keretében
megünnepeltük egyházi és nemzeti
ünnepeinket, a név- és születésna-

pokat, az idősek világnapját októ-
ber 1-jén, szeptemberben az idős-
klub fennállásának 15.
évfordulóját, decemberben pedig
évzáró ünnepséget tartottunk. A
hagyományőrző tevékenységek
által a régi kézműves foglalkozá-
sok újraélesztése – varrás, szövés
– mellett az új generációknak való
átadására is lehetőség nyílt, mivel
ezen foglalkozásokon egyre több
fiatal vett részt. Nyitott kapuk hete
az Unitárcoop Alapítványnál cím-
mel – kézműves alkotótábort szer-
veztünk felnőtteknek és
gyerekeknek. Kézműves terméke-
inkkel több Maros megyei rendez-
vényre és településre is
eljutottunk: a marosvásárhelyi For-
gatagra, a marosvásárhelyi város-
napokra, az Őszi Szimfóniák
keretében megszervezett kézmű-
vesvásárra, vagy a mikházi római
fesztiválra. 

Utoljára, de nem utolsósorban
megemlítjük az egészségügyi se-
gédeszközök kölcsönzését, mely
az egyik legrégebbi és legfonto-
sabb szolgáltatás, hiszen olyan nél-
külözhetetlen segédeszközök
kölcsönzésére ad lehetőséget, me-
lyek beszerzése komoly anyagi ter-
het jelentene a rászoruló
családoknak.

Mindezen programokat Maros-
vásárhely Polgármesteri Hivatala,
Maros Megye Tanácsa, a Bethlen
Gábor Alap, a Gondviselés Segély-
szervezet támogatta. 

Köszönjük ezúton is a támoga-
tók hozzájárulását, mellyel segítet-
ték az alapítvány munkáját és
céljainak megvalósítását a 2017-es
esztendőben. 

Gergely Orsolya szociális
munkás, programkoordinátor

Az Unitárcoop ott segít, ahol nagy a szükség

Székely Szabó Zoltán dedikál 
Fotó: Dónath Nagy György

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A hét végén rendezte meg a
Teleki Oktatási Központ
(TOK) és a Gub Jenő Termé-
szetismereti Tudástár a már
hagyományos évi diák-
újságíró-táborát a hazai ma-
gyar középiskolák szerkesztői
számára.

A diákújságíró-táborok a kétez-
res évek végén élték virágkorukat a
TOK-ban, azonban a hagyományos
és nagy népszerűségnek örvendő
program anyagi források hiányában
néhány évig kimaradt, tavaly sike-
rült újjáindítani – tudtuk meg Szol-
láth-Máté Hunortól, a TOK
programigazgatójától. A szervezők
szerkesztőségenként a táborba két
tagot vártak. A diáklapjuk legutóbbi
számával pályázhattak, ahol pedig
csak ezután lesz diákújság, onnan
lapterveket vártak. A jelentkezése-
ket különböző szakmai szempontok
szerint bírálták el, de az anyagi for-
rások függvényében igyekeztek
minél több csapatot fogadni, akik
ingyenesen vehettek részt a hétvégi
képzésen, amelyet a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Politika-, Közigazgatás- és Kom-
munikációtudományi Kara Újságíró
Tanszékének docense, illetve ad-
junktusa, dr. Vallasek Júlia és dr.
Botházi Mária tartott.

A program pénteken délután kez-
dődött, a résztvevők az eligazítás
után este a városházán részt vettek
a Nőileg magazin lapbemutatóján.
Szombaton délelőtt egy bevezető
„gyorstalpalóval” kezdtek, rövid
műfaji ismertetővel és laptükör-ké-
szítéssel, a különböző szerkesztősé-
gek tagjai egymást interjúvolták
meg, ebből kiderült, hogy kinél mi-
lyen probléma vagy erősség áll
fenn, miket kell orvosolni, miket
lehet egymástól átvenni. A képzés
során egy fiktív lapot készítettek,
amelyen hat rovatra osztva dolgoz-
tak a diákok. Délután a városban te-
repmunkát végeztek, interjúkat,
fényképeket készítettek, este pedig
megírták anyagaikat. Vasárnap a lap
szerkersztése, tördelése, korrektúrá-
zása és nyomtatása volt a feladat.
Hasonló érdeklődéssel

Vallasek Mária tavaly első alka-
lommal vezetett diákújságíró-tábort

a TOK-ban, ahhoz képest idén egy-
részt gyakorlatiasabbá tették a kép-
zést, mivel a diáklapoknál rövid
időszakonként cserélődik a szer-
kesztői gárda, újra kell tanulni az is-
mereteket, másrészt a gyakorlati
foglalkozásokat a diákok érdeklő-
dését figyelembe véve építették fel.
A szakember szerint nincsenek lát-
ványos különbségek a vidéken és
városokban működő lapok között,
hiszen akik szerkesztenek, azok ha-
sonló érdeklődéssel fordulnak a
témák felé. A szórványban és tömb-
magyarságban, illetve nagyváro-
sokban működő lapok között
vannak ugyan lehetőségbeli különb-
ségek, de minden részt vevő fiatal
szerkesztő aktív, nyitott, érdeklődő,
agilis. Tavaly a tábor után a résztve-
vők visszajelzése az volt, hogy az
eddigi „legmenőbb” tábor volt, és
reméli, az idei után is ezzel a benyo-
mással tértek haza a diákok.
Másoknak is ajánlják

A hétvégi képzésen tizenhét er-
délyi középiskola diákújságának
szerkesztői vettek részt: Marosvá-
sárhelyről három, Székelyudvar-
helyről és Gyergyószentmiklósról
két-két, Nagyszalontáról, Szilágy-
somlyóról, Maroshévízről, Négyfa-
luból, Nagyváradról, Sepsiszent-
györgyről, Brassóból, Szovátáról,
Bánffyhunyadról és Csíkszeredából
egy-egy kétfős csapat.

A gyergyószentmiklósi Salamon
Ernő Elméleti Líceum lapja, a Kópé
rövidebb megszakításokkal már
húsz éve működik, kéthavonta jele-
nik meg. Csorba Melinda két éve
tagja a szerkesztőségnek, jövőben
várhatóan ő veszi át a főszerkesztői
feladatokat, ezért a tavalyi után
idén is eljött a táborba, mert úgy
érzi, szüksége van a tapasztalati és
elméleti tudásra. Leginkább a gya-
korlati tevékenységeket élvezte,
szerkesztőségeket alakítottak, újsá-
got, rovatokat szerkesztettek, cik-
keket írtak. Úgy gondolja, ha
ezután is lesznek ilyen táborok, is-
kolájukból mindig lesz jelentkező,
hiszen itt sokat fejlődnek, továbbá
minden működő vagy megalakuló-
ban levő lap szerkesztőinek java-
solja, hogy ne hagyják ki az ilyen
képzési alkalmakat.

Gligor Róbert László

Tizenhét erdélyi középiskola lapszerkesztői vettek részt a képzésen
Fotó: Szolláth-Máté Hunor/Teleki Oktatási Központ



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Szovátán alkudható áron
(elfogadok cserelehetőséget is).
Érdeklődni a 0766-981-403-as
telefonszámon. (6189) 

KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen kö-
zelében igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltöz-
hető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőköz-
ponttal rendelkezik. Tel. 0744-394-
333. (60862-I)

ELADÓ két utánfutó lucernaszéna
Bándon. Tel. 0771-566-446, 0365/738-
210, 20-22 óra között. (6329)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830)

ELADÓ lucerna Ákosfalván. Tel. 0743-
761-147. (6357)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (6365)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szabo Carol névre
szóló utazási igazolványom. Semmisnek
nyilvánítom. (6348)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6047)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

HAJVÁGÁS otthon a lakásán. Tel. 0774-
044-280. (6316)

VÁLLALOM bármilyen bádogosmunka
javítását, szemétlefolyók készítését és
felszerelését, tömbházaknál javítok
szemeteskonténereket stb. Tel. 0746-
664-156. (6273)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír
szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20.
szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak
kezelése.
Tel. 0743-714-914. (19742)

FAFELVÁGÁST vállalok. Tel. 0754-321-
542. (6373)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú és megtört szívvel
emlékezünk január 23-án a
marosvásárhelyi SZÁNTÓ
SÁNDORRA halálának 2.
évfordulóján. Bánatos fele-
sége, Kati, leánya, Tünde,
veje, Levi és unokája, Norbi.
Emléked mindig szívünkben
őrizzük. Nyugodj békében!
(6148-I)

Emlékeztetni szeretném mind-
azokat, akik ismerték,
szerették és tisztelték a drága
jó férjet és édesapát, GÁL
DEZSŐT, hogy ma, január 23-
án van halálának 19.
évfordulója. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, Éva,
leánya, Emese és veje,
Levente. (6266-I)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
január 24-én a mezőcsávási
ifj. IMREH LÁSZLÓRA
halálának 35. évfordulóján.
Emlékét őrzi testvére, Iluska
és családja. (6278-I)

Fájó szívvel emlékezünk
január 23-án MÁTHÉ
MÁRTONRA, a felejthetetlen
édesapára halálának 21.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csen-
des! Lányai, vejei, unokái,
valamint szerettei.
Elvira Vancouverből. (v.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, rokon, 

HORVÁTH GIZELLA 
január 20-án, életének 89. évé-
ben, hosszú, de türelemmel vi-
selt betegség után csendesen
megpihent. Temetése január 23-
án, kedden 13 órakor lesz a kato-
likus temető felső kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (6361-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, sógor, rokon, barát és
szomszéd, 

SZŐCS SÁNDOR 
(Kiri) 

a Bőrgyár volt dolgozója,  
életének 68. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. ja-
nuár 23-án, kedden du. 2 órakor
lesz a meggyesfalvi temetőben. 
Emlékét őrzi gyászoló felesége,

két lánya, két veje, két kicsi 
unokája: Liza és Konrád. 

(6337-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya, test-
vér, nagymama, dédnagymama,
anyós, anyatárs, rokon, jó szom-
széd, jó barát, 

BORTNYIK ERZSÉBET 
szül. Nagy 

életének 85. évében csendesen
megpihent. Temetése kedden,
2018. január 23-án 14 órakor lesz
a római katolikus temető felső
kápolnájából. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (6342-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon, jó barát, jó
szomszéd, 
a Metalotechnika volt dolgozója, 

CSEH LÁSZLÓ 
életének 72. évében január 20-án
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunkat 2018. január 24-én,
szerdán 13 órakor kísérjük
utolsó útjára a katolikus temető
felső kápolnájából. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (6368-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a kibédi születésű 

PÉTERFI EMESE
hosszú szenvedés után vissza-

adta lelkét Teremtőjének 65 éves
korában. Drága halottunk teme-
tésére csütörtökön, január 25-én
15 órától kerül sor a Jeddi úti te-
metőben. 

Búcsúzik tőle bánatos férje, 
József és lánya, Emese. 

Mindig emlékezni fogunk rá.
(6370-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapám, 

ZSIGMOND FERENC 
nyárádszeredai lakos életének
73. évében 2018. január 21-én el-
hunyt. Temetése 2018. január 24-
én 13 órakor lesz Nyárád-
szeredában, református szertar-
tás szerint. Emléke legyen áldott! 

Emlékét őrzi felesége, lánya,
Melinda, Karcsi és unokái.

(6377-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást Kovács Attila kollégánk
szeretett FELESÉGE haláláról.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)  

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
Kovács Attila kollégánknak és
osztozunk szeretett FELESÉGE
elvesztése miatt érzett
fájdalmában. Az Aquaserv
munkaközössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Cseh Lászlónak és
Cristinának, és osztozunk
ÉDESAPJUK elvesztése miatt
érzett fájdalmukban. Az 1848. út
48-as számú tömbház lakói.
(6354)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek, Bortnyik
Enikőnek, és osztozunk
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A
Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Nemzetközi Finan-
szírozású Projektek Osz-
tályának munkaközössége.
(sz.-I)

Őszinte részvétünket, mély
együttérzésünket fejezzük ki, és
osztozunk dr. Horváth Adrienne
főorvosnőnek szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A Marosvá-
sárhelyi II-es Sz. Gyermek-
gyógyászat munkaközössége.
(6378)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyre, a Hídvég utcába,
drága szüleimnek, INŢA IOANNAK
és feleségének, ANNÁNAK házas-
ságuk 64. évfordulója alkalmából
kívánunk jó egészséget és hosszú életet.
Éljetek sokáig!
Szerető gyermekük, Jóska és
családja. (6323)

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLATOK 2018

• április 9–14. – 160 euró
• július 31. – augusztus 7. – 220 euró
• augusztus 27. – szeptember 1. – 160 euró
• október 8–13. – 160 euró

Utazás és szállás jó körülmények között. Érdeklődni a 0742-698-166-os
telefonszámon. Lelki vezető T. Hajlák Attila-István. 
Útvonal: Kézdivásárhely (Sepsiszentgyörgy), Csíkszereda –
Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Marosvásárhely – Szőkefalva,
Gyulafehérvár, Déva, Temesvár… 

*

ZARÁNDOKOLJUNK FATIMÁBA!

• 2018. október 9–13.
Zarándoklat és lelkigyakorlat, lelki elmélyülés.
Bukarest – Lisszabon – Fatima és környéke (4 éjszaka).
Ára: 
1. 390 euró + 900 lej (repülő) – tartalmazza: szállás, reggeli,
autóbuszbérlés Romániában és Portugáliában, belépők.
2. 480 euró + 900 lej – ugyanazt tartalmazza, csak van benne egy
vacsora is. 
Csatlakozási pontok: 
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy,
Brassó, Bukarest repülőtér. (Ugyanez visszafelé.) 
A zarándoklat vezetője T. Hajlák Attila-István. 
Jelentkezni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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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.)
A CONTRANSCOM CONSTRUCŢII BENŢA KFT. meghatározatlan időre alkalmaz: ÉPÍTŐMÉRNÖ-
KÖKET, FŰTÉSSZERELŐ MÉRNÖKÖKET, VILLAMOSMÉRNÖKÖKET, ÉPÍTÉSZTECHNIKUST
(akinek van gyakorlata a költségelőirányzat-, ajánlatkészítésben, árverések lebonyolításában), ÉPÍTŐMES-
TERT, VILLANYSZERELŐ MESTERT, FŰTŐBERENDEZÉSEKHEZ MESTERT, SZAKMUNKÁSO-
KAT: ácsokat, kovácsokat, kőműveseket, festőket, szerelőket, villanyszerelőket, SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁSOKAT: D kategóriával rendelkező sofőrt személyszállításra. Az önéletrajzokat küldjék az 
office@benta.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/320-548-as telefonszámon (310 és 311-es mellék), vagy
a cég székhelyén: Náznánfalva, Maros utca 1. szám alatt. (sz.-I)
HÚSZ ÉVE Maros megye és a régió kiemelkedő ÉPÍTŐIPARI ÉS INGATLANBERUHÁZÓ VÁLLALATA
vagyunk. Az ország több üzlet- és szabadidőközpontja viseli csapatunk munkájának a jegyét. Marosvásár-
helyre keresünk egy talpraesett, jó kiállású, fiatal/fiatalos, kezdeményezőkészséggel rendelkező, munkáját
megtervező és elvégző, dinamikus EZERMESTERT nem rutinos karbantartói és üzemeltetői munkakörbe.
Amennyiben biztos vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség és folyamatos szakmai fejlődés mellett egy
dinamikusan bővülő csapat munkáját segítenéd, jelentkezz fényképes önéletrajzoddal a 
recrutare@multinvest.ro e-mail-címen vagy személyesen Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 67. szám
alatt. (19732)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmazunk C, E kategóriás jogosítvánnyal, attesztáttal. Tel. 0744-692-871.
(19710)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐKET alkalmaz előnyös feltéte-
lekkel. Érdeklődni a 0743-736-780 vagy a 0744-420-152-es telefonszámon. (6270)
ALKALMAZOK azonnali kezdéssel építkezésben jártas SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0742-056-859. 
(6299-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉP-
SZERELŐT (hegesztésben szerzett tapasztalat előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), vala-
mint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy
a 0365-430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365-430-150-es telefonszámon lehetséges. (19725)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19714-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen külső-belső építkezési munkát, javításokat,
bontást, szállítást vállal. Tel. 0747-634-747. (6332-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz ASZTALOSOKAT minden részlegre. Előnyös
feltételeket ajánlunk. Komoly hozzáállást és szakmai felkészültséget várunk. Tel. 0724-989-092, 0720-071-
432. (19722)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, ÉJSZAKAI
RECEPCIÓST. Tel. 0749-027-726, 8-17 óra között. (19719-I)
MAROSSZENTKIRÁLYI TELEPHELYŰ IPARI TERMÉKEKET FORGALMAZÓ VÁLLALAT
RAKTÁRI DOLGOZÓT (ÁRUKEZELŐT) keres azonnali kezdéssel. Önéletrajzát küldje az 
office@fastener.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/210-203-as telefonszámon. (19743-I)
MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz: VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐI SEGÉDMUN-
KÁST, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST, RAKTÁROST. Amit ajánlunk: előnyös jövedelem, étkezési
jegyek, közlekedési elszámolás. További információkért hívják a 0365/430-240, 0785-210-682-es telefon-
számot. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály 
Kényszervégrehajtó iroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Eladási közlemény 

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése
értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi adós ingó javait: 
HRISCA AGRO KFT., CUI 18638487,  Marosfelfalu község, Lövér falu 235. szám, Maros megye, a
végrehajtási  dosszié száma: Marosfelfalu 51
Az árverésre február 14-én 11 órakor kerül sor a szászrégeni székhelyen – Petru Maior utca 33. szám – a
Marosfelfalu 51. számú végrehajtási dosszié alapján.
Az eladásra szánt javak:
– az állattenyésztő eurofarm épülete: 471,25 négyzetméter beépített felületű modern istálló és egymás mellett
három, összesen 5.700 négyzetméteres kültelek Görgénysóaknán (Görgényoroszfalu község), kikiáltási ár
217.618  lej.   
– három fejőberendezés, Aquarius Polares 80-as típus, nem működő, kikiáltási ár 13.162 lej
A kikiáltási ár a becsült érték 100%-át képezi (első árverés), amihez hozzáadódik a héa.  A javak nincsenek
megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány  másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem közvetítők,  ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  
Bővebb felvilágosítás  a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior  utca 33. szám alatt vagy a
0265/512-592-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. január  23. 

Zogorean Florin hivatalvezető

ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Maros-
vásárhelyen tartózkodik. Gyógyítja a depressziót, a
stresszt, leveszi az átkot, a rontást, feloldja a szerelmi
kötéseket azoknál, akik nem tudnak házasságra lépni,
nem értik meg egymást. Gyógyítja az alkoholizmust, az
impotenciát, csontfájdalmakat, segít, hogy a vizsgák és
az otthoni dolgok jól menjenek. Szerencsét, szerelmet,
termékenységet hozó talizmánokat készít.
Enikő nagyon hálás Ştefania asszonynak, mert
segítségével kibékült a férjével.
Hívhatják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: mp.)



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

• Delgaz Grid - 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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 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.
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könyvelőt keres
Követelmények:

– szakirányú végzettség
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

vita.jozsef@surubtrade.ro
Határidő: február 8.

adminisztratív munkatársat keres
Követelmények:

– középfokú végzettség
– a román nyelv kitűnő ismerete
– B kategóriás hajtási engedély
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés
– számítógép-kezelési ismeretek

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

ihodor@surubtrade.ro
Határidő: január 31.


