
A Honvédelmi Minisztérium visszaigényli a kaszárnyát 

Sikertelen cserebere…

A Maroson átívelő közúti híd közvetlen szomszédságában, az
egykori Aranykakas vendéglő felől közelítve a hídfő bal olda-
lán több mint másfél évtizede kihasználatlanul áll és omla-
dozik Marosvásárhely egyik katonai egysége. A híd jobb
oldalán a Bürger-ház, baloldalt a stratégiai szempontból ér-
tékes területen fekvő katonai egység is jobb sorsot érde-
melne, de a jelek szerint mindkettőre várni kell. Sajnos, a
valóságtól az elképzelések megvalósításáig hosszú és görön-
gyös út vezet.

Az egykori kaszárnya udvarán hétvégeken ócskapiacot tartanak, az
épület felújításában már reménykedni sem nagyon lehet, mivel a védelmi
minisztérium bírósági úton visszaigényli a várostól az ingatlant. A város
önkormányzata évekkel ezelőtt kezdeményezte a Honvédelmi Miniszté-
rium ügykezelésében lévő létesítmény (az épületekkel együtt 6,4 hektárt
felölelő terület) tulajdonjogának a megszerzését. Az évek során azonban
a megállapodás-tervezetek sem bizonyultak életképesnek. A telek a város
lakossága által igencsak kedvelt Liget szomszédságában van. A több
ízben kötött megállapodások során szóba került a szabadidőpark terjesz-
kedésének lehetősége, a sportlétesítmények bővítésével multifunkcioná-
lis olimpiai központot is álmodtak oda a tanácsosok, de még informatikai

Jogerőssé vált 
az RMDSZ-t adat-
közlésre kötelező
bírósági ítélet
A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség fellebbezésének hiányában
jogerőssé vált a Kolozs Megyei Tör-
vényszéknek az a decemberi ítélete,
amely bizonyos gazdálkodásával kap-
csolatos adatok kiadására kötelezte a
szövetséget – közölte hétfőn a felpe-
res Átlátszó Erdély blog.
____________3.
Urmuz úr 
bizarr oldalakat ír
A múlt hét végén újabb premierre ke-
rült sor a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban. Ezúttal az intézmény
Liviu Rebreanu Társulata adta elő 
legújabb produkcióját – az Urmuz úr
bizarr oldalakat ír című előadását.
____________5.
A kivitelezés 
következik 
Jánosi Ferenc megerősítette, hogy bár
Nagyernye bejáratánál elkészült a kör-
forgalom, a községközpontot Jeddel
összekötő terelőút építése leállt. Az
ok: a geofúrásokat felületesen végez-
ték el a terelőút nyomvonalán, és ilyen
feltételek mellett a kivitelező nem vál-
lalt garanciát, a szerződést felbontotta,
és beláthatatlanná vált, hogy mikor ké-
szül el a terelőút. 
____________6.
Kanada 
magabiztosan nyerte 
a műkorcsolyázók
csapatversenyét
A már a zárószám előtt biztosan
aranyérmes kanadaiak klasszis páro-
suk, a Tessa Virtue, Scott Moir kettős
révén a jégtáncosok kűrjét is meg-
nyerték, így végül hét pont előnnyel
verték az ezüstérmes oroszokat a mű-
korcsolyázók csapatversenyében a
pjongcsangi téli olimpián.
____________9.

Generálisok és „antirománok”
Aktuálisabb nem is lehetne a hír, amely szerint néhány nappal ez-

előtt bejegyeztek egy új pártot Román Nemzet Pártja néven. A párt el-
nöke egy volt szociáldemokrata képviselő, akit tavalyelőtt zártak ki
pártjából, a két alelnök pedig két generális, és tábornok a párt titkára is. 

A szervezet meghirdetett politikai célja „harc az antirománok” ellen
és azok ellen, akik a Brüsszel által ránk erőltetett politikát támogatják,
illetve Soros György ellen, aki szerintük több román minisztériumot is
az ellenőrzése alatt tart. 

Akik be akarnak iratkozni a pártba, Bibliára tett kézzel kell hűséget
esküdjenek a hazának.

A fő cél természetesen az „antirománok” elleni harc, illetve a sze-
rintük egyre aktívabbá váló „románellenes megnyilvánulások” elleni
fellépés. Ebben az ügyben zéró toleranciát hirdettek meg.

És itt van a kutya elásva: mert igaz, hogy nagyon haragszanak So-
rosra, aki bizonyára ettől nem alszik Amerikában, azonban a prog-
ramjukból sok minden más is kiderül. Az például, hogy ki akarják
venni az alkotmányból a „kisebbség” kifejezést. Mert minek van szük-
ség rá, hiszen a törvény előtt mindenki egyenlő, a törvények egyformán
védenek mindenkit, ergo, semmi szükség arra, hogy „egyeseknek több
joguk legyen”. 

Sőt, visszahívhatósági mechanizmus bevezetését követelik a parla-
menti képviselők és polgármesterek esetében – tudják ők, miért –, 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Szimfonikus hangverseny
Szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene
kedvelőit február 15-én, csütörtökön este 7 órakor a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Paul
Mann angliai karmester, zongorán játszik Horia Mihail.
Műsoron: Mozart- és Berlioz-művek. A koncertre a 17-
es számú bérletek érvényesek.

Szakács Imre kiállítása
Február 16-án, pénteken 18 órakor a Festők Városa,
Szentendre művészeti életének egyik meghatározó
egyénisége, Szakács Imre festőművész alkotásaiból
nyílik kiállítás a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
vendég az EuroArt, az Európai Művésztelepek Szövet-
ségének alelnöke. Mostani egyéni tárlatának anyagát
hét híres művésztelep ihlette festményeiből válogatta.
A megnyitón Borbély László, a Dr. Bernády György Köz-
művelődési Alapítvány elnöke, dr. Farkas Balázs, Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első
beosztott konzulja, dr. Hóvári János, a MANK Nonprofit
Kft. főigazgatója és Nagy Miklós Kund művészeti író mél-
tatja az alkotó munkásságát. Közreműködik a Tiberius
vonósnégyes. A kiállítás március 6-ig tekinthető meg.

Égjen a láng 
– keresztyén zenefesztivál

Február 17-én, szombaton és 18-án, vasárnap 17 órától
kilencedik alkalommal tartják meg az Égjen a láng ke-
resztyén zenefesztivált Marosvásárhelyen, a Kultúrpa-
lotában. Szombaton a Worship Team, a Gordonka, a

szászcsávási ifjúsági zenekar, valamint az Élő Kövek
lép színpadra, vasárnap a Fundamentum, a Szela, a
CSIT Band és a Graal zenekarokkal szolgálják az Urat
a nagyteremben. A Palota kistermében a Parázsfészek
fiatalos, alternatív programjai zajlanak, szombaton a
Fike Band, vasárnap a Trinitas szolgál, illetve felolva-
sószínház és slam poetry is lesz.

Nincs mese!
– nagy sikerű Hahota-kabaré

A közkedvelt marosvásárhelyi Hahota színtársulat rend-
szeresen viszi színre Nincs mese! című zenés szilvesz-
teri kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű elő-
adást február 18-án és 25-én tekintheti meg a nagyér-
demű este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző, Székely
M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin, Cseke Péter,
Gáll Ágnes és Szőlősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó.
Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Maros
Művészegyüttes (0746-540-292) és a Kultúrpalota
(0265-261-420) jegypénztárában kaphatók.

XVI. nyárádszeredai kertésznap
Idén március 10-én, szombaton 9 órakor nyílik az
immár hagyományossá vált nyárádszeredai kertésznap.
Az eddigi szokásnak megfelelően a környékbeli és tá-
volabbi vidékek termelői kínálják a legkülönfélébb ker-
tészeti termékeiket: zöldség- és virágvetőmagvakat,
gyümölcsfacsemetéket, bogyósgyümölcs-szaporító-
anyagokat, díszcserjéket, virágokat, gombát, borokat,
pálinkát, mézet, növényvédő szereket, kertészeti kisgé-
peket, különböző kertészeti kellékeket stb. A kertészna-
pon könyvstand és kertészeti tanácsadás is lesz.

Három településen újította fel
az első világháború hőseinek
emlékoszlopát a nyárádgálfalvi
önkormányzat.

A polgármesteri hivatal a Bethlen
Gábor Alapnál pályázott tavaly három
világháborús emlékmű felújítására. Az
anyaországi alapkezelő 600 ezer fo-
rintos támogatást hagyott jóvá a kez-
deményezésre, az önkormányzat
november 28-án kötött szerződést egy
marosvásárhelyi vállalkozással a kivite-
lezésre. Az enyhe időjárásnak is köszön-
hetően az egy hónapos határidő alatt
sikerült megvalósítani az elképzelést.

Német Zsolttól, az önkormányzat
projektfelelősétől megtudtuk: az em-
lékművek megrongálódtak az elmúlt
évtizedekben, ő maga sem emlékszik,
hogy mikor újították fel őket utoljára.
Kisadorjánban az emlékoszlop nem
volt nagyon rossz állapotban, az azt
körülvevő kerítést két évtizede javít-
hatták meg, de annál gyatrább álla-
potban volt a szentháromsági, ahol a
kerítes megrongálódott, míg Nyomá-
ton a faluközpontban álló első és má-
sodik világháborús emlékmű
egymást takarta, annyira, hogy virágot
sem lehetett elhelyezni a két oszlop
között.

Nemcsak a faluképet rontották a le-
romlott állapotú kegyhelyek, de a
megemlékezéseknek sem voltak méltó
helyei: a szentháromsági emlékoszlop-
nál minden év március 15-én koszorú-
zott az önkormányzat, iskola és
egyházak a nemzeti ünnep alkalmából,

míg Adorjánban és Nyomáton közös-
ségi ünnepekkor és az elszármazottak
vagy az egykoron elesettek utódainak
jóvoltából került egy-egy koszorú
vagy virágcsokor ezekre a helyekre,
így természetesen mindenhol örömmel
fogadták az emlékhelyek felújításának
tervét. A munkálat során az oszlopokat
a kivitelező letakarította, a lekopott
feliratokat újrafestette, majd az egész
emlékművet kővédő szerrel festette le.
Nyomáton az egyik emlékművet kie-
melték a helyéről és a másik mellé he-
lyezték, hogy ne takarják egymást,
míg Szentháromságon az oszlop talap-
zatát felújították, a sarkainál álló fákat
szépen felmetszették, és új kovácsolt-

vas kerítést emeltek. Az időjárás miatt
az emlékoszlopok környékén már nem
sikerült parkosítást is végezni és virá-
gokat ültetni, ezt a tavasszal teszik
meg – tudtuk meg a községházán. Így
az idén, amikor az első világháború
utolsó ütközeteinek századik évfordu-
lóját is jegyezzük, ezek a közösségek
méltó helyen emlékezhetnek eleink
sorsfordító harcaira és áldozataira.
Hogy azok szükségesek vagy hiábava-
lóak voltak-e, annak megítélése már a
történelem feladata, a községbeliek vi-
szont mindenképp szükségesnek látták
ezeket a kegyhelyeket felújítani, hogy
méltó körülmények között emlékez-
hessenek az elesett hősökre.

Ma ELLA és LINDA, 
holnap BÁLINT és 
VALENTIN napja.
BÁLINT: a latin Valentinus csa-
ládnévből származó férfinév. A
Valentinus alapszava, a valens
jelentése erős, egészséges.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 12.

1 EUR 4,6561
1 USD 3,7984

100 HUF 1,4923
1 g ARANY 160,6002

Lőgyakorlat éles tölténnyel
A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági rend-
szer Maros megyei struktúrái február 14-én, szerdán és
15-én, csütörtökön 8–20 óra között éles tölténnyel tartanak
lőgyakorlatot a marosszentgyörgyi lőtéren. Az illetékes in-
tézmények képviselői arra kérik a környékbeli lakosokat,
hogy a balesetek elkerülése érdekében az említett napo-
kon ne közelítsék meg a lőteret. A honvédelmi miniszté-
rium nem vállal felelősséget a tiltást figyelmen kívül hagyók
testi épségét illetően. 

Megkezdődött a második félév
Tegnap megkezdődött a 2017–18-as tanév második fél-
éve. Az oktatást a március 31-én kezdődő tavaszi vakáció
szakítja félbe, amely április 10-ig tart. Ezt követően folyta-
tódik a második félév, amely június 15-én ér véget. 

Szóbeliznek az érettségizők
Hétfőn és ma román nyelvből, szerdán és csütörtökön
anyanyelvből szóbeliznek az érettségizők. 16-án, pénte-
ken, illetve 19-én, hétfőn és 20-án, kedden számítógépes
ismereteikről adhatnak számot, 21-én, szerdán és 22-én,
csütörtökön idegen nyelvből bizonyíthatnak a diákok. A
vizsgáztatás nem zavarja az oktatás menetét a középis-
kolák kisebb osztályaiban – tájékoztatott Illés Ildikó megyei
főtanfelügyelő-helyettes. Az írásbeli vizsgák június 25–28.
között zajlanak.

Közelednek a próbavizsgák
A tanügyminisztérium március 5–7-re időzítette a kisérett-
ségire készülő nyolcadikos diákok próbavizsgáit. Március
5-én román nyelv és irodalomból, 6-án matematikából, 7-
én anyanyelvből próbavizsgáznak a diákok. Az érettségi
írásbeli vizsgáinak „főpróbája” március 19–22. között lesz.

Fotótanfolyam indul
Alapozó fotótanfolyamot hirdet a Pixel Bridge Marosvásár-
helyen. A tanfolyam elméleti részére február 20-án, 27-én,
valamint március 6-án kerül sor, ezt egy kétnapos tömbö-
sített gyakorlati képzés követi március 10–11-én. Jelent-
kezési határidő: február 16., alsó korhatár: 16 év.
Jelentkezés és egyéb információk a 0743-084-648-as te-
lefonszámon.

Kirándulás Székelyudvarhelyre
Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez február 17-
én, szombaton Székelyudvarhelyre, a képzőművészeti tár-
latra, amelyen Munkácsy Mihály, Paál László, Feszty
Árpád, Vaszary János képei láthatók, ugyanakkor felkere-
sik a felújított Jézus Szíve kápolnát is. Jelentkezni a szer-
vezet Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén lehet,
bővebb tájékoztatás naponta 9–11 óra között a 0744-928-
299-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

13., kedd
A Nap kel 

7 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 43 perckor. 
Az év 44. napja, 

hátravan 321 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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Gligor Róbert László

Megyei hírek

Ittasan balesetezett
Vasárnap hajnalban Mezősályiban egy 20 éves mezőge-

rebenesi gépkocsivezető elvesztette uralmát járműve fölött,
amely leszaladt az úttestről. A balesetben az autó utasa, egy
23 éves fiatalember súlyosan megsérült. Az alkoholteszt ki-
mutatta, hogy a sofőr ittasan vezetett.
Közúti bűncselekmények

A péntekről szombatra virradó éjszakán, pár perccel éjfél
után egy 24 éves sofőrt igazoltattak a rendőrök Szászrégen-
ben, az Ősz utcában. Az alkoholteszt kimutatta, hogy a fia-
talember ittasan vezetett. Szintén alkohol hatása alatt volt

az a 41 éves marosszentgyörgyi gépkocsivezető, akit szom-
baton a község területén állított meg a rendőrség. 

Aznap Nyárádremetén egy 43 éves, ittas állapotban levő
sofőr járművével a gyalogátjárónál lévő korlátnak ütközött.
Szászrégenben szintén alkohol hatása alatt vezető sofőr
okozott balesetet, amelynek során anyagi kár keletkezett,
személyi sérülés viszont nem történt. A Gyulakutához tar-
tozó Bordoson szombaton egy 26 éves dánosi sofőrt igazol-
tatott a rendőrség. Kiderült, hogy a férfi hajtási jogosítványa
fel van függesztve. Az ügyben – ahogy az ittas sofőrök ese-
tében is – rendőrségi vizsgálat indult. 

Rendőrségi hírek

RENDEZVÉNYEK

Emlékműveket újítottak fel

Szentháromság, Kisadorján, Nyomát világháborús emlékműve újult meg Fotó: Német Zsolt



A baleset előtt egy hónappal tüzetesen átvizsgálták
a vasárnap lezuhant Antonov An-148-as gépet – kö-
zölte a balesetben érintett gép üzemeltetője, a Sza-
ratovszkije Avialinyii légitársaság.

A Flightglobal légügyi szaklap a légitársaságtól kapott tá-
jékoztatásra hivatkozva azt írta, hogy a gépen januárban vé-
geztek el egy úgynevezett C-checket, amelyet bizonyos
időközönként minden repülőgépen el kell végezni. Ennek ke-
retében vizsgálták a szárnyakat, a hajtóműveket, a gép törzsé-
nek strukturális elemeit, rozsdásodást is.

A felszállás előtti rutinellenőrzés szintén nem mutatott rend-
ellenességet, ezt a feladatot egy olyan mérnök végezte el, aki
a balesetben szintén életét vesztette, ő is a géppel utazott. Az
Antonov An-148-100-as aznap a harmadik útját teljesítette, és

Domogyedovóban cserélték a személyzetet. A gép kapitánya
a típuson 2100 órát, összesen 5100 órát repült, az első tiszt
pedig 812 órát repült a balesetig az Antonov An-148-assal.

A légitársaság közölte, hogy a vizsgálatok végéig felfüg-
gesztette az An-148-as üzemeltetését. A szaratovi székhelyű,
főként orosz repülőterekre közlekedő légitársaságnak öt ilyen
típusú gépe maradt, mellettük szintén regionális Jakovlev Jak-
40-eseket, illetve Embraer E-195-ösöket üzemeltetnek.

A Szaratovszkije Avialinyii regionális, sugárhajtású gépe
vasárnap délután tűnt el a radarokról nem sokkal felszállás
után, a gép roncsait Moszkvától 80 kilométerre keletre találták
meg. Egy ipari videokamera rögzítette a becsapódást, amely-
nek helyszínén egy hétszer négyméteres, másfél méter mély
krátert találtak. A gépen utazó 71 ember életét vesztette. (MTI)

A szerb és a horvát nemzeti kisebbség jogainak vé-
delméről, a két ország közötti határvonal pontos ki-
jelöléséről, az 1991-1995-ös horvátországi
háborúval kapcsolatos lezáratlan kérdésekről, vala-
mint a gazdasági együttműködésről és az infra-
struktúra fejlesztéséről tárgyalt Kolinda
Grabar-Kitarovic horvát és Aleksandar Vucic szerb
államfő hétfőn Zágrábban.

Grabar-Kitarovic a találkozót követő közös sajtótájékozta-
tón kijelentette: néhány kérdésben egyetértettek, míg mások-
ban közeledtek az álláspontok. Megállapodtak abban, hogy
folytatják a párbeszédet.

„Nekünk mint államfőknek kötelességünk beszélgetni, és
megoldani azokat a kérdéseket, amelyek szétválasztanak min-
ket” – húzta alá. Ezzel feltehetően arra is utalt, hogy Vucic
zágrábi útja előtt feszültté vált a két ország viszonya.

A horvát államfő támogatásáról biztosította Szerbia európai
integrációját, és arra kérte a szerb államfőt, hogy biztosítsanak
politikai képviseletet a horvát nemzeti kisebbség számára
Szerbiában.

A két ország határvitáját két éven belül, tárgyalásos úton
próbálják meg rendezni, és amennyiben ez nem sikerül, dön-
tőbírósághoz fordulnak – hangsúlyozta. A két ország a Duna
menti határának vonalát vitatja.

Vucic gratulált a horvát államfőnek, amiért volt bátorsága
megszervezni a találkozót. Úgy vélekedett, hogy Szerbiának
és Horvátországnak, akarják-e ezt a két ország politikusai vagy
sem, jobb viszonyt kell kialakítania a jövő érdekében, a két or-
szág kapcsolata ugyanis kihat az egész Balkán stabilitására.

A szerb államfő ígéretet tett arra, Ana Brnabic szerb kor-
mányfővel együtt megtesznek mindent annak érdekében, hogy
változtassanak a közhangulaton, amely most jellemzi a két or-
szág viszonyát.

Ami a nyitott kérdések, például a horvátországi háború ide-
jén eltűntek ügyét illeti, elmondta: azért jött, hogy beszéljenek
róla. Nem tudja megígérni, hogy mindent megoldanak, de
igyekezni fognak – fűzte hozzá.

A sajtótájékoztatót követően Vucic találkozott Andrej Plen-
kovic horvát kormányfővel és Gordan Jandrokovic házelnök-
kel. A két államfő a nap folyamán felszólalt a szerb-horvát
gazdasági fórumon is, és Vucic találkozott Josip Bozanic zág-
rábi érsekkel, hogy előmozdítsa a horvátországi katolikus és
a szerb ortodox egyház jobb együttműködését.

Kedden a szerb államfő ellátogat a Sziszekhez közeli, több-
ségben szerbek lakta Gvozdi járásba. Hazautazása előtt részt
vesz még a horvátországi szerbek szervezete, a Szerb Nemzeti
Tanács közgyűlésén Zágrábban.

A horvátországi háborúban elesett horvát katonák özvegyeit
tömörítő civil szervezet tüntetést szervezett Vucic látogatása
ellen. Néhány százan gyűltek össze Zágráb főterén, a Jellasics
téren, de a rendőrség nem engedélyezte, hogy a kormány épü-
lete elé vonuljanak. Biztonsági okokra hivatkozva a hatóságok
úttorlaszokat emeltek. A tüntetők árulással vádolták a zágrábi
vezetőket, és bocsánatkérést követeltek Vucictól horvátellenes
uszító kijelentései miatt, amelyek a 1991-1995-ös horvátor-
szági háború idején hangzottak el.

A szerb államfő látogatása a legmagasabb biztonsági intéz-
kedések mellett zajlik Horvátországban. (MTI)

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség fellebbe-
zésének hiányában jogerőssé vált a Kolozs Megyei
Törvényszéknek az a decemberi ítélete, amely bizo-
nyos gazdálkodásával kapcsolatos adatok kiadására
kötelezte a szövetséget – közölte hétfőn a felperes
Átlátszó Erdély blog.

Az RMDSZ-t a blogot működtető egyesület perelte be, mi-
után a szövetség elutasította, hogy a gazdálkodására vonatkozó
részletes információkat közöljön. A portál azt szerette volna
megtudni, hogy mire költötte a szövetség azt a mintegy 28 mil-
lió eurónak megfelelő összeget, amelyet az az utóbbi hat évben
az erdélyi magyar nemzeti közösség képviselőjeként kapott a
költségvetésből.

A törvényszék arra kötelezte az RMDSZ-t, hogy közölje a
tulajdonában álló ingatlanok listáját, valamint azt is, hogy
kitől, mikor, mennyiért vásárolta őket, közölje a bérelt ingat-
lanok listáját, valamint azt is, hogy kitől mennyiért bérli őket.
A törvényszék ítélete szerint a szövetségnek az ingatlanokra
fordított karbantartási költségekről is számot kell adnia, vala-
mint arról, hogy 2009 óta milyen képzőművészeti alkotásokat
vásárolt, kiktől és mennyiért. Emellett közölnie kell, hogy az
utóbbi hat évben a szövetséget képviselő emberek milyen ki-
szállási díjat számoltak el külföldi utazásaik alkalmával.

A blog az ítélet szövegét is publikálta. Amint ebből kiderül,
a bíró elfogadta a felperes érvelését, amely szerint az RMDSZ
– ugyan nem vétette fel magát a közhasznú civil szervezetek
listájára – voltaképpen közhasznú civil szervezet, amely a ro-
mániai magyarság érdekében tevékenykedik, és tevékenysé-
géhez közpénzt használ fel.

Az elsőfokú ítélet kihirdetése után Sipos Zoltán, a blog fő-
szerkesztője nyílt levélben kérte Porcsalmi Bálintot, az
RMDSZ ügyvezető elnökét, hogy ne fellebbezzen az ítélet
ellen. A főszerkesztő úgy vélte: a szövetségnek ma már nem
érdemes titkolóznia.

A közérdekű információkhoz való hozzáférést biztosító tör-
vényt egyébként éppen az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt
képviselőinek a kezdeményezésére módosította úgy a parla-
ment, hogy az immár egyértelműen vonatkozik a pártokra és
a közhasznú civil szervezetekre. Az RMDSZ ugyan pártként
működik a parlamentben, de érdekvédelmi civil szervezetként
van bejegyezve.

Az országos költségvetésből a magyar közösségnek nyúj-
tott, és az RMDSZ által kezelt támogatás kérdése több mint
egy évtizede érzékeny témája az erdélyi magyar közéletnek.
Az ellenzéki magyar pártok több rendben azzal vádolták a szö-
vetséget, hogy pártépítésre használja a pénzt. (MTI)

Alkotmányossági óvás 
iskolaügyben

Az alkotmánybíróságon támadja meg a marosvásár-
helyi római katolikus iskola újraalapításáról szóló tör-
vénytervezetet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) –
közölte pártja végrehajtó bizottságának döntését hét-
főn Ludovic Orban pártelnök. Az ellenzéki párt szerint
sérti az alaptörvényt, ha a parlament iskolaalapító-
ként lép fel. A PNL nem az RMDSZ-t, hanem magát
az eljárást támadja, amelyet alkotmányellenesnek
tart, annál is inkább, mert egy másik hatalmi ág, a
bírói hatalom már állást foglalt az ügyben – magya-
rázta a pártelnök. Ha egy törvénytervezet ellen alkot-
mányossági óvást emelnek, azt nem hirdetheti ki az
államfő, csak ha az alkotmánybíróság elutasítja az
alkotmányossági kifogást. A taláros testület dönté-
sére általában több hónapot kell várni. (MTI)

Dăncilă Brüsszelbe megy
Viorica Dăncilă bejelentette hétfőn, hogy az unió ve-
zetőivel fog tárgyalni február 20-án és 21-én Brüsz-
szelben. A kormányfő elmondta: nem kapott
meghívást a romániai igazságszolgáltatásról szóló vi-
tára, amelyre a múlt héten került sor az Európai Par-
lamentben. Ezt szóvá fogja tenni az Európai
Bizottság elnökével esedékes találkozón – tette
hozzá Dăncilă, aki szerint egyes személyek félreve-
zetik a brüsszeli hatóságokat. Vannak, akik védik az
ország érdekeit, és vannak, akik igyekeznek befeke-
títeni azt – mondta a kormányfő. (Agerpres)

Tovább nő a ROBOR 
Enyhén, a pénteki 2,04 százalékról 2,06 százalékra
nőtt hétfőn a háromhavi irányadó bankközi kamatláb,
a ROBOR 3M – derül ki a Román Nemzeti Bank
(BNR) adataiból. A mutató azonban még így is vi-
szonylag távol áll a tavalyi év végi adatoktól, amikor
a 2,22 százalékot is elérte. A hathavi ROBOR eköz-
ben a pénteki 2,34 százalékról 2,36 százalékra nőtt.
A kilenchavi irányadó bankközi kamatláb pedig 2,39
százalékról 2,41 százalékra emelkedett. Mint ismere-
tes, a háromhavi ROBOR értéke azért fontos, mivel
ennek alapján számolják ki a változó kamatozású hi-
telek törlesztőrészletét, miközben a hathavi ROBOR-
t a jelzáloghitelek törlesztőrészletének kiszámításakor
veszik figyelembe. A kilenchavi ROBOR-t a kereske-
delmi bankok által egy másik kereskedelmi banktól fel-
vett kölcsön kamatjának kiszámításakor alkalmazzák.
A ROBOR emelkedése mögött állhat az, hogy a
Román Nemzeti Bank (BNR) alapkamatot emelt.
Ugyanakkor a nemzetközi tőzsdék csütörtökön és pén-
teken is jelentős visszaesést regisztráltak. (Mediafax)

Törvénytelen érettségi vizsga?
Törvénytelenül zajlik az idei érettségi vizsga, amely-
nek eredményeit bármikor megsemmisítheti a bíró-
ság – állítja hétfői közleményében Marilen Pirtea
képviselő, a Nemzeti Liberális Párt oktatási bizottsá-
gának elnöke. Pirtea úgy véli, a miniszteri rendelet,
amely „forradalmasította” a rendszert azáltal, hogy
előrehozta februárra az érettségi szóbeli vizsgáit, el-
lentmond a tanügyi törvénynek és az érettségi vizs-
gák lebonyolítását szabályozó módszertannak. A
jogszabályok értelmében az jelentkezhet érettségi
vizsgára, aki befejezte a 12. osztályt, márpedig
ebben a tanévben még senki sem fejezte be a 12.
osztályt – mutat rá Pirtea. A képviselő úgy véli: a bí-
róság bármikor megsemmisítheti az eredményeket,
ami káoszt okoz a rendszerben. (Agerpres)
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és egy törvényt a nemzetegyesítésre. Szerintük az összes
állami intézménynek „lejárt a szavatossága”, ósdi dog-
mák szerint működnek, és tele vannak „haszontalan idi-
ótákkal”, akik gyakorlatba ültetik a „multikulturális
progresszisták neobolsevik programját”. A több millió
kivándorló sem a jobb megélhetés reményében ment
külföldre, hanem a neobolsevikok nemzetiegység-bontó
akciói miatt. És persze, nem tűrik az „árulókat” sem,
akik itthon vagy külföldön lejáratják Romániát…

Az elnök által a „nemzet lelkiismeretének” nevezett
formációba máris több mint 3.000 katonatiszt iratkozott
be, de az elnök mégsem fogadja el, hogy a tábornokok
pártja, jobban tetszik neki a fentebb említett elnevezés.
Jelük a Szent András-kereszt, amelyet a párt iniciáléi és
a (katonatisztek váll-lapján gyakran látható) tölgyfale-
velek fognak körül. 

Csak a tisztánlátás kedvéért, az egyik alelnök nem is-
meretlen a magyar közösség számára: ő az, aki szobrot
akart állítani Ion Antonescunak. Egy ideig vezérkari
főnök volt, akkor azok ellen harcolt, akik le akarták vá-
lasztani Romániáról Dobrudzsát és Olténiát, de volt
PUNR-elnök is, amikor meg azok ellen kellett harcol-
nia, akik Erdélyt akarták vinni. Miután a PUNR bele-
olvadt a Konzervatív Pártba, radikális nyilatkozatai
miatt kizárták a szervezetből. 

Nos, nem kell csillagjósnak lenni ahhoz, hogy kita-
láljuk, kik ellen fognak „harcolni” a centenárium évé-
ben.

Generálisok 
és „antirománok”

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világJogerőssé vált az RMDSZ-t adatközlésre kötelező
bírósági ítélet

Szerb–horvát párbeszéd Zágrábban
Lezáratlan kérdésekről 

és a kisebbségek helyzetéről tárgyaltak

A baleset előtt egy hónappal tüzetesen átvizsgálták
a lezuhant Antonovot

A Román Lottótársaság arról tájékoztatott, hogy elvitték
a 6/49-es húzás 2 millió eurós főnyereményét, a szerencsés
szelvényt Jászvásáron vásárolták meg.

„A 6/49-es lottó első, 2 millió euró értékű főnyeremé-
nyét egy Jászvásáron alig 14,50 lejért vásárolt szelvénnyel
nyerték el. A 22-042-es kirendeltségnél vásárolt 
szelvényről van szó, amit három egyszerű variánssal 
töltöttek ki a 6/49-es húzásra” – áll a Román Lottótár-

saság közleményében. A lottóhúzások megszervezésére 
és kezelésére vonatkozó szabályzat értelmében a nyertes-
nek kilencven napja van, hogy jelentkezzen a főnyeremé-
nyért.

Ez az első alkalom 2018-ban, hogy valaki elvitte a 6/49-
es húzás főnyereményét. Legutóbb 2017. december 3-án si-
került valakinek ezt elérni, akkor a főnyeremény értéke
6.372.850,87 lej volt. (Mediafax)

Elvitték a 6/49-es lottó 
2 millió eurós főnyereményét



kutatóközpont megvalósításán is el-
mélkedtek. A valóságtól az elképze-
lések megvalósításáig azonban
hosszú és sokszor igencsak görön-
gyös út vezet, akárcsak ez esetben.
A csere feltétele – kétszáz lakás 

A kormány 2010. november 17-i
1.147-es számú határozatával Ma-
rosvásárhelyen, a Kossuth/Călăraşi-
lor utca 107. szám alatti, állami
tulajdonban lévő ingatlan a Honvé-
delmi Minisztérium ügykezeléséből
átkerült Marosvásárhely municí-
pium és a városi tanács ügykezelé-
sébe. Az Emil Boc miniszterelnök,
Gabriel Oprea védelmi miniszter,
Constantin-Traian Igaş belügymi-
niszter kézjegyével ellátott kor-
mányhatározat a 2010. november
24-i 786-os számú Hivatalos Köz-
lönyben jelent meg. A dokumen-
tumban foglaltak szerint az állami
tulajdonban lévő ingatlan nyolc
évvel ezelőtti leltári értéke 506.101
lej volt. Az épület felülete
10.711,45 négyzetméter, a beépített
összfelület 14.603,17, az összterü-
lete pedig épületek alatti területtel
együtt 64.550 négyzetméter. A kor-
mányhatározat szerint az átruházást
az övezet városrendezése kell kö-
vesse, lakásokat, valamint a helyi
közigazgatás számára székhelyeket
fognak benne kialakítani. A kor-
mányhatározat második bekezdésé-
ben olvasható az a feltétel, amit
nem sikerült megvalósítani a ma-
rosvásárhelyi tanácsnak. Az átruhá-
zás feltétele kétszáz lakás felépítése
az Országos Lakásügynökség alap-
jaiból és átadása a védelmi minisz-
tériumnak a polgármesteri hivatal
által rendelkezésre bocsátott terüle-
ten. A lakások nagyságát, a szobák
számát utólagos egyeztetések nyo-
mán határozták volna meg. A ne-
gyedik bekezdés értelmében,
amennyiben a felek nem tartják be
a vállaltakat, az ingatlan visszakerül

az állam és a védelmi minisztérium
tulajdonába. Az ingatlan átvétele és
átadása a kormányhatározat életbe
lépését követő 60 napon belül meg-
történt, jelenleg azonban peres úton
visszaköveteli a védelmi miniszté-
rium, mivel a szerződésben foglal-
tak szerinti lakások nem épültek
meg, ezáltal a feltételeket nem tel-
jesítette a város.
Perel a minisztérium

Cosmin Blaga sajtószóvivő meg-
keresésünkre hangsúlyozta, hogy az
egykori kaszárnya épülete jelenleg
még a városi tanács tulajdonában
van, de bírósági pert indítottak a
visszaszerzésére. A Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal rendelke-
zésre bocsátotta az építéshez
szükséges területet, elkészíttette a
megvalósíthatósági tanulmányt,
összeállította az építkezéshez szük-
séges engedélyek iratcsomóját, el-
juttatta azt az Országos
Lakásügynökséghez, azonban az a
válasz érkezett, hogy – anyagi ala-
pok hiányára hivatkozva – az
ügynökség nem vállalja fel a két-
száz lakás megépítését. A kormány-
határozat egyik feltétele pedig az
volt, hogy a lakásügynökség építse
meg a katonaság alkalmazottainak
szánt lakásokat. Ezért a védelmi mi-
nisztérium bírósági úton vissza-
igényli a Maros-híd melletti
ingatlant.
A lakásügynökség 
nem kockáztatott…

Három éve írtunk arról, hogy a
2015. novemberi tanácsülésen a
képviselőtestület elfogadta a Hon-
védelmi Minisztérium és a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal
közötti együttműködési szerződés
második változatának a tervezetét
is. Az együttműködési megállapo-
dás változatának 4. cikkelye értel-
mében a felek kötelezettség-
vállalása között az állami tulajdon-

ban és a Honvédelmi Minisztérium
ügykezelésében lévő egység a
2012-ben aláírt 56564-es számú
protokollum értelmében Marosvá-
sárhely önkormányzatának tulajdo-
nába és a marosvásárhelyi helyi
tanács ügykezelésébe került volna.
A csere feltétele állami lakásalapból
épített kétszáz lakás, melyhez a te-
rületet a város biztosította volna. Az
országos lakásügynökség vezér-
igazgatója, George Ciprian Stan
három évvel ezelőtti nyilatkozatá-
ban hangsúlyozta, hogy „csak olyan
új közberuházásokat vállalhatnak
fel, melyek finanszírozása teljes
mértékben biztosított”. Ennek kap-
csán akkor arra kerestük a választ,
hogy ezek szerint teljesíthető lesz-e
a város és a védelmi minisztérium
közötti együttműködési megállapo-
dás. Peti András alpolgármestert
kérdeztük, aki az ingatlancsere kö-

rüli bonyodalmakról tájékoztatott
2015 januárjában. Mint hangsú-
lyozta, a Maros-híd melletti egykori
kaszárnya stratégiai szempontból
értékes területen van, ezért minden-
képp megérte volna a városnak,
hogy mihamarabb rendelkezhessen
fölötte. A helyi tanács abban re-
ménykedett, hogy az országos la-
kásügynökségi hivatal
lakásprogramjaiba iktatva a lakás-
ügynökség felvállalja a kétszáz
lakás megépítését a honvédelmi mi-
nisztérium alkalmazottai számára, a
helyi önkormányzat biztosítaná az
építéshez szükséges telket a Raktár
utcában. A honvédelmi miniszté-
rium elvárása volt, hogy az együtt-
működési megállapodás aláírásától
számított két hónapon belül át is
szerették volna venni az új laká-
sokat. Az előző változatban azonban
ötéves határidő volt megszabva. A

városi önkormányzatnak sürgős
volt a csere, de a Honvédelmi Mi-
nisztérium is konkrétumokat várt,
elkészült lakásokat, a városnak
azonban erre a célra nem volt költ-
ségvetése. Arra a felvetésünkre,
hogy a volt katonai egység ingatla-
nát a csere helyett megvásárolhatták
volna, megtudtuk, hogy a 2015-ös
megállapodásban sem vetették fel a
megvásárlás lehetőségét, annak el-
lenére, hogy a megállapodás felté-
teleihez kötött csere a város
számára már akkor sem tűnt elő-
nyösnek. A katonai egységek nem
használják a kaszárnyát, az állaga
egyre romlik, a város ellenben hasz-
nosítani tudná, de a csere feltételeit
nem teljesítette, ezért kíváncsian
várjuk az újabb tulajdonoscserét.
Remélhetőleg jó gazdára lelnek a
megyeszékhelyen lévő elhanyagolt,
omladozó épületeink.

Szeretné megváltoztatni az
emberek mentalitását, mert
„a közönyösség, a nemtörő-
dömség és a lustaság” sok
probléma okozója, nyilat-
kozta hétfőn Sorina Pintea
egészségügyi miniszter.

„A törvénykezésen kívül, mert
azon javítani kell az egészségügyi
törvény által, szeretném, ha egy új
törvénnyel tudnánk változtatni az
emberek mentalitásán, mert a kö-
zönyösség, a nemtörődömség és a
lustaság sok probléma okozója,
amelybe mindannyian belefásul-
tunk, így nem a beteg volt a rend-
szer középpontjában, vagy eddig
még nem sikerült a középpontjába
helyezni. Ezt szeretném elérni,
hogy az emberek legyenek jóságo-
sabbak a szenvedőkkel” – mondta
Sorina Pintea az RFI rádiónak
adott interjújában.

Arra a kérdésre, hogy miként
szeretné ezt megvalósítani, a mi-
niszter kényszerítő intézkedések-
ről, a szabályok és előírások
betartásáról beszélt, amit már nem
vesz figyelembe senki.

„Elsősorban kényszerítéssel,
mert vannak szabályaink, előírása-
ink, amelyek a jó működéshez
szükségesek, és mi nem követjük
ezeket, vagy jól eltettük egy fi-
ókba. Következésképpen ezzel is
kell foglalkoznunk” – magyarázta
az egészségügyi tárca vezetője.

Pintea hangsúlyozta, hogy ami-
kor kényszerítő intézkedésekről
beszél, nem feltétlenül a mene-
dzserek tevékenységének felméré-

séről van szó, hanem a teljesít-
ménymutatók megváltoztatásáról,
mert azok már nem lényegbevá-
góak.

A tárcavezető arról is beszélt,
hogy az orvosok bérének növelése
nem feltétlenül old meg minden
problémát az egészségügyi rend-
szerben, a kórházak felszerelésé-
nek fejlesztésére indított prog-
ramokat is folytatni kell.

„A bérek növekedése csak rész-
legesen oldja meg a problémákat,
mindannyian tisztában vagyunk
ezzel. Ezért folytatjuk az egész-
ségügyi minisztérium szintjén el-
indított programokat a kórházak
felszerelésének fejlesztésére,
ugyanis vannak forrásaink, olyan
alapok, amelyeket felhasználha-
tunk, másrészt a helyi önkormány-
zatoknak is gondoskodniuk kell
azokról a kórházakról, amelyeket
átvettek” – magyarázta Pintea.

Pintea kijelentette, hogy a mi-
nisztériumhoz tartozó kórházak
felszerelését illetően szeretnék el-
érni, hogy ne legyenek nagy kü-
lönbségek egyes gépek beszerzési
árát illetően, ugyanis volt rá példa,
hogy egyik kórház 50.000 euróért,
egy másik pedig 150.000 euróért
vásárolt ugyanolyan gépet.

Sorina Pintea hozzátette, hogy
amikor a kórházak a megfelelő fel-
szereltséggel fognak rendelkezni,
és a bérek is megfelelőek lesznek,
már senki nem találhat kifogást,
hogy miért hanyagolja el a betege-
ket vagy miért viselkedik modor-
talanul velük szemben. (Agerpres)
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Nép ügyvédje szakmai tapasztalat nélkül?

Az ombudsmani hivatal a világ
számos országában működő emberi
jogi jogvédő intézmény. Legfőbb
feladata, hogy az alkotmányos jo-
gokkal kapcsolatos visszásságokat
kivizsgálja, és orvoslásuk érdeké-
ben általános vagy egyedi intézke-
déseket kezdeményezzen. Az
állampolgár alapvető jogai sérülhet-
nek indokolatlanul lassú ügyinté-
zéssel, hátrányos megkülönböz-
tetéssel, nem megfelelő vagy téves
tájékoztatással, méltánytalan sze-
mélyes bánásmóddal, a tájékoztatás
indokolatlan megtagadásával vagy
akár jogszabályt sértő határozattal.
Az ombudsmani intézmény eseté-
ben tehát különösen jelentős, hogy
az ombudsmani tisztséget éppen be-
töltő személy hogyan alkalmazza a
hatáskörét szabályozó jogi normá-
kat, mihez kezd a szabályozás nyúj-
totta lehetőségekkel. Bár
Európa-szerte az ombudsmani in-
tézmények a hatáskörök szempont-
jából különbözhetnek, a létező
modellek elsősorban a módszertant
és a prioritásokat illetően különböz-
nek egymástól. De egy dolog meg-
dönthetetlenül biztos: mindenütt
csak alapos jogi ismeretekeket kö-
vetelő tevékenységről lehet szó. A
„nép ügyvédje” fő feladatának a
kisember panaszának a meghallá-
sát, ügyének előmozdítását érzi,
ebben a szerepfelfogásban az om-
budsman fő tevékenysége a beérke-
zett panaszok gyors, hatékony
kivizsgálása és lehetőség szerint a
jogsérelem orvoslásában való köz-
reműködés. Ehhez a tevékenység-

hez jogi végzettség, alapos jogászi
tudás, többéves szakmai gyakorlat
szükségeltetik. Ha komolyan akar-
ják venni ezt a fontos társadalmi
szerepet betöltő tevékenységet. 

Ismereteim szerint nyugati szom-
szédunknál az ombudsmani tevé-
kenységet szabályozó törvény
nagyon igényes feltételeket szab az
ombudsmani tevékenységet elvál-
laló személyek kiválasztásához. Az
alapvető jogok biztosát és annak he-
lyetteseit azok közül a kiemelkedő
tudású elméleti vagy legalább tízévi
szakmai gyakorlattal rendelkező jo-
gászok közül választják meg, akik
harmincötödik életévüket betöltöt-
ték, és az alapvető jogokat érintő el-
járások lefolytatásában, felügyele-
tében vagy tudományos elméleté-
ben jelentős tapasztalatokkal ren-
delkeznek. Nem lehet az alapvető
jogok biztosa vagy helyettese az,
aki a választásra irányuló javaslat
megtételének időpontját megelőző
négy évben országgyűlési képvi-
selő, nemzetiségi szószóló, európai
parlamenti képviselő, köztársasági
elnök, a kormány tagja, államtitkár,
önkormányzati képviselő, polgár-
mester, alpolgármester, nemzetiségi
önkormányzat tagja, jegyző, a Hon-
védség hivatásos állományú tagja, a
rendvédelmi szervek és rendvé-
delmi feladatot ellátó szervek hiva-
tásos állományú tagja, párt
tisztségviselője vagy alkalmazottja
volt.

Romániában az 1997-ben elfoga-
dott törvény alapján a nép ügyvédje
csak az a jogász lehetett, aki az al-
kotmánybírói feltételeknek eleget
tett. Ez egy komoly feltétel volt!
Helyettesei is elsősorban jogászok

lehettek, de közgazdasági, közigaz-
gatási, politikatudományi végzett-
séggel rendelkező személyek is
betölthették ezt a tisztséget. Kizáró-
lag azok jöhettek számításba, akik
legalább tízéves szakmai gyakorlat-
tal rendelkeztek, elsősorban külön-
böző jogászi minőségben (bíró,
ügyész, ügyvéd, közjegyző, jogta-
nácsos).

Az ez év januárjában közzétett
törvénymódosítás – szerintem meg-
engedhetetlenül – fellazította a kö-
vetelményeket ennek a fontos
tisztségnek a betöltéséhez. Az ed-
digi tízéves szakmai gyakorlat he-
lyett csupán nyolcéves szakmai
gyakorlat szükséges. De ami még
ennél is meghökkentőbb, az az,
hogy a nép ügyvédjének helyettese
lehet az is, aki nem rendelkezik
ezzel a szakmai gyakorlattal, de leg-
alább egy parlamenti mandátum ere-
jéig képviselő vagy szenátor volt. Ez
nem bizonyít mást, mint azt, hogy a
tavaly decemberben elsöprő több-
séggel megszavazott törvény azt az
összpárti törekvést tűzte ki célul,
hogy az ombudsmani tevékenység
nemcsak politizált legyen, hanem a
szakmai igénytelenség áldozata is.
Csak úgy halkan jegyezném meg,
hogy vannak olyan képviselők és
szenátorok is, akik semmi vagy na-
gyon kevés szakmai gyakorlattal
rendelkeznek, nemhogy többéves
jogászi gyakorlattal, viszont párt-
szinten ügyesen forgolódnak. Ha ez
elég ahhoz, hogy valaki a nép
ügyvédje lehessen, akkor ez is azt
igazolja, hogy minálunk nagyon le-
szállóban van a szakmaiság. Ami
sajnos a társadalmi élet majdnem
minden területén tetten érhető.

(Folytatás az 1. oldalról)

Egészségügyi miniszter:
Az emberek mentalitásán kell

változtatni
Kerekes Károly

Sikertelen cserebere…

Fotó: Nagy Tibor



Február 9-én, pénteken a település in-
formációs és dokumentációs központ-
jában tizenegyedik alkalommal
szervezett hagyományőrző nótaestet
a Marossárpatakért Egyesület. Az el-
múlt évekhez viszonyítva idén keve-
sebben vettek részt a rendezvényen,
de jó hangú énekesekben, minőségi
borokban ezúttal sem volt hiány. A
lelkes nótázókat ezúttal is népi zene-
kar kísérte, volt egyéni és közös ének-
lés is.

Marossárpatakon, Kristóf István tanító kez-
deményezésére, már az 1980-as években is tar-
tottak nótaesteket a kultúrotthon konyhájában,
ahol értékes hangfelvételek készültek. Később
a közös, szervezett nótázás közel két évtizedet
szünetelt. Pontosan tíz évvel ezelőtt a Marossár-
patakért Egyesület vezetői voltak azok, akik új-
raindították a hagyományőrző nótaesteket,
amelyekre rendszerint februárban kerül sor. A ti-
zenegyedik nótaestre a vártnál kevesebben ér-
keztek, de így is közel félszázan mulattak
együtt, Gernyeszegről, Sáromberkéről és Ma-
rosvásárhelyről is érkeztek nótakedvelők.
Tisztelgés 
az elhunytak emléke előtt

A résztvevőket Berekméri Edmond tanító
köszöntötte. Bevezetőjében a magyar nemzet
egyik legtisztább kincsének nevezte a magyar

nótát, amely a legőszintébb hangon szól az
ember öröméről, bánatáról, a szerelemről és
az elmúlásról. „A dalnak mindenkor közös-
ségmegtartó ereje volt, és van ma is. Ha el-
hanyagoljuk, egész kultúránk, nemzeti
sajátosságaink kerülnek veszélybe, de ha fel-
karoljuk, akkor a magyar dallal, nótával for-
máljuk a magyar emberek ízlését” – mutatott
rá a szervező. Ezt követően megemlékeztek
azokról a zenészekről, nótafákról, akik az
utóbbi években a másvilágra költöztek. Kris-
tóf István tanítóról, aki hosszú időn át volt a
helyi kulturális élet vezetője, Kozma András
(sofőroktató) prímásról, Rend Mária (Cukri)
tanítónőről, Gábor János és Nagy Zsuzsánna
(Fátyol) nótafákról. 
Meglepetésvendégek, 
közös daltanulás

A bevezető után a résztvevők hatalmas ki-
vetítőn tartalmas fényképösszeállítást tekin-
tettek meg az előző nótaestekről, majd
közönség elé lépett az est két meglepetés-
vendége: Kádár Ferenc és Sándor Botond,
akik nótacsokrot énekeltek. A két sáromberki
fiatalember a marosvásárhelyi Kéknefelejcs
Nótatársulat tavaly decemberben lebonyolí-
tott Csak tiszta forrásból elnevezésű népdal-
és nótaversenye első, illetve harmadik helye-
zettje volt, felnőtt kategóriában. A vendég
énekeseket Göndör Rezső prímás, Barabási

László harmonikás és Gondos János brácsás
kísérték. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a
közös mulatozás előre kidolgozott forgató-
könyv szerint zajlott. Mivel egy ideje min-
den nótaesten egy új éneket is tanulnak a
jelenlévők, először ezek a korábbi együtt-
léteken elsajátított dalok kerültek elének-
lésre: Don-kanyarban áll egy szomorúfűzfa
(2014), Elmegyek, elmegyek jó messzire
(2015), Zöld erdőben de magas (2016), Er-
délyországban van az én hazám (2017). A
daltanulás idén sem maradt el, Az erdélyi
havasokon zúg az őszi szél című nótára
esett a választás, amit Rend Tamás zeneta-
nár hathatós segítségével rövid idön belül si-
került a dallamán „fújni”.
87 éves volt a legidősebb résztvevő

A nótaest legidősebb résztvevője a 87 éves
Köblös Mihály volt, aki szívesen énekelte el
kedvenc nótáit, népdalait a hallgatóságnak.
Elmondta, hogy mindig nagyon szeretett nó-
tázni, és több évtizeden át tagja volt a helyi
hagyományőrző tánccsoportnak. „Szeretem a
nótázást, a mulatozást, egyetlen alkalommal
hiányoztam a nótaestekről. A sárpataki nép-
táncnak, verbunknak messze földre eljutott a
híre, kis csoportunk többször vendégszerepelt
Magyarországon. Nagyon megöregedtem,
már alig mozdulok ki otthonról, de amikor a

szervezők felajánlották, hogy elhoznak autó-
val a nótaestre, elfogadtam a meghívást.
Lehet, hogy utoljára vagyok jelen, de öröm-
mel jöttem, és nagyon jól érzem magam a nó-
takedvelők között” – mondta a legidősebb
nótafa. 

Lelkes, jó hangú énekesekben idén sem
volt hiány. A nótafák közül nem hiányzott
Cozma Ferenc, Orbán Ferenc, Pető Attila,
Bocskai József (Gernyeszegről) és Váradi
Csaba (Marosvásárhelyről), de jelen volt a
község polgármestere, Kozma Barna és a te-
lepülés iskolaigazgatója, Mózes Sándor is. A
megjelentek kivétel nélkül bizonyították,
hogy ismerik és tudják énekelni az előde-
inktől örökölt népi kultúra virágát, a ma-
gyar népdalt.
Nótamaraton hajnali háromig

A közös dalolás során a nótakedvelők elő-
ször fegyelmezetten a helyükről énekeltek,
aztán körbeállva sorra fújták el az ismert
kuruc nótákat, 1848-as dalokat és világhábo-
rús énekeket, szerelmes dalokat, hallgatókat,
kuplékat. Az elmúlt évekhez hasonlóan bárki
javasolhatott, kezdhetett dalt, a nótázók, il-
letve a zenészek mindenkinek teljesítették a
kívánságát. A társaság jóval éjfél után kezdett
bomladozni, de voltak, akik hajnali 3 óráig
kitartottak. (berekméri)

A múlt hét végén újabb premierre
került sor a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színházban. Ezúttal az intéz-
mény Liviu Rebreanu Társulata
adta elő legújabb produkcióját – az
Urmuz úr bizarr oldalakat ír című
előadását –, a bemutató február 9-
én, pénteken 19.30 órakor vette
kezdetét. 

A darab rendezője Gavriil Pinte,
díszlettervezője Roxana Ionescu. A
szereposztás tagjai: Mihai Crăciun,
Alexandru-Andrei Chiran, Luchian
Pantea, Ale Ţifrea, Sergiu Maro-
cico, Rodica Baghiu, Ion Vântu,
Csaba Ciugulitu, Georgiana
Ghergu, Cristian Iorga, Bianca Făr-
caş, Costin Gavază.

Amint a színház lapunkhoz eljut-
tatott közleményében olvashatjuk,
az előadás „költői életrajz Urmuz,
néhai avantgárd író élete és művei
alapján, aki az abszurd irodalom és
színház előfutára, a XX. századi
művészet egyik autentikus láza-
dója”. Polgári nevén Demetru De-
metrescu-Buzău, Urmuz 1883-ban
született Curtea de Argeşen polgári
családban, és 1923-ban halt meg
Bukarestben. Apja orvos volt, anyja
egy neves párizsi egyetemi orvos-
professzor testvére. Urmuz már
gyerekkorában zongorázott és fes-
tett, diákként tagja volt a durva
trükköket kiagyaló és véghezvivő

Pahuci nevű titkos testvériségnek,
az első világháborúban hadnagyi
rangot szerzett. Később írnok lett a
bukaresti táblabíróságon, ezzel pár-
huzamosan pedig az éjszakai bo-
hémélet egyik vezéralakjává vált.
1922-ben Tudor Arghezi jelentette
meg Urmuz első írásait a Cuget Ro-
mânesc című lapban, így ő lett az
első, Arghezi által felkarolt román
avantgárd író. Abszurd rövidprózái,
versei egy addig nem ismert humor-
ban fogantak, és a dadaizmus, il-
letve az abszurd színház
létrejöttének szerves ihletőivé vál-
tak, írójuk pedig a romániai, illetve
nemzetközi avantgárd egyik kulti-

kus figurájává emelkedett. Urmuz
1923-ban, Bukarest egyik főutcáján
lőtte főbe magát. Tettének indítékai
máig ismeretlenek, de valószínűsít-
hető, hogy súlyos betegségben
szenvedett. Ránk maradt életműve
legtöbb ötven oldalt tesz ki, és noha
tudjuk, hogy ezek mellett több kéz-
irata, több száz aforizmája is meg-
maradt, ezek holléte jelenleg

ismeretlen. Írásait, stílusát gyakran
hasonlítják össze Franz Kafka,
avagy Alfred Jarry munkáival, bi-
zarr és szomorú alkotásait Tim Bur-
ton világával. 

A Liviu Rebreanu Társulat által
bemutatott színpadi szöveg a Sta-
mate úr és a tölcsér (négy részlet-
ben, kisebb betoldásokkal, teljes
terjedelemben), a Némi metafizika
és csillagászat (majdnem teljes ter-
jedelemben), az Algazy & Grummer
(részletek) című, valamint a kiadók
által Jegyzetek – szétszórt piszkoza-
tok névvel illetett Urmuz-szövegek,

továbbá Urmuz adatainak felhasz-
nálásával született meg.

Az előadás 14 éven felülieknek
ajánlott, a soron következő produk-
cióra február 22-én, csütörtökön
19.30 órától kerül sor a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Kister-
mében. Az előadás magyar nyelvű
felirattal követhető, jegyek váltha-
tóak a Kultúrpalota jegyirodájá-
ban hétköznap 12 és 17.30 óra
között és a színházi jegypénztárban
9 és 15 óra között, illetve a 
www.biletmaster.ro honlapon.

Premier a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban 
Urmuz úr bizarr oldalakat ír
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Fotó: Cristina Gânj

Marossárpatakon idén sem maradt el a szokásos nótaest

Kaáli Nagy Botond

Urmuz 1920 körül



Sok látványos, kellemes pillanat kötődik a Nagyernyei Ifjúsági Alkotó
Egyesület szervezte tevékenységekhez. Az egyesület 11 tagja gondoskodik
arról, hogy a gyermekek, fiatalok számára hasznos és érdekes foglalkozáso-
kat szervezzenek. Vezetőjükkel, Kádár Barna Zsolt zenepedagógussal vettük
számba a múlt év legsikeresebb rendezvényeit.  Ezek közül is kiemelkedik
a 70 gyermek számára szervezett kézműves- és barkácsolótábor. A táborozás
öt napja alatt a községbeli gyermekek mellett a szomszédos falvakból érkező
táborozók fejleszthetik kézügyességüket. Munkájuk eredményét a táborozás
végén kiállításon mutatják be a szülőknek, nagyszülőknek. Nagy népszerű-
ségnek örvendett a júliusban szervezett bábtábor is, ahol bábokat készítettek
és egy bábdarabot tanultak be és adtak elő a résztvevők Hadnagy Éva báb-
színész és Bonczidai Dezső bábszínházi alkalmazott vezetésével. 

Az elmúlt nyáron festőtábort szerveztek húsz, a képzőművészet iránt ér-
deklődő gyermeknek, akikkel a családjával nemrégiben Nagyernyébe köl-
tözött dr. Fodor Géza foglalkozott. A legfontosabb őszi rendezvényük a
szüreti bál volt, karácsonykor megszervezték a betlehemest.  

A nemrég tartott farsangi bálon is jól szórakoztak a résztvevők. A tervek
az idei évre sem hiányoznak, s az előző évek jó hangulatú rendezvényeihez
hasonlóan tartalmas szórakozást ígérnek a község és a környék iskolás gyer-
mekeinek. 

Új lelkésze van a nagyernyei
református gyülekezetnek.
Szász Attila fiatal református
lelkész meghívás útján Alsó-
bölkényből érkezett fele-
ségével, Szász Csilla biológia-
tanárnővel és három kedves,
barátságos kisfiukkal együtt.
A három vallás – római kato-
likus, református és unitárius
– között megoszló nagyernyei
lakosokból 572-en vallják
magukat reformátusnak. 

– Viszonylag közepesnek szá-
mító gyülekezet, ami átlátható a lel-
kész számára. A gyülekezet magját
alkotó 70-80-100 személy vasárna-
ponként rendszeresen részt vesz az
istentiszteleten. Ragaszkodnak val-
lásukhoz, a gyülekezethez. Van-
nak, akik hébe-hóba járnak, ami
esetenként érthető, hiszen az ingá-
zók közül némelyeknek olyan

munkahelye van, ahol vasárnap is
dolgozni kell – kezdjük a beszélge-
tést.

A lelkész beszámol arról, hogy
szeretnének minden korosztályt

megszólítani, ezért szervezik rend-
szeresen a vallásórát a kiskátés és a
nagykátés gyermekeknek, a konfir-
máció után az ificsoportba várják a
fiatalokat. A retro ificsoport a fiatal

házasok és a velük egykorú egye-
dülálló személyek találkozási helye,
a gyülekezeti bibliaórákra minden
korosztályt szívesen látnak. A nő-
szövetséget a lelkész felesége,
Szász Csilla vezeti, aki biológia
szakot végzett a kolozsvári Babeş–
Bolyai Egyetemen, és „legköze-
lebb” Radnóton kapott tanári állást,
amit nagyon szeretne egy közelebbi
biológusállásra cserélni. 

– Kellemes együtt lenni a hely-
beliekkel, egyre inkább érezzük,
hogy jólelkű, segíteni akaró em-
berek – mondja a lelkész, majd hoz-
záteszi, hogy elindultak családot
látogatni, hogy kapcsolatba kerülje-
nek, találkozzanak azokkal, akik
nem járnak és nem járhatnak temp-
lomba. Szeretnék átérezni a gondja-
ikat, meghallgatni a nehézségeiket,
és velük együtt örülni annak, hogy
elesettségében, betegségében is van
akihez forduljon a hívő ember. A
céljuk az, hogy minden református-
hoz eljussanak. Bár ismerik az in-

gázás nehézségeit, azt is tudják,
hogy a hívő embereknek igényük
van arra, hogy imádságos környe-
zetben együtt legyenek.

Bár Szász Attila lelkész legfonto-
sabb feladatának a lelki építést te-
kinti, elmondja, a gyülekezet nagy
álma, hogy az 1946 szeptemberé-
ben ledőlt templomtorony helyett
újat építsenek. Mivel tudják, hogy
anyagilag ez nagy erőfeszítést je-
lent, a toronyépítéshez alapos elő-
készítő munka, előtanulmányok
szükségesek. 

– Azt szeretnénk elérni, hogy hí-
veink büszkék legyenek arra, hogy
ernyeiek és reformátusok, ragasz-
kodjanak továbbra is a hagyomá-
nyokhoz, és érezzék azt, hogy
érdemes dolgozni azért a gyüleke-
zetért, amelyhez tartoznak – fog-
lalja össze a célokat. Amikor
távozunk, természetes gesztus,
hogy a fiúkkal is barátságosan kezet
fogunk, aminek fontosságát a legki-
sebb kétéves is tudja már. 
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A városhoz közel, elisme-
résre méltó a nagyernyeiek
művelődési élete. Ennek
egyik fontos része a Kali Ru-
dolf által menedzselt férfikó-
rus, amely egyre sikeresebb
fellépéseket tudhat magáé-
nak. 

– Az ötlet egy baráti társaságban
merült fel, ahol szerettünk nótáz-
gatni. Szervezett formában kellene
énekelni, érlelődött a gondolat, s
megszólítottuk azokat, akikben haj-
lamot, érdeklődést láttunk az ének-
lés iránt. Az első találkozásra 15-en
gyűltünk össze, 40-50 év közötti
férfiak, és megkértük barátunkat,
Jenei Szenner Lászlót, aki zenekon-
zervatóriumot végzett és ernyei
lakos, hogy foglalkozzon velünk,

vezényelje a kórust. Eldöntöttük,
hogy minden hétfőn találkozunk, és
katonadalokat, nótákat, népdalokat
énekelünk. 

Felléptünk a nagyernyei fesztivá-
lon, októberben az idősek napi ren-
dezvényen, karácsonykor mind a
három templomban énekeltünk. Je-
lenleg 18 állandó és kitartó tagunk
van, különféle mesterségeket mű-
velő férfiak, és két zenész is. Elkez-
dünk igényesebben dolgozni,
tanuljuk a szolfézst, a kottaolvasást.
A hozzáállás megvan, a csapat ösz-
szeszokott, egyre jobbak a vissza-
jelzések. Nem sajnáljuk az
éneklésre szánt szabad időt, már ké-
szülünk a március 15-i ünnepségre,
– foglalta össze a kórus történetét
Kali Rudolf.

Egyre sikeresebb a férfikórus

Kielégítő, sikeres évet zár
Nagyernye polgármesteri hi-
vatala – összegez a községet
22 éve vezető Jánosi Ferenc
polgármester, aki mellett Sik-
lódi Csongor tölti be az alpol-
gármesteri széket. A szó
szoros értelmében „mellett”,
hiszen ritkán látni olyan pol-
gármesteri irodát, ahol nem
külön helyiségben, hanem
egymás mellett van a két
elöljáró széke. Ennek hasz-
nos oldala, hogy könnyen
meg lehet beszélni a közös
problémákat, ugyanakkor
vannak személyes fogadá-
sok, beszélgetések is, amit a
szomszédos tanácsteremben
bonyolítanak le. 

A látogató számára érdekes lát-
ványt nyújt a községközpontról ké-
szített légi felvételekből álló
nagyméretű képsor, ami az elöljá-
rók mögötti falat díszíti, és látható
rajta a település minden részlete.
Amikor a megye egyik leglátvá-
nyosabb polgármesteri irodájának
nevezem, Jánosi Ferenc a tanács-
termet is megmutatja, ahol az
5.835-ös lélekszámú község hat te-
lepüléséről – Nagyernye, Sárom-
berke, Székelykál, Ikland, Székes
és Erdőszengyel – készült jókora
légi felvételek láthatók. 
Nyertes pályázatok 

A bevezetőben említett eredmé-
nyességet jelzi, hogy négy sikeres
pályázat kivitelezésére kerülhet sor
2018-ban. Az örömbe azonban
üröm is vegyül, mivel az idén a
múlt évinél jóval kevesebb pénzből
gazdálkodhat a hivatal. Jánosi Fe-
renc igazságtalannak tartja, hogy
hiába takarékoskodtak a pályáza-

tok önrészére, mivel a 2016-os év
végén tudatosan megtakarított
többlet miatt megvonták a község-
nek járó évi leosztásokat a központi
költségvetésből. 

A legfontosabb, ahogyan már a
múlt évben is beszámoltunk róla, a
vidékfejlesztési országos program
keretében nyertesnek nyilvánított
2.184.530 eurós projekt, amely a
községközpont utcáinak az aszfal-
tozására vonatkozik. A vidékfej-
lesztési alapból finanszírozott
tervből kimaradtak az Ernyében
felépült új lakónegyedek utcái,
mivel a pályázat készítésekor még
nem szerepeltek közterületként.
Székesen és Szengyelben a községi
utcák le vannak aszfaltozva, és ha
lesz újabb pályázati kiírás, amely
lehetővé teszi, Székelykálban, Sá-
romberkén is Iklandon is szeretnék
korszerűsíteni az úthálózatot. Addig
is a községgazdálkodási egység
három alkalmazottja gondoskodik
a kövezett utcák karbantartásáról –
nyilatkozta a polgármester.

A vidékfejlesztési ügynökség-
nél nyertes pályázat révén kerül sor
a székesi művelődési ház felújítá-
sára, felszerelésének bővítésére.

A Maros Menti Partnerség Lea-
der Egyesületnél a helyi fejlesztési
stratégia keretében elnyert összeg-
ből alakítják ki a műgyepes sport-
pályát Székelykálban, és bővítik a
helyi községgazdálkodási egység
felszerelését traktor után szerelhető
sószóróval, fúrógéppel, útdöngölő-
vel és tartálykocsival.
Megoldódik a szemétszállítás

Olvasóink jelezték, hogy akadozik
a háztartási hulladék elszállítása,
annak ellenére, hogy megdrágult a
szemétdíj. Érdeklődésünkre a pol-

gármester elmondta, hogy lejárt a
szerződésük a korábbi céggel, és
addig, amíg a közbeszerzési eljárás
nem zárul le, egy másik cég vállalta
a szemételhordást, de nem foglalkoz-
nak szelektív hulladékgyűjtéssel, és
havonta kétszer szállítják el a szeme-
tet. Egyébként a múlt év végén össze
kellett szedni a szelektív gyűjtőedé-
nyeket, mivel az elhullt állatoktól
kezdve mindent beledobtak. A fenn-
akadás miatt felgyűlt a szemét, és
előfordult, hogy a háztartásonkénti
százhúsz liter helyett húsz zsákkal
tettek ki. Mivel személyre szólóan
kell megszabni a havi díjat, ez elége-
detlenségre adott okot a lakosság kö-
rében, holott tavaly is abban a
háztartásban, ahol egy személy élt,
havi 5 lejt fizetett. Nehézséget jelent,
hogy a lakosság egy része sajnos
nem fizet, és tartozásukat nem lehet
a szociális segélyből levonni. A ne-
hézségek ellenére másfél-két hónap
múlva érvényessé válik az új közbe-
szerzési eljárás, és visszaáll a régi
rend, a havi négyszeri hulladékel-
szállítás – ígérte a polgármester.
Beláthatatlan, 
hogy mikor folytatják a terelőutat

Jánosi Ferenc megerősítette,
hogy bár Nagyernye bejáratánál el-
készült a körforgalom, a község-
központot Jeddel összekötő
terelőút építése leállt. Az ok: a ge-
ofúrásokat felületesen végezték el
a terelőút nyomvonalán, és ilyen
feltételek mellett a kivitelező nem
vállalt garanciát, a szerződést fel-
bontotta, és beláthatatlanná vált,
hogy mikor készül el a terelőút.
Mivel a munkálatok során az útépí-
tők két forgalmas mezei utat tönk-
retettek, az új negyedekbe a ki-be
járás nagyon körülményessé vált.

A kivitelezés következik 
Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi

Táborozás, bálok, betlehemi jászol

A lelki építésre összpontosítanak 

Fotó: Nagy Tibor



Szászrégen 
Szászrégen az első írásos doku-

mentumban Regun néven jelenik
meg. 1228-ban, II. Endre király a
Gertrúd elleni összeesküvésben
részt vett Simon bántól elkobzott
gyekei és széplaki uradalmat a ké-
sőbbi Losonczi, Bánffy és a Dezsőfi
család közös ősének adományozza.
A birtok határleírásánál szerepel
Régen neve is. Nem lehet tudni,
hogy mekkora településről volt szó.
Azt viszont feljegyezték, hogy az
1241-es és az 1285-ös tatárjárás
megtizedelte lakosságát. Valószínű-
leg ezután telepítették be a szászo-
kat, mert 1330-ban megépült a
gótikus templom, amely a reformá-
ciót követően 1551-ben evangéli-
kussá vált. Mint más szász
településeknek, Regunnak is jogá-
ban állt 1427-től évente négy orszá-
gos vásárt és minden csütörtökön
hetivásárt tartani, ami segítette a
gazdasági fellendülést. A XVI. szá-
zadban a kézművesek céheket ala-
pítottak. Egy 1749-es összeírás
szerint Régenben tizenhét céh léte-
zett, 202 mesterrel. A város életében
voltak tragikusabb időszakok is:
1497-ben és 1508-ban is pestisjár-
vány vonult végig, 1564-ben Miksa

császár, 1603-ban
Básta, 1661-ben a
törökök hadjárata
tizedelte meg a la-
kosságot. Aztán
1661-ben és 1719-
ben újra felütötte a
fejét a pestis, majd
1831-35-ben kole-
rajárvány szedte
áldozatait. Ke-
vésbé ismert törté-
nelmi eseménye a
városnak az 1660
decemberében itt
tartott országgyű-
lés, ahol Barcsai
Ákos lemondatása
után Kemény Já-
nost fejedelemmé
választották. A
város nagy árat
fizet az 1848–49-
es forradalomban
és szabadságharc-
ban. A székely
csapatok és a
helybeli szászok

közötti konfliktus miatt 1848. no-
vember 2-án keletkezett tűzben
majdnem az egész várost elnyelték
a lángok. Szászrégent 1883-ban
szabad királyi jogú várossá nyilvá-
nították. Mai napig tartó gazdasági
életét meghatározta a XIX. század
végén fejlődésnek induló faipar, a
Maroson és a Görgény folyón zajló
tutajozás, majd a későbbiekben a
Marosvásárhely–Régen (1885),
majd Régen és Déda (1905) közötti
vasútvonal megépítése. A XIX. szá-
zad végén megalakult fűrészüze-
mek és bútorgyárak a ma is működő
ipari egységek elődeinek tekinthe-
tőek. 1900-ban Régen 6552 lakosából
3504 személy tartozott iparos család-
hoz, a lakosság 53%-a. A kisiparosok
száma ekkor 677 személy volt, az
összes iparosok 97%-a. A gazdasági
élet a gazdag magyar, szász és román
társadalmi, művelődési, oktatási
életet is serkentette. 1956-ban csa-
tolták a városhoz Abafáját és Radnót-
fáját. 1994 decemberében
municípiumi rangot nyer a város. A
központjában ma is láthatók a XIX.
századi gazdasági életet tükröző egy-
kori szász, zsidó és más nemzetiségű
iparosok, kereskedők tulajdonában
állt impozáns épületek. 

Az evangélikus templom 
A város ma álló legrégebbi épü-

lete. A szentélyben levő emléktábla
szerint a templom 1330-ban már lé-
tezett. Az 1332-es pápai tizedjegy-
zékben is megjelenik egy Nicolaus
nevű plébánossal. Az épületről
kevés történeti adat maradt fenn.
Bánffy László 1382–1387 közötti
pápai kérelmében említik a harang-
gal ellátott tornyú, temetővel kerí-
tett plébániatemplomot, amelyet az
Ágoston-rendiek kolostorává sze-
retnének változtatni. Nem lett ko-
lostorrá, de valószínű, hogy az
épületen némi átalakítást végeztek,
amit a XV. századi stílusjegyek is
elárulnak. 1420-ban említik a temp-
lom plébánosát, György Lászlót,
aztán egy 1443-ban keltezett levél-
ben, majd egy 1451-es írásban is
megjelent a templom. 1461-ben
Mátyás, 1521-ben pedig Móré Ist-
ván a plébános. A sekrestye ajtaján
és külsején látható monogramos
címer – nyilván a megrendelő cí-
mere – a késő Mátyás-kori papi cí-
merekre hasonlít, de a monogramot
(B U/V) mindeddig nem lehetett
azonosítani. Az 1500 körüli építke-
zések eredménye kétségkívül a
Szent Lőrinc-kápolna és a déli be-
járat átmetsződő pálcatagos kerete
is. 1538–1539-ben említik Gál
papot, a templom Mária Foganta-
tása oltárának rektorát. A XVI. szá-
zad elején várfal vette körül a
templomot. 1551-ben a régeniek át-
tértek az evangélikus vallásra, így
ennek megfelelően alakították át a
templombelsőt. A templomot a Rá-
kóczi-szabadságharc idején a kuru-
cok fölgyújtották. Mai belső és
külső képének a kialakítása, az
északi hajó kétszintes karzatának
megépítése Mária Terézia vagy II.
József idejében történt. Az oldalpor-
tikuszokat 1791-ben emelték. A fő-
hajó boltozása és a torony
magasítása 1803-ban fejeződött be.
Az 1848–49-es forradalom idején
újra felgyújtották a templomot,
ekkor a berendezésének nagy része
megsemmisült, a helyreállítást
1851-re fejezték be. 1927–1930 kö-
zött is felújították. Nemrég sikerült
teljesen felújítani a templomot,
amelyet érdemes felkeresni, hiszen
gyakorlatilag megtalálható rajta a
gótikus építkezés nyomaitól kezdve

minden olyan építési elem, amely
tükrözi az évszázadok nyomait az
erdélyi templomépítészet minden
elemével. Érdemes odafigyelni a
boltívek, a kapuk, a portikuszok, a
mellékhajók, az ablakkeretek, a zá-
rókövek motívumaira, stílusára, az
értékes középkori domborművekre,
a karzatra, a lépcsőkre és sok más
hasonló elemre. Felhívjuk a figyel-
met arra is, hogy az északi falban
található a templom egyik legérté-
kesebb részlete, a középkori Erdély
egyik legrégebbi felirata, 1330-ból,
mely Tamás mestert, a Szűz Máriá-
nak ajánlott templom kegyurát és
Nicolaus plébánost említi. A monu-
mentális, baldachinos főoltár és
életnagyságúnál nagyobb Krisztus-
szobra 1857–58-ban, a csúcsíves
diadalívhez erősített, elegáns díszű
szószék 1871-ben készült. Koroná-
ján az evangélisták aranyozott figu-
rái ülnek. A templomban időnként
orgonakoncertet tartanak. 
A Kisboldogasszony 
plébániatemplom 

Érdemes belépni a főtérhez kö-
zeli Kisboldogasszony plébánia-
templomba is, amely nemrég
ünnepelte felszentelésének 230. év-
fordulóját. A templom építését
1736-ban kezdték meg, de pénzhi-
ány miatt csupán a szentély készül-
hetett el. 1771-től báró Bornemisza
Ignác, Torda vármegye főispánja tá-
mogatásával hozzáépült a sekres-
tye, fölötte oratóriummal. Miután
1779-re összegyűlt a megfelelő
alap, 1780. május 1-jén letették 
az alapkövet, 1781-re pedig felépült
a templom. 1782–1783-ban 
a belső berendezést is befejezték.
1784-ben, a pünkösd utáni IV. va-
sárnapon szentelte fel gróf 
Batthyány Ignác erdélyi püspök, a
Boldogságos Szűz Mária születésé-
nek tiszteletére. A főoltár neobarokk
stílusú. A szeplőtelen fogantatást
ábrázoló oltárkép egy Bartolomé
Esteban Murillo festménye alapján
készült másolat. Tőle jobbra Szent
Pál, balra Szent Péter szobra áll, fö-
lötte pedig egy Szentháromság-áb-
rázolás. A boltozaton látható, a
Miatyánk kéréseit ábrázoló freskó-
kat a templom 1968-as általános 
javítása alkalmával Hatzack 
Lukácsovits Magda készítette. Az ő

tervei alapján készült továbbá a
szembemiséző oltár 1972-ben. Utol-
jára 2011–2012-ben végeztek általá-
nos javításokat a templomon. 
A szászrégeni 
református templom 

A központban található, közel a
katolikus templomhoz a református
templom, amelyet Bocz Elek lel-
kész kezdeményezésére 1889–90-
ben építettek. Tervezője Alpár
Ignácz, kivitelezője Müller János
szászrégeni építőmester volt. Fel-
avatására Szász Ferenc püspök köz-
reműködésével 1890 őszén került
sor. Az épület hagyományos térfor-
málású, neogótikus stílusú. 
Négy fiatornyos toronysisakját
1927-28-ban alakították át a jelen-
legi zártabb formára. Az orgona
1905-ben került a helyére. A szó-
szék Debreceni László tervei alap-
ján 1939-re készült el. A
Mózes-szék és a padok 1977-ben
épültek meg. A templom felépülé-
sének 100. évfordulójára Molnár
Dénes marosvásárhelyi festőmű-
vész jóvoltából összesen 180 festett
kazetta került a karzatok alsó síkjára
és a portikusz mennyezetére. 
A kazettákon a kiemelkedő erdélyi
református családok címergyűjte-
ményét láthatjuk. A szószék melletti
két ablak üvegeit Dávid Júlia tűzzo-
máncművész készítette 2009-ben. A
templomhoz tartozik a Dio-ház,
ahol szociális és kulturális tevé-
kenységeknek ad helyet az egyház-
község. 
A néprajzi múzeum 

Érdemes a Dedrádi utcában levő
néprajzi múzeum udvarára is be-
térni. A volt Maros Magyar Auto-
nóm Tartomány idején 1960. január
1-jén Anton Badea néprajztudós 64
darab népviseleti tárggyal hozta
létre, azzal a szándékkal, hogy lehe-
tőséget teremtsen a látogatóknak a
Felső-Maros mente, a Kelemen-ha-
vasok szubkárpáti része és az Erdélyi
Mezőség román népi kulturális örök-
ségének megismerésére. A múzeum-
ban jelenleg mintegy 7000 tárgyat
őriznek, emellett dokumentumfilme-
ket, videofelvételeket, fekete-fehér
és színes diafilmeket, több ezer fény-
képeket, vázlatot, rajzot, terepfelvé-
telt, kutatási lapot tartalmazó
levéltárral is rendelkeznek. Az első
állandó kiállítás a Görgény-völgyi
népművészetről 1966-ban nyílt
meg. 1972-ben, majd 1991-ben
szervezték újra a tárlat anyagát,
amely a Felső-Maros völgyéből és
a Mezőségről származó szerszámo-
kat és népi technikákat is bemutatja.
A múzeumnak otthont adó épület
1892-ben épült, lakásként, majd
szakiskolaként szolgált, 1989–
1990-ben restaurálták. Az egyhek-
táros területen, a múzeum udvarán
14 épület van, egy-egy településnek
megfelelő hagyományos népi be-
rendezéssel. Egy fatemplomot is át-
telepítettek ide. 

A Vadász (Vânătorilor) utca  51.
szám alatt levő múzeum naponta,
hétfő kivételével, 9–17 óra között
látogatható.

Az evangélikus templom Fotó: Vajda György

A Néprajzi Múzeum épülete

Szászrégen főtere

Szerkeszti: Vajda György

A szász örökség (1.) 
Sorozatunkban külön ajánljuk azokat a településeket, amelyek

kötődnek a szászokhoz, hiszen építészeti stílusuk sajátos, a szász
erődtemplomok Európa egyedi műemlékei. Történelmük során so-
káig kiváltságos helyzetben voltak, zárt közösséget alkottak, jól
meghatározott társadalmi struktúrával, rájuk jellemző, egyedi jeles
napi szokásaikkal. Gazdasági helyzetüket ma is híven tükrözik azok
a városok, amelyek központjaik voltak (Nagyszeben, Medgyes, Se-
gesvár stb.), de a falvakon megépített erődtemplomok és várak nem
csak anyagi, hanem szellemi gazdagságról is tanúskodnak. Mind-
ezekről ma már csak múlt időben beszélhetünk, hiszen vannak te-
lepülések, ahol sikerült felújítani a népszokásokat és a néptáncot,
azonban egyre kevesebb a szász. Jobb esetben a templomok átke-
rültek más egyházakhoz, de nagyon sok településen az enyészet út-
jára jutottak. Házaikba románok, cigányok költöztek be, akik kevés
kivétellel tönkretették az épületek sajátos külalakját. Történtek lé-
pések a szász örökség védelmére. Nemcsak a Károly angol herceg
által felkarolt Mihai Eminescu Alapítvány, hanem helyi szinten is.
Vannak önkormányzatok, amelyek megpróbálnak valamit tenni a
24. órában mind nálunk, mind más megyékben. Érdemes tehát hét-
végeken akár egy- vagy többnapos gépkocsi- vagy kerékpártúrát
szervezni, és megtekinteni a szászok ránk hagyott templomait, vá-
rait, a hangulatos utcájú településeket. Érhetnek még meglepetések. 

Mivel Segesvárt és környékét a Barangoló rovatban már bemu-
tattuk, most Szászrégennel kezdjük azon települések ismertetését,
amelyek a szászok történelméhez, múltjához is kötődnek. Szászré-
gen és környéke a Beszterce megyében egykor nagyobb többségben
lakott felföldi, azaz nösnerlandi szászok egyik központja volt bete-
lepítésüket követően. A szász örökség mellett természetesen a Felső-
Maros menti város más turisztikai nevezetességeit is az olvasó
figyelmébe ajánljuk. 
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A Ferencváros 31-22-re legyőzte a német bajnok Bietig-
heim csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntő-
jének harmadik fordulójában, szombaton Dabason.

A vendégek meglepetésre mindössze tíz játékossal érkeztek
a mérkőzésre. Ennek ellenére tíz percig jól tartották magukat
(4-5), az FTC azonban türelmes, taktikus játékkal fordított 
(7-5). A spanyol Nerea Pena vezérletével tovább növelte elő-
nyét a házigazda, ezért a Bietigheim edzője a 17. percben már

másodszor kért időt (11-7). A német csapatnak volt egy hat-,
majd egy tízperces gól nélküli időszaka is, így a szünetben
már megnyugtató különbséggel vezetett a Ferencváros.

A második felvonás elején is a magyar együttes játszott fö-
lényben, ám az ellenfél három perc alatt sorozatban háromszor
volt eredményes, ezzel némileg felzárkózott (19-16). Hama-
rosan kiderült, hogy ez volt a Bietigheim utolsó fellángolása,
mert keretének szűk létszáma miatt játékosai a hajrára elfá-
radtak, ezt kihasználva az FTC végül fölényesen győzött.

A magyar csapatban a két kapuson kívül csak két védőjá-
tékos, Szekeres Klára és Mészáros Rea nem dobott gólt. A
vendégek – és egyben a mezőny – legeredményesebb játékosa
Antje Lauenroth volt, aki 11 kísérletből nyolcszor talált be.

A Ferencváros február 24-én a montenegrói Buducnost
Podgorica otthonában folytatja szereplését a BL középdöntő-
jében.

Kilenc góllal nyert a Ferencváros Röviden
* Románia női teniszcsapata 3-1 arányban legyőzte Ka-

nadát a Fed-kupa második világcsoportjának első fordu-
lójában, miután a második játéknapon Kolozsváron Irina
Begu 6:2, 6:4-re felülmúlta Katherine Sebovot, majd a
Gabriela Dabrowski/Carol Zhao páros 4:6, 6:1, 10-6-re
nyert az Ana Bogdan/Raluca Olaru duó ellen. Mint arról
tegnap beszámoltunk, az első játéknapon Sorana Cîrstea
6:2, 6:2 arányban legyőzte Carol Zhaót, Irina Begu pedig
6:3, 6:7 (4-7), 6:2-re verte a román származású Bianca
Andreescut. Minthogy a csata eldőlt, a Sorana Cîrstea –
Bianca Andreescu mérkőzést nem játszották le. A világcso-
portba jutásért április 21-én és 22-én játszanak majd.

* Két mérkőzéssel, a Basel – Machester City és a Juven-
tus – Tottenham Hotspur (TV: M4 Sport, Pro TV) találko-
zóval ma megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája
nyolcaddöntője. Mindkét összecsapás este háromnegyed
10-kor rajtol.

* Eredmény a labdarúgó 1. liga 24. fordulójából: USK
Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-0. Gólszerző:
Gustavo (62.).

* A Ferencváros remek játékkal, két második félidei gyö-
nyörű góllal 2-1-re legyőzte az orosz Premjer Ligában lis-
tavezető Lokomotív Moszkvát a spanyolországi edzőtábor
második, La Línea de la Concepciónban rendezett felké-
szülési mérkőzésén. Az OTP Bank Liga tavaszi szezonja
február 24-én kezdődik.

* Eredmények a férfikosárlabda Románia-kupa nyolcas
döntőjéről: Nagyszebeni CSU – Temesvári SCM BC
101:103, BCM U FC Argeş Piteşti – Kolozsvári U 66:74.
A második elődöntőben így a Temesvár és a Kolozsvár
mérte össze erejét tegnap este, a lapzártánk után zárult
mérkőzésen. A döntőt ma 19 órai kezdettel rendezik (TV:
DigiSport).

* A román női kosárlabda-válogatott 80:59-re (22-17,
25-14, 18-10, 15-18) nyert Finnország ellen Helsinkiben,
az Európa-bajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában
szombati játéknapján. A magyar csapat ugyanakkor Mis-
kolcon hét ponttal kikapott az orosz együttestől. Az ered-
mény: Magyarország – Oroszország 64:71 (10-18, 13-19,
21-21, 20-13).

A címvédő Győri Audi ETO 11
góllal győzött a szlovén Krim Mer-
cator Ljubljana otthonában a női
kézilabda Bajnokok Ligája közép-
döntőjének harmadik fordulójában,
szombaton Dabason.

A magyar csapatból a német
Anja Althaus, a brazil Eduarda
Amorim és a norvég Nora Mörk
sérülés, Bódi Bernadett betegség
miatt hiányzott, az Érdtől kölcsön-
vett spanyol Mireya González Ál-
varez pedig egyelőre nem
szerepelhet a BL-ben.

Egy évvel ezelőtt a középdöntő-
ben 17 góllal győzött a Győr a
szlovén fővárosban, és ezúttal is re-
mekül kezdett, jó védekezésének
köszönhetően a tizedik percben
már négy találattal vezetett (1-5). A
vendégek két percig kettős ember-
hátrányban voltak, de gól nélkül át-
vészeltek ezt az időszakot, és bár a
folytatásban magabiztosan őrizték
előnyüket, nem tudták növelni a
különbséget (12-15).

A második felvonásban a szlo-
vénok több mint tíz perc után sze-
rezték első akciógóljukat, ezt
követően már nem tudták felvenni
a versenyt az ETO-val. Az ötvene-
dik percben tízgólosra nőtt a győ-
riek előnye, így Ambros Martín
vezetőedző játéklehetőséget adha-
tott a fiataloknak, akik gólokkal há-
lálták meg a bizalmat.

A csoport másik mérkőzésén a
Bukaresti CSM 22-22 arányú dön-
tetlent játszott vasárnap este hazai
pályán az orosz Rosztov Donnal. A
CSM, amely két héttel ezelőtt le-
győzte a címvédőt, éppen csak ki-
húzta a döntetlent egy olyan
meccsen, amelyen az orosz csapat
csaknem végig vezetett. 

A bukaresti együttes nehezen ju-
tott el a gólig, és két alkalommal
vezetett ugyan az első félidőben,
de a szünetre már 11-12-t mutatott
a tabella a vendégcsapat javára. A
második félidőben az oroszok
három góllal is vezettek, Cristina
Neaguék csak nagy izgalmak mel-
lett tudtak egyenlíteni a végén. 

A forduló harmadik meccsén a
Nyköbing Falster 21-21-es döntet-
lenre játszott az FC Midtjyllanddal. 

A tabellát a Bukaresti CSM ve-
zeti 11 ponttal, a 10 pontos Győri
Audi ETO KC, a 9 pontos Rosztov
Don, az 5 pontos Nyköbing Falster,

a 4 pontos Krim Ljubljana és a 3
pontos Midtjylland előtt. A ne-
gyeddöntőbe a legjobb négy csapat
jut. 

Bukarest és Győr csapatai 
február 26-án egymás ellen játsza-
nak.
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A Tatán immár tizenötödik alka-
lommal megrendezett nemzetközi
kézilabdatornán vett részt február
első hétvégéjén a Marosvásárhelyi
Active 7 amatőr női kézilabdacsa-
pata, amelyen a házigazda tataiak,
valamint a mohácsiak mellett még
három határon túlról érkezett csapat
– Erdélyből Marosvásárhely mellett
Sepsiszentgyörgy és Székelyudvar-
hely, Felvidékről Naszvad együt-
tese – versengett egymással.

A Kárpát Meditop Kupa másfél
évtizedes múltra tekint vissza, célja
a határokon túlra is átnyúló magyar
nemzeti kapcsolatok ápolása. Az
eseményt fővédnökként Orbán Vik-
tor miniszterelnök támogatja, a véd-
nökök között szerepel többek közt
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, Tarlós István, Budapest fő-
polgármestere, Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár, vala-

mint Kocsis Máté országgyűlési
képviselő, a Magyar Kézilabda-szö-
vetség elnöke is. 

A tornát 2x3-as csoportban egy
helyszínen, körmérkőzéses formá-
ban rendezték, majd a második nap
játszották a helyosztókat, a csoport-
ban elért helyezések szerint. Min-
den csapat serleget, míg az első
három együttes érmet is kapott. 

Mint Biró (Peres) Zita, az Active
7 gólvágója elmondta, a torna hasz-
nos felkészülés volt az alakulat szá-
mára a marosvásárhelyi Szász
Albert Sportlíceumban szombaton
rendezendő, III. bajnoki torna előtt. 

A Kárpát Meditop Kupa vég-
eredménye: 1. Mohácsi TE, 2.
Naszvad (Felvidék), 3. Székelyud-
varhely, 4. Tatai AC, 5. Marosvásár-
hely, 6. Sepsiszentgyörgy.

A vásárhelyiek különdíjban ré-
szesültek: Biró (Peres) Zita a leg-
technikásabb határon túli játékos
címet szerezte meg.

A Kárpát Meditop Kupán 
az Active 7

Czimbalmos Ferenc Attila

A Szeged ismét győzött a német Löwen otthonában
A MOL-Pick Szeged nagy meglepetésre két góllal

győzött a német bajnok Rhein-Neckar Löwen otthoná-
ban a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének
11. – idei első – fordulójában, vasárnap.

A Szeged tartalékos felállásban is kimondottan jól
kezdett (4-6), ezért Nikolaj Jacobsen, a hazaiak dán ed-
zője már a kilencedik percben időt kért. Ezt követően
négy és fél perc alatt négyszer volt eredményes a
Löwen, ezért Juan Carlos Pastornak is időt kellett kér-
nie. Csapata hét perc után talált be ismét, de ellenfele
Mads Mensah Larsen vezérletével akkor már három
góllal vezetett (10-7). A vendégcsapat ismét lendületbe
került, rendezte a védekezését, így tartani tudta a lépést
esélyesebb riválisával (17-15). 

A szünet után a Szeged remek játékkal visszavette a
vezetést (23-25), egyszer még a spanyol kapus, José Ma-
nuel Sierra is betalált. Az 56. percben 35-32-es vendég-
vezetésnél időt kértek a németek, de a Szeged taktikus,
fegyelmezett játékkal két találatot megőrzött az előnyé-
ből, és a hiányzó kulcsjátékosai nélkül bravúros győ-
zelmet aratott.

Női kézilabda BL: Magabiztosan győzött 
a címvédő Győr, pontot mentett Bukarest

A német Karolina Kudlacz-Gloc (b) és a ferencvárosi Háfra Noémi a női kézi-
labda Bajnokok Ligája középdöntőjének harmadik fordulójában játszott FTC-
Rail Cargo Hungária – SG BBM Bietigheim mérkőzésen a dabasi OBO
Arénában 2018. február 10-én. MTI Fotó: Illyés Tibor

Üresbe markol a román csapat kapusa: a fővárosiak nagy izgalmak árán ikszeltek orosz
vendégükkel. Fotó: GSP

Eredményjelző
Női kézilabda Bajnokok Ligája, középdöntő, 3. forduló, 1. cso-

port:
* Krim Mercator Ljubljana (szlovén) – Győri Audi ETO KC 

21-32 (12-15), a Győr gólszerzői: Tomori 6, Görbicz 5, Oftedal,
Knedlikova 4-4, Puhalák, Broch 3-3, Groot, Fodor 2-2, Afentáler,
Hansen, Pál T. 1-1

* Bukaresti CSM – Rosztov Don (orosz) 22-22 (11-12), a Bukaresti
CSM gólszerzői: Amanda Kurtović, Cristina Neagu 5-5, Gnonsiane
Niombla, Isabelle Gullden 3-3, Majda Mehmedović 2, Nathalie Hag-
man, Line Jorgensen, Aneta Udriştioiu, Marit Frafjord 1-1 

Női Bajnokok Ligája, középdöntő, 3. forduló, 2. csoport:
* FTC-Rail Cargo Hungaria – SG BBM Bietigheim (német) 

31-22 (14-8), a Ferencváros gólszerzői: Van der Heijden 5, Kovacsics,
Pena, Schatzl 4-4, Lukács 3, Háfra, Faluvégi, Jovanovic, Hornyák
2-2, Szucsánszki, Márton G., Snelder 1-1

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 11. forduló, A csoport:
* Rhein-Neckar Löwen (német) – MOL-Pick Szeged 35-37 

(17-15), a Szeged gólszerzői: Srsen 7, Källman 5, Bánhidi, Sigur-
mannsson, Zsitnyikov 4-4, Thiagus Petrus, Skube, Sostaric 3-3, Bodó
2, Sierra, Pedro Rodriguez 1-1

* szerdán játszották: B csoport: THW Kiel (német) – Telekom
Veszpém 22-20 (14-9), a Veszprém gólszerzői: Ilic 5, Marguc, Ma-
naszkov 4-4, Tönnesen, Nenadic 2-2, A. Nilsson, Nagy L., Lékai 1-1

A hétvégi bajnoki torna műsora
A Hargita megyei női kézilabda-bajnokságban szereplő Maros-

vásárhelyi Active 7 által február 17-én, szombaton megrendező
torna programja:

* 11.00 óra: Active 7 – NKSZ Csíkszereda
* 12.30 óra: Bányai Székelyudvarhely – Szentegyháza
* 14.00 óra: NKSZ Csíkszereda – Székelykeresztúr
* 16.00 óra: Zetelaka – Bányai Székelyudvarhely
* 17.30 óra: Active 7 – Szentegyháza
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A már a zárószám előtt biztosan
aranyérmes kanadaiak klasszis pá-
rosuk, a Tessa Virtue, Scott Moir
kettős révén a jégtáncosok kűrjét is
megnyerték, így végül hét pont
előnnyel verték az ezüstérmes oro-
szokat a műkorcsolyázók csapat-
versenyében a pjongcsangi téli
olimpián.

A háromnapos viadal utolsó,
hétfői napján a versenyben lévő öt
csapatból előbb a férfiak mutatták
be kűrjeiket, s ebben Patrick Chan,
a kanadaiak háromszoros világbaj-
noka volt a legjobb, megelőzve az
orosz Mihajil Koljadát és az ame-
rikai Adam Rippont.

Ezzel a kanadaiak óriási lépést
tettek a végső győzelem felé,
ugyanis hét pontra növelték elő-
nyüket a második oroszokkal
szemben.

Következett a nők kűrje, amely-
ben az orosz Alina Zsagitova nagy-
szerű teljesítményt nyújtott, s nagy
fölénnyel végzett az élen, de a ka-
nadai Gabrielle Daleman megsze-
rezte a harmadik helyet, s ezzel az
aranyérmet is együttesének. Ka-
nada ugyanis így 5 ponttal vezet a
jégtáncosok kűrje előtt, viszont az
oroszok négy pontnál már semmi-
képpen sem szerezhetnek több
pontot náluk.

A 2010-es vancouveri bajnok,
háromszoros vb-győztes kanadai
Tessa Virtue, Scott Moir duó hét-
főn szép programot mutatott be, s
hat ponttal verte az amerikai és to-
vábbi másféllel az orosz duót.

Kanada így a négy éve Szocsi-
ban elért második helye után előre
tudott lépni a csapatok versenyé-

ben. Az oroszok hét ponttal kaptak
ki a győztestől, s négy ponttal előz-

ték meg az Egyesült Államok vá-
logatottját.

Kanada magabiztosan nyerte 
a műkorcsolyázók csapatversenyét

A drámai utolsó, negyedik futam
során az osztrák David Gleirscher
megelőzte az elmúlt két olimpián
győztes Felix Lochot, aki végül
dobogóra sem állhatott vasárnap a
férfiszánkósok versenyét követően
a pjongcsangi téli ötkarikás játéko-
kon.

A német sportoló történelmi
siker kapujában állt, ugyanis ne-
gyedik ötkarikás aranyérmével
minden idők legeredményesebb
szánkósa lett volna. Ráadásul férfi
egyesben aratott egymást követő
harmadik diadalával megismételte
volna honfitársa, Georg Hackl
1992 és 1998 között elért bravúr-
ját.

A 28 éves szánkós a szombati
első két futam után vezetett, 188
ezreddel előzte meg Gleirschert,
aki az első menetben bizonyult a
leggyorsabbnak. Loch nem bízta a
véletlenre a vasárnapi folytatást, új
pályacsúcsot ért el az éppen 2018
méter hosszú jégcsatornában. Bár
a rekordja nem élt sokáig, mert a
negyedik helyről induló amerikai
Chris Mazdzer 26 ezreddel megja-
vította az idejét, előnyét viszont
így is növelte minimálisan, egész
pontosan négy ezreddel – immár a
tengerentúli ellenfelével szemben,
aki 130 km/óránál is nagyobb se-
bességgel repesztett a cél előtt.

A zárófutam, amelyben már
csak a negyven résztvevő fele in-

dult, egészen elképesztő izgalma-
kat és drámai végkifejletet hozott.
Az olasz Dominik Fischnaller új,
47.475 másodperces pályacsúcsot
ért el, így borítékolható volt az elő-
relépése. A német Johannes Lud-
wig is nagyszerűen csúszott végig
a pályán, ahogy a futam előtt har-
madik Gleirscher is. Ekkor jött
Mazdzer, aki ezúttal nem bizonyult
elég gyorsnak, azaz az osztrák
visszaelőzte őt 26 ezreddel. Az

igazi csattanó viszont a végére ma-
radt, ugyanis Loch negyedik
aranya felé száguldott, de a pálya
közepén hibázott, ráfutott szánkó-
jával a vájat szélére, amitől ke-
resztbe fordult. Emiatt nagyon
lelassult, a célba pedig a futam
utolsó előtti idejével (48.109) ért
be. Loch annyi időt vesztett, hogy
ötödikként zárt. A „biztos aranyat”
elbukó klasszis perceken át csak a
szánkóján ült és a fejét lógatta.

Felix Loch az utolsó futamban bukta el 
az egyedülálló sikert

Pjongcsangi 
(nem csak) ötkarikás

* Eddig a jegyek 84,3 százaléka talált gazdára a téli olimpián. Az ötka-
rikás játékok szervezőbizottságának (POCOG) szóvivője hétfőn azt
mondta, nem akarja összehasonlítani a jegyeladási statisztikát a korábbi
rendezvényekével, de úgy tudja, az ő számaik „kicsit magasabbak”, mint
a többi olimpia esetében – ez azonban nem hivatalos. A Nemzetközi Olim-
piai Bizottság szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az értékesítések
nem teljesen összehasonlíthatóak, mivel a házigazda városok különböző
nagyságúak. A rajt előtt a pjongcsangi szervezők azt a célt tűzték ki maguk
elé, hogy az 1,17 millió belépő legalább 90 százalékát adják el.

* Eddig 177 norovírusos fertőzést regisztráltak a pjongcsangi téli olim-
pián, de a sportolói küldöttségek nem érintettek. A POCOG szerint ugyan-
akkor a betegek közül 68-an már meggyógyultak, őket ki is engedték a
karanténból, és visszatérhettek olimpiai elfoglaltságukhoz. A hányást és
gyomorgörcsöt okozó agresszív vírus miatt történtek megbetegedések a
tavalyi, londoni atlétikai világbajnokságon is az egyik hivatalos hotelben.
Néhány versenyzőnek emiatt ki is kellett hagynia számokat.

* Nem a téli olimpia volt az egyetlen sportesemény Pjongcsangban az
elmúlt hétvégén: szombaton és vasárnap több százan álltak rajthoz a
„meztelen maratoninak” nevezett versenyen – számolt be róla a CNN.
Félmeztelenül, -5 fokban futották a hosszú kilométereket, de a hőérzet az
erős szél miatt -15 fokig is csökkenhetett. A kesztyű és a sapka viselete
megengedett volt, de a felsőruházat tiltott. A maratonin 60 amerikai katona
is rajthoz állt, de érmet nem nyerhettek, mert felettesük utasítására csak
hiánytalan öltözetben futhattak.

A szombati sprintben győztes
német Laura Dahlmeier a hétfői 10
kilométeres üldözéses versenyt is
megnyerte a pjongcsangi téli olim-
pia női sílövő viadalán, s ezzel
sporttörténelmi sikert ért el.

A 24 éves, hétszeres világbajnok
biatlonos két nappal korábbi sikeré-
nek köszönhetően több mint 24
másodperces előnnyel vághatott
neki a küzdelemnek, s ugyan fél-
távnál a 13-as rajtszámmal indult
szlovák Anastasiya Kuzmina
rövid időre megelőzte, kiegyensú-
lyozott lövőteljesítményének kö-

szönhetően végül magabiztosan di-
adalmaskodott. A négy lövészet
során mindössze egyszer hibázott, s
ez döntőnek bizonyult. Ő az első nő
a játékok történetében, aki sílövé-
szetben sprintben és az üldözéses
versenyben is győzni tudott olim-
pián.

A négyszer is célt tévesztő Kuz-
mina nagy csatát vívott a 19. hely-
ről feljövő francia Anais
Bescond-nal az ezüstért, s végül si-
kerrel járt.

A címvédő fehérorosz Darja
Domracseva ezúttal 37.-ként zárt.

Laura Dahlmeier 
sporttörténelmet írt

A kedvezőtlen időjárás miatt
csaknem másfél órás csúszással
kezdődhetett a snowboard női 
slopestyle-döntő. A szél rendkívül
megnehezítette a hölgyek dolgát,
akik közül Szocsi olimpiai bajnoka,
az amerikai Jamie Anderson Pjong-
csangban sem talált legyőzőre.

A címvédő Anderson első körben
bemutatott csúszásánál egyik ve-
télytársa sem tudott jobban teljesí-
teni, így a második futamban is
utolsóként induló hölgy már tét nél-
kül, kétszeres olimpiai bajnokként

mutathatta be trükkjeit. A női 
slopestyle-osok vasárnapi selejtező-
jét a rossz idő miatt eltörölték, és az
egész mezőny a hétfői fináléban két
körben bizonyíthatott. A szél kife-
jezetten megnehezítette a 25 induló
dolgát, rengeteg esést láthattak a
nézők, Jamie Andersonon kívül
pedig senki sem kapott 80 pontnál
többet a zsűritől.

A férfiaknál győztes, csupán ti-
zenhét és fél éves Redmond Gerard
után a hölgyeknél is amerikai snow-
boardos állhatott a dobogó tetejére.

Rengeteg esés és címvédés 
a női slopestyle-döntőben

A címvédő kanadai válogatott győzelemmel kez-
dett a pjongcsangi téli olimpia női jégkorongtornáján,
miután vasárnap 5-0-ra múlta felül az orosz együttest.

A női jégkorong 1998 óta szerepel az ötkarikás já-
tékok programján. Első alkalommmal a kanadaiak az
amerikaiak mögé szorulva ezüstérmesek lettek, azóta
viszont sorozatban négyszer is diadalmaskodtak, rá-
adásul 2002 óta nem vesztettek mérkőzést az olimpi-
ákon.

Eredmények (az olimpia honlapjáról): jégkorong,
nők, A csoport, 1. forduló: Kanada – Olimpiai Sportolók
Oroszországból (OAR) 5-0 (0-0, 3-0, 2-0); korábban:
Egyesült Államok – Finnország 3-1 (0-1, 2-0, 1-0).

Az erősebb A csoportból az első kettő közvetlenül
az elődöntőbe jut, a harmadik és negyedik pedig a négy
közé kerülésért játszik a B csoport második, illetve első
helyezettjével. A másik kvartettben Japán, Svédország,
Svájc és az egyesített koreai csapat szerepel.

Elsöpörte az oroszokat a kanadai női hokiválogatott

Egy pillanatig sem volt kérdéses a győzelmük

A „biztos aranyat” elbukó klasszis perceken át csak a szánkóján ült és a fejét lógatta

A kesztyű és a sapka viselete megengedett volt, de a felsőruházat tiltott a „meztelen maratonin”

Eredményjelző
Műkorcsolya, csapatverseny, olimpiai bajnok: Kanada (Patrick

Chan, Kaetlyn Osmond, Gabrielle Daleman, Meagan Duhamel,
Eric Radford, Tessa Virtue, Scott Moir) 73 pont; 2. Olimpiai
Sportolók Oroszországból (Mihajil Koljada, Jevgenyija Medve-
gyeva, Alina Szagitova, Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Moro-
zov, Natalja Szabijako, Alekszandr Enbert, Jekatyerina Bobrova,
Dmitrij Szolovjov) 66; 3. Egyesült Államok (Nathan Chen, Adam
Rippon, Bradie Tennel, Mirai Nagasu, Alexa Scimeca Knierim,
Chis Knierim, Maia Shibutani, Alex Shibutani) 62

Jégtánc, kűr: 1. Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada) 118,10 pont;
2. Maia Shibutani, Alex Shibutani 112,01; 3. Jekatyerina Bobrova,
Dmitrij Szolovjev (OAR) 110,43

Férfikűr: 1. Patrick Chan (Kanada) 179,75 pont; 2. Mihajil
Koljada (OAR) 173,57; 3. Adam Rippon (Egyesült Államok)
172,98

Női kűr: 1. Alina Zsagitova (OAR) 15,08 pont; 2. Mirai Nagasu
(Egyesült Államok) 137,53; 3. Gabrielle Daleman (Kanada)
137,14.

Eredményjelző
Szánkó, férfi egyes, olimpiai bajnok: David Gleirscher (Auszt-

ria) 3:10.702 perc
2. Chris Mazdzer (Egyesült Államok) 3:10.728
3. Johannes Ludwig (Németország) 3:10.932

Eredményjelző
Snowboard, női slopestyle-döntő, olimpiai bajnok: 1. Jamie An-

derson (USA)
2. Laurie Blouin (Kanada)
3. Enni Rukajarvi (Finnország)

Eredményjelző
Sílövészet, női 10 km üldözéses, olimpiai bajnok: Laura Dahlme-

ier (Németország) (1 büntetőkör) 30:35.3 p
2. Anastasia Kuzmina (Szlovákia) 29.4 mp hátrány (4)
3. Anais Bescond (Franciaország) 29.6 mp hátrány (1)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(6697)

ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)

OPEL ASTRA COMBI eladó, 2003-as
évjárat, működő, jó állapotban levő, piros
színű, beíratott autó. Tel. 0756-513-968.
(6777)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(6765)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-538-578.
(6764)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-
713. (6764)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Benkő Rita névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (6754)

ELLOPTÁK február 10-én a
Kövesdombon Osváth Margit névre
szóló autóbuszbérletemet. Semmisnek
nyilvánítom. (6762)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6721)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6500)

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

GYEREKFELÜGYELETRE kere-
sünk hölgyet. Tel. 0742-669-084.
(6687-I)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-
595. (6629)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (6716)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem február
13-án a drága jó testvérbá-
tyámra, id. BIRÓ ZOLTÁNRA ha-
lálának 4. évfordulóján. Bánatos
öccse, Laci. (6638-I)

Van egy út, melynek kapuját őrzi
a bánat, könnyű ide belépni, de
nincs kijárat. Csak a szél hangja
töri meg a temető csendjét, szí-
vünkben ott van a szomorú
emlék. Temető csendje ad nektek
nyugalmat, szívünk bánata
örökre megmarad. Vidám arco-
tok nem látjuk többé, drága em-
léketek élni fog örökké.
Fájdalommal emlékezünk szere-
tett férjemre, GYÖRFI JÁNOSRA
február 13-án, halálának 3. évfor-
dulóján, valamint drága hú-
gomra, KOVÁCS GYÖNGYIKÉRE
szül. Nagy február 14-én, halálá-
nak 8. évfordulóján. Csendes és
zavartalan legyen pihenésetek!
Éva és gyermekei családjukkal
együtt! (6738)

Mély fájdalommal emlékezünk
NAGY-SIMONFI ANTALRA halálá-
nak harmadik évfordulóján. 
ANTIKA, a búcsúszó, amit nem
volt kinek elmondjál, elmaradt,
de szívünkben örökre velünk ma-
radsz. Akik ismerték és szeret-
ték, gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (6761)

Fájó szívvel emlékezünk február
13-án SZÖCS MAGDOLNÁRA ha-
lálának harmadik évfordulóján.
Testvéred, Gyuri és családtagjai.
Emléked legyen áldott! Nyugodj
békében, drága testvérem! (6772)

Mély fájdalommal emlékezünk
február 13-án a marosugrai id.
DEMETER TIBORRA halálának
30. évfordulóján. Béke poraira!
Szerettei. (6780-I)

ELHALÁLOZÁS

Az együtt muzsikálás szép emlé-
keivel, fájó szívvel búcsúzom 

KOVÁCS ANDRÁS 
karnagytól. 

Jó volt együtt muzsikálni. Nyu-
godj békében, kedves András! 
Zenésztársad, Makkay Edit. (-) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
rokon és barát, 

id. VIRÁG SÁNDOR 
a meggyesfalvi téglagyár volt al-
kalmazottja életének 83. évében
hosszas szenvedés után csende-
sen megpihent. Temetése feb-
ruár 13-án, kedden 12 órakor lesz
a meggyesfalvi temető cintermé-
ből. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (6751-I)

Fájó szívvel búcsúzunk apatár-
sunktól, 

RÁKOSI LACITÓL. 
Jóska és Marika. (6753-I)

Megrendülten búcsúzunk 
LACI TATÁTÓL. 

Leánya, Enikő, fia, Hunor, veje,
István, unokája, Trisztán-Dániel a
messzi távolból. 
Nyugodj békében, LACI TATA!
(6753-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy 

KOTHA GÉZÁNÉ 
született ANTAL MÁRIA 

hosszú szenvedés után, 92 éves
korában 2018. február 1-jén el-
hunyt Arizona államban (USA).
Emléke legyen áldott! 
Gyászoló férje, fia és családja.
(6757-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, rokon,
barát, 

MOCAN IOAN 
életének 61. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk földi
maradványait 2018. február 13-
án, kedden 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra a megyei ma-
rosszentgyörgyi temetőben (az
új kórház mögött). Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Felesége, fiai, a gyászoló család.
(6755-I)

„Legyen az álmod szép!”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a nyá-
rádgálfalvi születésű, marosvá-
sárhelyi lakos, az Augusztus 23.
bútorgyár volt dolgozója, az ezer-
mester 

DEMETER ALBERT 
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, sógor, jó barát és jó
szomszéd, 74 éves korában
hosszú szenvedés után csende-
sen megpihent. Temetése feb-
ruár 13-án 13 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben. 
Megtört szívvel búcsúzik szerető
családja. (6776-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagytata,
dédtata, após, 

SALAT IMRE 
kisbodoni lakos életének 64. évé-
ben hirtelen eltávozott szerettei
közül. Temetése február 14-én,
szerdán 14 órakor lesz a maros-
szentannai kápolnában. Nyugod-
jon békében! 

A gyászoló család. (6770-I)

„…Lemegy a nap, és így kell
lenni, 
Elhunyni, elmerülni szépen,
Lemenő nap arany tavában
Elsüllyedni fekete csendben.”
Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett édesanya,
anyós, gyermek, testvér, feleség,
rokon és jó barát, 

MEZŐ KLÁRA 
szül. Bognár 

életének 54. évében, hosszú, sú-
lyos szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetése 2018.
február 13-án 13 órai kezdettel
lesz a meggyesfalvi temetőben,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (6763-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, gondos édesapa,
testvér és jó szomszéd, 

GÁLFI LUDOVIC 
2018. február 10-én, életének 79.
évében örökre eltávozott szeret-
tei köréből. Temetése 2018. feb-
ruár 14-én 13 órakor lesz a
református temető cinterméből.
Emléke szívünkben örökké él. 

Gyászoló szerettei. (6766-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, testvér, rokon
és jó szomszéd, 

MARTON MÁRIA
életének 86. évében csendesen

megpihent. 
A virrasztás február 13-án 17 órá-
tól lesz a Vili temetkezési vállalat
cintermében. Temetése február
14-én 13 órakor lesz a meggyes-
falvi temetőben. Nyugodjon bé-
kében! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei: lánya, fia,
veje és unokái. (6785-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Amikor hozzátartozónk meghal,
nehéz megérteni, hogy az élet
semmivé lett, s ezt elhinni és
beletörődni.
Búcsúzunk GÁLFI LAJOSTÓL.
Őszinte részvétünk és együtt-
érzésünk feleségének, gyerme-
keinek, akik méltóképpen
gondozták hosszas betegsége
éveiben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Testvére,
Gálfi Dezső (Kaposvár),
sógornője, Gálfi Piroska és
gyermekeik. (6760)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és vigasztalódást kívánunk
Virág Sándor barátunknak
ÉDESAPJA elhunyta alkal-
mából.
Kirándulótársaid az Örökmozgó
Természetjáró Egyesületből. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik BALOGH ALPÁR
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (6782)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ

Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).

– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –

Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.

Tel. 0743-714-914. (19742)

Tavaly 69.279 fővel csökkent Románia
lakossága, ami 25,5 százalékkal na-
gyobb, mint az előző évben mért né-
pességfogyás – közölte hétfőn az
országos statisztikai intézet.

A statisztikai intézet által bemutatott adatsor
szerint a tavalyi év minden hónapjában nega-
tív volt a természetes népszaporulat, összesen
69.279 fővel csökkent az ország lakossága.
Előző évben 55.176 fővel fogyott a népesség.

Tavaly 191.496 gyerek született, ami 5,8
százalékos csökkenést jelent 2016-hoz mérten.
A halálozások száma 1,3 százalékkal, 
260. 775-re nőtt 2017-ben.

A természetes népszaporulat 25 éve, 1992-
ben került negatív tartományba, azóta egyre

súlyosbodik a népességfogyás, a szakemberek
pedig a mutatók további romlására számíta-
nak. Az állandó lakosság 2014-ben húszmillió
alá csökkent, pedig a rendszerváltozáskor még
több mint 22 millió volt Románia lakossága.

Az ENSZ egyik előrejelzése 2050-re 14,5
milliós lakosságot jósolt Romániának, ameny-
nyiben nem változik a népességet befolyásoló
főbb mutatók alakulása.

A demográfiai adatokat kedvezőtlenül be-
folyásolja, hogy mintegy 3 millió román ál-
lampolgár él külföldön, akiknek zöme az aktív
lakossághoz tartozik, vagyis közöttük sokan
vannak olyanok, akik a gyermekvállalás szem-
pontjából fontos 25-45 év közötti korosztály-
hoz tartoznak. (MTI)

Tavaly több mint 25 százalékkal 
felgyorsult a népességfogyás

Az Országos Közegészségügyi Inté-
zet (INSP) közölte, hogy két újabb,
az influenza miatti halálesetet re-
gisztráltak. 

Arad megyében egy, a B típusú vírus
okozta megbetegedésben szenvedő 63 éves
nő hunyt el. Az áldozat nem volt beoltva,
és egyéb bántalmakban is szenvedett. 

Ugyanakkor életét vesztette egy 48 éves
jászvásári férfi is, nála az A típusú influen-
zavírus okozta a megbetegedést. Ő sem
volt beoltva, és neki is voltak egyéb egész-
ségi problémái. Az influenzában 
elhunytak száma ezzel 21-re emelkedett,

miután hétfő reggel egy 67 esztendős Bihar
megyei férfi halálát is bejelentette a köz-
pont. 

Az egészségügyi minisztérium szerint
az országban jelenleg több fertőző góc van:
Jászvásáron, Konstancán és Bukarestben,
ahol két kórházban, a Victor Babeş klini-
kán és a Matei Balş járványkórházban ka-
rantén van a számos influenzás megbe-
tegedés miatt. A miniszter szerint az orvosi
rendelőkben még több mint 135 ezer inf-
luenza elleni oltás áll rendelkezésre, ősz
óta több mint 800 ezer embert oltottak be. 
(Mediafax)

Újabb halálos áldozatokat követelt 
az influenza
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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 MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz: VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐI SEGÉDMUN-
KÁST, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Amit ajánluk: előnyös jövedelem, étkezési jegyek, közlekedési
elszámolás. További információkért hívják a 0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Az önéletraj-
zokat a következő e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (60923)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19812-I)

KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ RAKTÁROST alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550.
(19810-I)

NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉGRE. Tel. 0744-843-857. (19833)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19837)

AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (6715-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)

MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ a töltési részlegre TERMÉKGYÁRTÓKAT alkalmaz. Je-
lentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság utca 4. szám alatt vagy a prodcarmi@yahoo.com e-mail-
címen lehet. (60947)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19827-I)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz
ASZTALOSOKAT minden részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a szállítási költség egy
részének elszámolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További információ a
0735-233-713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)

RAKTÁROST alkalmaz KERESKEDELMI CÉG. Tel. 0722-383-216, 8-20 óra között. (19844-I)

A SERVINSTAL KFT. alkalmaz LAKATOST, SEGÉDMUNKÁST. Érdeklődni a 0747-496-627-es, 0742-
574-804-es telefonszámokon. (19847-I)

POSTÁSOKAT alkalmazunk. Érdeklődni a  0756-902-396-os telefonszámon, naponta 8-16 óra között.
(sz.-I) 

ALKALMAZUNK autogén és plazmahegesztő MUNKÁST, általános ESZTERGÁLYOST vonzó fizetés-
sel. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090. (19845-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat 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.

ŞTEFANIA jós és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik azok kérésére, akiknek segítségre van
szükségük. Paranormális képességével bármilyen súlyos
problémát megold, segít alkoholizmus, stressz, impotencia,
depresszió, csontfájdalom stb. esetén, vizsgák alkalmával,
leveszi az átkot, rontást, feloldja a szerelmi kötést, ahol erre
van szükség, kibékíti a szétváltakat, segít a magán- és
üzleti életben, családi viszályok megoldásában.
Szerencsét, szerelmet, termékenységet hozó talizmánokat
készít. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 6695)

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

személyzetválogatást szervez a következő állások
betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát) 
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása 
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel rendelkezőnek 
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a vég-

zettséget igazoló iratokkal, esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak a követelményeknek
megfelelő személyeket hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára tegye a jelentke-
zőket.

A vezetőség



A Háromszék Táncegyüttes
vendégjátékai

Szerencsekrajcár című gyermekelőadásával vendégszerepel feb-
ruár 14-én, szerdán és 15-én, csütörtökön délelőtt 10 és déli 12
órától a Háromszék Táncegyüttes a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi székházában. Az Ivácson László rendezésében készült
mesejátékot 16-án, pénteken délelőtt 11 órától Szászrégenben,
az Eugen Nicoară művelődési házban mutatják be. Jegyek a
Maros Művészegyüttes és az Eugen Nicoară művelődési ház
jegypénztáránál kaphatók. Csoportok jelentkezését a 0746-017-
850-es telefonszámon várják. 
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A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.


