2017. január 31., kedd
LXIX. évfolyam
24. (19513.) sz.
Ára: 1,50 lej
(előfizetőknek 0,88 lej)

Felújították a szászrégeni
szennyvíztisztító telepet

2017 az átadások éve

Tízen haltak meg
szén-monoxidmérgezésben

Tavaly 34 szén-monoxid-mérgezéses
esetet regisztráltak a Delgaz Grid gázszolgáltató által lefedett övezetben,
ezek 50 százaléka a decemberben
beköszöntött kemény tél idején történt.
Tízen életüket vesztették.

____________4.
Felnőni
a feladathoz

Január 31-én végleg távozik őrhelyéről Zsigmond Barna Pál, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának
vezetője. Marosvásárhelyen, ahol felnőtt és iskolába járt, valamint Székelyföld sok más településén, ahol
megbízatásának hat éve során megfordult, az erdélyi magyarok helyzetét
értő és átérző emberként, diplomataként osztozott gondjainkban és örömeinkben.

____________5.
Meleg ebéd
és délutáni
program
az iskolában

Immár két éve sikeresen működik
Csíkfalván a diákok iskolai étkeztetése, valamint a délutáni program. A
költségeket teljes egészében a helyi
önkormányzat, valamint a szászrégeni
Faer Alapítvány fedezi.

Január végén üzembe helyezték a felújított szászrégeni
szennyvíztisztító telepet. A meglévő berendezéseket az Aquaserv Rt. által felfogadott kivitelező, a németországi Passavant
Roediger Gmbh biogáztermelő és -felhasználó egységgel és
egy iszapvonallal egészítette ki. A beruházás összértéke 29
millió lej.

Vajda György

Fotó: Aquaserv

Az idén több felújított vízüzemet, tisztítóállomást, ivóvíz- és szennyvízvezeték-rendszert helyeznek üzembe, ami jelzi, hogy jó ütemben haladnak a 2007-ben elkezdett felújítási munkálatok.
Törzsök Sándor, az Aquaserv Rt. projektvezetője elmondta, a szászrégeni beruházás haszonélvezői a városon túli települések, mivel az üzembe
helyezést követően a Marosba engedett víz megfelel az EU 91/271/CEE
keretirányelvének, illetve az országos környezetvédelmi szabványoknak.
(Folytatás a 2. oldalon)

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!

Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:
– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939
Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282
A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

____________6.
Adománygyűjtő
versenyben
a Telefonos
Szeretetszolgálat

A versenyben maradt egyetlen erdélyi
magyar civil szervezet számára a két
hét múlva záruló adománygyűjtés komoly megméretést jelent, remélhetőleg minél többen csatlakoznak az
akcióhoz.

____________9.

Rögeszme és hisztéria

Mózes Edith
Azt gondolhatnánk, hogy a mindennapi cirkuszigényünket tökéletesen kielégíti a botrányos országvezetés, a kormánypárt és az államelnök közötti konfliktus, a sorozatos
tüntetések, halálos balesetek, az amerikai elnök megnyilatkozásai, a tél és a többi. Be kell látnunk, nem így van.
A múlt héten – kortárs történelmünk során sokadikszor –
kiverte a biztosítékot a hír, hogy Románia Hivatalos Közlönyében múlt csütörtökön megjelent a Székelyföld autonómiáját előirányzó törvénytervezet, amelyet polgári
kezdeményezésként akar a román parlament elé terjeszteni
egy, a Gyergyószéki Székely Tanács által megalakított kezdeményezőbizottság.
A tervezet szövege együtt jelent meg a szakértőkből álló,
a törvényszövegek jogharmóniáját vizsgáló törvényhozási
tanács véleményezésével, amely a kezdeményezés elutasítását javasolja a törvényalkotóknak. Az indoklás szerint
azért, mert „a kezdeményezés az egységes román nemzetállammal párhuzamos, különálló állami entitás létrehozását irányozza elő, ami alkotmányellenes”.
És kitört a hisztéria. A tervezetet a Hargita és Kovászna
megyei etnikai alapú politizálás visszatérő rögeszméjének
nevezte Titus Corlăţean volt külügyminiszter, akiről mindenki tudja, hogy minden adódó alkalmat rögeszmésen kihasznál a magyarellenes megnyilatkozásokra.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 47 perckor,
lenyugszik
17 óra 24 perckor.
Az év 31. napja,
hátravan 334 nap.

Ma MARCELLA és PETUR,
holnap EDINA napja.
EDINA: valószínűleg germánlatin eredetű női név, legvalószínűbb, hogy az Éda alakváltozata,
de lehet, hogy az Edna névből
ered.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 30.

1 EUR

4,5006

100 HUF

1,4465

1 USD

Hőmérséklet:
max. 10C
min. -90C

1 g ARANY

4,2075
161,2177

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

Megyei hírek

Folytatódik az Agrárakadémia

Február 25-én, szombaton zajlik a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET) szervezésében a IV. Agrárakadémia. A rendezvény farmlátogatással indul, délelőtt 10
órakor a tejhasznú szarvasmarhákat tenyésztő nyárádszentlászlói Tak Agrozoot Kft., 11.30-kor a húshasznú
szarvasmarhákat tenyésztő cserefalvi Agro Solutions Kft.
farmját tekintik meg a jelenlevők. A látogatást követően 13
órakor a göcsi Vector vendéglőben kötetlen beszélgetés
kezdődik, melyen jelen lesz Bordi Kacsó Zsolt, a Maros
megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) aligazgatója is.

Jövő héten vakáció

Jövő héten lesz az iskolások és óvodások félévi szünideje.
A tanítás február 13-án, hétfőn folytatódik. A második félévet április 19-én a tavaszi vakáció szakítja meg, amely április 30-áig tart. Az idei tanév június 17-én zárul.

Jogi tanácsadás

Február elsején, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Közgyűlés a Vártemplomban

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya február 4-én de. 11 órakor tartja
évi közgyűlését a marosvásárhelyi Vártemplom Gótikus
termében. A közgyűlésre a szakosztály minden tagját várják.

Gyermektáncház és farsangi bál
Marosszentgyörgyön

Február 4-én, szombaton 18 órától gyermektáncházra
kerül sor a Szent Cecília Egyesület szervezésében a marosszentgyörgyi kultúrotthonban. Zenél a csíkszeredai
Kedves zenekar. Támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szintén
szombaton 20 órakor a Soli Deo Gloria ökumenikus kórus
és az Öreg Fenyők tánccsoport szervezésében farsani kosaras bál kezdődik a marosszentgyörgyi kultúrotthonban.
A bál rövid műsorral indul, zenél a Kedves zenekar. A meghívók a helyi Pálma virágüzletben vehetők át.

Tűzesetek

Szombaton a Faragó községhez tartozó Tancson tűz ütött
ki egy magánházban. Személyi sérülés nem történt. Vasárnapra virradó éjszaka Székelyhodoson egy istállóban
keletkezett tűz. A lángokban két állat, egy ló és egy tehén
pusztult el – tájékoztatott Virag Cristian Petrica, a megyei
katasztrófaelhárító felügyelőség sajtóirodájának illetékese.

Közúti balesetek

Vasárnap, a reggeli órákban Marosvásárhelyen, a Segesvári úton egy haszonjárművet vezető 28 éves marosszentkirályi férfi járművével az ellentétes sávra kerülve egy
másik, szabályosan közlekedő haszonjárműnek ütközött,
amelyet egy 38 éves férfi vezetett. A balesetben az első
jármű utasa súlyosan megsérült, a második sofőrje pedig
könnyebb sérülést szenvedett. Hétfőn a Nyárádtő és Kiscserged közötti útszakaszon gyorshajtás miatt két gépkocsi összeütközött. Az egyik autó utasa életét vesztette a
balesetben, másik három személy megsérült – nyilatkozta
a megyei rendőr-felügyelőség szóvivője.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Felújították a szászrégeni szennyvíztisztító telepet
(Folytatás az 1. oldalról)
A működést online rendszerrel követik, így gyakorlatilag bármely vegyi
vagy biológiai mutató változását észreveszik. Mint ismeretes, az Aquaserv
Rt. a beruházásokat az EU Regionális
Operatív Programja környezetvédelmi
ágazatának támogatásával végzi el, kiegészítve a központi és a helyi költségvetésből, illetve a saját 10%-os
hozzájárulásával, amelyet BERD-kölcsönből fedeznek.
A szászrégeni üzemen kívül az idén,
remélhetőleg az év végéig az Aquaserv Rt. üzembe helyezi a mintegy 30
km-es felújított marosvásárhelyi ivóvízhálózatot. Ennél korábban, már tavasszal üzembe helyezik a rehabilitált
segesvári és székelykeresztúri vízüzemeket. Próbaüzemelés alatt áll a nyárádszeredai és a dicsőszentmártoni
szennyvíztisztító állomás, az utóbbinál
elmarad a biogázüzem elindítása.
Ezenkívül elkészült a marosvásárhelyi
vízüzemtől Mezőpanitig és Mezőbándig a 20 km-es fővezeték, ennek az átvétele műszaki gondok miatt késik. Az
említetteken kívül a marosludasi, radnóti és marosvásárhelyi szennyvíztisztító állomások felújítva, teljes
kapacitással működnek, mint ahogy a
marosludasi, radnóti és dicsőszentmártoni vízüzemek is. Teljesen kicserélték a marosludasi, radnóti csatornaés vízhálózatot, Dicsőszentmártonban
a lefolyóvezetékeket, elkészültek a
nyárádmenti fővezetékkel, Nyárádszeredában is teljes a vízhálózat. A szász-

régeni rendszert átadták, illetve garancia alá helyezték – mondta lapunknak
Törzsök Sándor, aki hangsúlyozta,
hogy az említett felújítási munkálatok
a szolgáltatás minőségét javítják, ami
azt jelenti, hogy kiváló minőségű ivóvíz jut el a fogyasztókhoz. A szennyvízüzemek működtetésének célja
pedig az, hogy az új szabványoknak és
környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően kezelt tiszta víz jusson vissza
a természetbe. Külön figyelmet fordítanak a biogáztermelésre, amelyet villamos energiaként újrahasznosítanak,
a keletkezett iszapot kezelik, ugyanis
az uniós előírások azt is megszabják,
hogy csökkenteni kell az iszapmeny-

nyiséget. Ezért az iszap egy részét elsősorban a mezőgazdaságban hasznosítják, a célra nem megfelelő a
kerelőszentpáli regionális hulladéktelepre kerül, ahol ezzel fedik be a cellákat. Az Aquaserv Rt. iszapégető
állomás építését is tervezi, de egyelőre
ez még nem körvonalazódott teljesen.
Az uniós pályázatok támogatásával
– a szerződéseknek megfelelően – a
megye (illetve az Aquaserv Rt. által
kiszolgált közigazgatási egységek)
vízüzemei, szennyvíztisztító állomásai, valamint az ivóvíz- és csatornahálózatok felújítását 2020-ig be kell
fejezni.

Munkahelyi gyakorlat sérült fiataloknak

Nagy Székely Ildikó
Tizenöt fogyatékkal élő fiatal gyűjthet értékes tapasztalatot az elkövetkező hónapokban a munkaerőpiacon
való elhelyezkedés terén. A fiatalok a
marosvásárhelyi Alpha Transilvană
Alapítvány
Atrium-programjának
résztvevőiként az Auchan bevásárlóközpontban tehetik próbára és fejleszthetik képességeiket, többek között a
polcok rendezésénél, az áru válogatásánál veszik igénybe a segítségüket –
tájékoztatott Banga Erzsébet, az Alpha
Transilvană Alapítvány programkoordinátora.
A fiatalok foglalkoztatására a Munkahelyi gyakorlat – egy esély a siker-

RENDEZVÉNYEK

hez elnevezésű projekt keretében
kerül sor, amelyet a franciaországi Auchan a Fiatalokért Alapítvány 7500
euróval támogat. A projekt célja a sérült fiatalok munkaképességének fejlesztése a munkaerőpiacon való
sikeres elhelyezkedés érdekében. A
francia intézmény minden olyan országban jelen van, ahol Auchan üzlet
működik, és húszéves fennállása alatt
több civil szervezetet támogatott a hátrányos helyzetű célcsoportok életkörülményeinek javításáért.
A marosvásárhelyi Auchan bevásárlóközpont nemcsak helyet biztosít a
gyakorlatnak, hanem minden fogyatékkal élő fiatal mellé támogatókat
rendel az alkalmazottak köréből.

Hahota-kabaré Szászrégenben
és Marosvásárhelyen

A nagy érdeklődésre való tekintettel Szászrégenben
két alkalommal – február elsején, szerdán és 23-án,
csütörtökön este 7 órától – viszi színre a Hahota színtársulat rendkívül sikeres Ha betéved – nem téved!
című kabaré-előadását az Eugen Nicoară művelődési
ház előadótermében. Marosvásárhelyen legközelebb
február 4-én, szombaton és 5-én, vasárnap este 7
órától látható az előadás. A Hahota színpadán eddig
soha nem játszott jelenetek szereplői: Puskás Győző,
Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen Barna, Cseke
Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi
P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente. A szászrégeni
előadásokra jegyek elővételben a művelődési ház
jegypénztárában kaphatók, helyfoglalás a 0741-024882-es, illetve a 0757-109-450-es telefonszámon.

Digitális szokásokról
a dzsesszklubban

A Bethlen Gábor Kulturális Egyesület február elsején,
szerdán 18 órától digitális életmódunkról, digitális
identitásunkról, navigálási, kapcsolatkezdeményezési
és kapcsolattartási szokásainkról szóló beszélgetésre,
együttgondolkodásra hívja az érdeklődőket egy csésze tea mellett a marosvásárhelyi Jazz&Blues Klubba
(Sörház/Sinaia utca).

Fotó: Aquaserv

Banga Erzsébettől megtudtuk, hogy
a fiatalok már ezen a csütörtökön elkezdik a munkát. Minden héten ketten-hárman kerülnek sorra, a
gyakorlati idő alkalmanként másfél–
két óra. A fiatalok munkáját gyógypedagógus is irányítja. A munkagyakorlat összesen 12 hónapig tart.
A projektkoordinátor azt is elmondta, hogy tavaly az Atrium-program 12 fiataljának – kilenc sérültnek
és három hátrányos helyzetűnek – sikerült munkát találnia. A várólistán jelenleg 17-en vannak, közülük
választották ki a 15-öt. Ha valamelyiküknek a gyakorlati időszak alatt sikerül munkát találni, a másik két fiatal is
sorra kerül.

Marosvásárhelyen
egy francia remekmű

Ezzel a címmel kerül sor rendkívüli szimfonikus hangversenyre február 2-án, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Shinya Ozaki japán
karmester, zongorán játszik Toru Kimura japán zongoraművész. Műsoron: Beethoven – 3. c-moll zongoraverseny, Berlioz – Fantasztikus szimfónia. A
hangversenyre a 16-os számú bérletek érvényesek.

Kiállítás alkotótáborok munkáiból

A Székely Mezőségen működő képzőművészeti alkotótáborok anyagából nyílik kiállítás február elsején,
szerdán 17 órakor a marosvásárhelyi Mihai Eminescu
Kulturális Központban. A tárlat a tavalyi csittszentiváni,
mezőbergenyei, mezőbándi és mezőmadarasi táborok
alkotásaiból kínál válogatást. A kiállítást Nagy Miklós
Kund művészeti író és Czirjék Lajos, a Maros Mezőségi Művésztelep elnöke méltatja.

Havi Dráma

Február 3-án, pénteken 18 órakor a 21. Havi Drámára
kerül sor a marosvásárhelyi G Caféban. A bemutatásra kerülő egyfelvonásos írója és rendezője Nagy
Sára, szereplők: Erőss Brigitta, Esti Norbert, Lukács
Andrea, Zsenák Lilla.

Speak Floyd-koncert a dzsesszben
A Speak Floyd zenekar koncertezik február 2-án, csütörtökön 20 órától a marosvásárhelyi Jazz Klubban.
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A bíróság érvénytelenítette a Hargita megyei
önkormányzatok autonómiapárti határozatait

Adrian Jean Andrei prefektus keresete nyomán jogerősen érvénytelenítették
a
bíróságok
valamennyi Hargita megyei önkormányzat autonómiapárti határozatát – közölte hétfőn az
Agerpres hírügynökség a prefektust idézve.

Adrian Jean Andrei elmondta, 43 Hargita megyei település önkormányzata fogadott el a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) felhívására az elmúlt három
évben olyan határozatot, amelyben kinyilvánították, hogy egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe akarnak
tartozni, mely a Székelyföld nevet viseli,
amely számára törvény szavatolja az autonómiát, és amelynek területén az állam
nyelve mellett hivatalos nyelv a magyar
is. Hozzátette: immár valamennyi határozatot érvénytelenített a Hargita megyei

törvényszék vagy a marosvásárhelyi táblabíróság. A prefektus nyilatkozatában
arról próbálta meggyőzni azokat az önkormányzatokat, amelyek esetleg hasonló határozat elfogadását mérlegelik,
hogy nem érdemes ezt tenniük, mert a
határozatuknak ugyanez lesz a sorsa.
„Inkább a megye gazdasági, társadalmi
fejlesztésével kellene foglalkoznunk,
nem pedig a megosztással. Azt hiszem,
mindenki megértette, hogy Hargita
megye Románia közigazgatási egysége,
és minden lakója román állampolgár.
Nincs azzal gond, ha más állampolgársága is van, de elsősorban román állampolgár” – idézte az Agerpres
hírügynökség a prefektust.
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
honlapján elérhető adatok szerint a 153
székelyföldi önkormányzat közül eddig
62 tett eleget a felhívásnak, és fogadott

el határozatot az általa képviselt közösség autonómiaigényéről. Az autonómiapárti határozatot elfogadó települések
lakói Székelyföld összlakosságának a 48
százalékát teszik ki.
Az SZNT korábban arra kérte a határozatot még el nem fogadó önkormányzatokat, hogy ne tekintsék ez ügyben
irányadónak a kormány székelyföldi megbízottainak, a prefektusoknak a határozatok elleni kijelentéseit. Álláspontja szerint
a határozatok – az esetleges bírósági megsemmisítés ellenére is – bizonyíthatják,
hogy a székelyek önkormányzatai szemben állnak a központi hatalommal a közigazgatási átszervezés kérdésében. „Ez az
egyik leghatékonyabb és legfontosabb
eszköze annak, hogy Székelyföld beolvasztását, a nyilvánvaló jogtiprást megakadályozzuk” – áll az Izsák Balázs
SZNT-elnök által jegyzett tavaly júliusi
felhívásban. (MTI)

szült helyzetnek az elhúzódásából, amely
miatt több tízezer tüntető vonult utcára.
A szakmai szervezetek és az ország
külföldi partnerei által is kifogásolt tervezeteket kezdeményező Florin Iordache
igazságügyi miniszter hétfőn közmeghallgatást rendezett a témáról. A sok érdeklődő miatt két felvonásban
megrendezett találkozó elején a miniszter leszögezte: a tárca által javasolt, a
börtönök túlzsúfoltságán enyhíteni hivatott közkegyelem nem a politikusoknak
készült, és alkalmazása során nem bocsátanának szabadon gyilkosságért, nemi
erőszakért vagy korrupcióért elmarasztalt elítélteket.
A politikus a közmeghallgatást követő
sajtóértekezletén megígérte, hogy az ott
elhangzott észrevételek és a társadalmi
vita során írásban beküldött javaslatok fi-

gyelembe vételével fogja kidolgozni a
tervezetek végső formáját. Azt azonban
nem árulta el, hogy a büntetőjog módosítását – azonnal hatályba lépő – sürgősségi kormányrendelettel vagy gyorsított
parlamenti eljárással akarja-e életbe léptetni. A közkegyelmi kezdeményezés
azért ütközött a jobboldali ellenzék és
civil szervezetek heves tiltakozásába,
mert szerintük a bukaresti kormánytöbbség valójában a korrupt politikusokat
akarja megmenteni a felelősségre vonástól. Klaus Johannis múlt héten népszavazást kezdeményezett a korrupcióellenes
harc folytatásáról és a köztisztviselőkkel
szemben támasztott feddhetetlenségi követelményekről.
A közvita nyomán átdolgozott büntetőjogi tervezeteket várhatóan szerdai ülésén vitatja meg a kormány. (MTI)

Unió polgáraira. Hozzátette, a bizottság
biztosítani fogja, hogy ne érhesse hátrányos megkülönböztetés az unió polgárait.
„Ez itt az Európai Unió, és az Európai
Unióban senkit nem különböztetünk meg
nemzetiség, származás vagy vallás alapján” – szögezte le Szkínász.
Margarítisz Szkínász hangsúlyozta, az
Európai Unió nem csak a menedékkérők
esetében nem tesz különbséget ember és
ember között, hanem semmilyen más
esetben sem. Az Európai Bizottság folyamatosan és következetesen hangsúlyozza
elkötelezettségét ezen alapelvek mellett
– közölte.

Donald Trump a pénteken aláírt, azonnali hatályú rendelettel 120 napra felfüggesztette a menekültek befogadásáról
döntő amerikai rendszer működését,
azaz a következő négy hónapban egyetlen új menekült sem léphet be az Egyesült Államokba, a szíriai menekültek
befogadását pedig határozatlan időre állította le. Emellett hét, többségében muzulmánok lakta országok állampolgárai
90 napig nem utazhatnak be az Egyesült
Államokba.
Trump véleménye szerint a rendelet
nem „muzulmán tilalom”, és azt a célt
szolgálja, hogy megvédje az amerikaiakat a terrorizmustól. (MTI)

ebben a részében” – jelentette ki. Miután
a NATO és az Egyesült Államok hadereje az észak-atlanti szövetség tavalyi
varsói csúcstalálkozóján kötött megállapodások értelmében „fizikailag” is megérkezett, „a szövetséges biztonsági tér”
Lengyelországra is kiterjedt – szögezte
le.
Ray tábornok rámutatott: az ukrán válság kitörése után az egész kelet-középeurópai térségben megerősítették a
biztonságot. „A jelen lévő katonák mögött az egész amerikai haderő áll” –
hangsúlyozta.
A coloradói Fort Carsonból kivezényelt 3. páncélos dandár katonái a Bison17
fedőnevű,
az
északnyugat-lengyelországi Drawsko Pomorskie gyakorlóterepen múlt hétfőn kezdett
műveletbe kapcsolódtak be. A holland
szervezésű nemzetközi gyakorlaton
mintegy 4 és fél ezer lengyel, amerikai
és holland katona vesz részt. Az amerikai

katonák a következő hónapokban a
Gepard, Dragon, valamint Saber Guardian fedőnevű hadgyakorlatokba is bekapcsolódnak.
A Zaganban és három másik alsó-sziléziai településen, Swietoszówban,
Skwierzyniában, valamint Boleslawiecben állomásozó katonák egy részét az
Atlantic Resolve NATO-hadművelet keretében a balti államokba, illetve Bulgáriába és Romániába irányítják át, az
egyik zászlóaljat pedig Bajorországba telepítik. Az amerikai katonák kilenc hónapos rotációban váltják majd egymást.
A NATO a kelet-ukrajnai konfliktus és
az ottani orosz beavatkozás miatt a tavaly júliusi varsói csúcstalálkozón úgy
döntött, hogy keleti szárnyán megnöveli
védelmi képességeit. Ennek keretében
áprilisban Lengyelországba és a három
balti államba telepít rotációs rendszerben
négy, egyenként ezer-ezerfős nemzetközi
zászlóaljat is. (MTI)

Johannis felszólította a kormányt,
tegyen le a közkegyelmi tervezetről

Klaus Johannis államfő az előző
napi tüntetéseken kifejezett népakaratra hivatkozva hétfőn felszólította a szociálliberális kormányt,
hogy tegyen le közkegyelmi tervezetéről és a büntető törvénykönyv
módosításáról.

Vasárnap ismét tüntetők tízezrei vonultak utcára országszerte a kormány
kezdeményezései ellen tiltakozva, megmozdulásuk – az ellenzéki sajtó szerint
– az utóbbi két évtized legnagyobb romániai demonstrációja volt.
Johannis szerint érett demokráciában
a parlamenti többség nem élhet vissza az
általa „ideiglenesen birtokolt hatalommal”, és nem veheti semmibe a polgárok
akaratát. Az államfő hétfői Facebook-bejegyzésében felhívta a figyelmet arra,
hogy Románia csak veszíthet annak a fe-

Brüsszel tanulmányozza Trump rendeleteit

Az Európai Bizottság tanulmányozza Donald Trump amerikai
elnök rendeleteit, hogy kiderüljön, vonatkoznak-e azokra, akik a
beutazási tilalom által érintett valamelyik ország és az Európai
Unió kettős állampolgárai – közölte hétfőn Margarítisz Szkínász,
az Európai Bizottság vezető szóvivője.

„A helyzet nem egyértelmű” – mondta
a szóvivő. A bizottság és partnerintézményei jogi szempontok szerint vizsgálják
meg, hogy a meghozott amerikai intézkedés milyen hatással lehet az Európai

Megkezdődött a Lengyelországba telepített amerikai
katonák hadgyakorlata

Hivatalosan is megkezdődött hétfőn a nyugat-lengyelországi Zaganban
a
Lengyelországba
telepített amerikai páncélos dandár első hadgyakorlata, melyen a
január folyamán érkezett mintegy
3 és fél ezer katona vesz részt
más NATO-tagállamok katonáival
együtt.

A nyitóceremónián jelen volt Andrzej
Duda lengyel elnök, Antoni Macierewicz
nemzetvédelmi miniszter, Timothy Ray
tábornok, az amerikai fegyveres erők európai helyettes parancsnoka, valamint
Ben Hodges tábornok, az amerikai szárazföldi erők európai parancsnoka.
Andrzej Duda beszédében elmondta:
Zaganba, ahol az 1989-es rendszerváltás
előtt a megszálló szovjet csapatok állomásoztak, most Lengyelország meghívására szövetséges amerikai erőket
telepítenek. „Bízom benne, hogy paradigmaváltás következik be Európának

Ország – világ
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Offline üzemmódban
az egészségügyi kártyák

Műszaki meghibásodás miatt tegnap nem működött
az egészségügyi kártyák informatikai rendszere –
adta hírül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.
Az intézmény közlése értelmében a hiba elhárításáig
a rendszer offline üzemmódját kell alkalmazni mindennemű orvosi szolgáltatás esetében, ugyanakkor
a pénztár elnöke rendeletet ad ki, amelynek értelmében offline is regisztrálhatják az orvosok az egészségügyi szolgáltatásokat. (Agerpres)

Pénzbírságot is kiróttak

Az országos csendőrség a vasárnapi tüntetésekkel
kapcsolatban közölte, hogy a 35 megye közül, ahol
tüntetések voltak, csupán nyolc megyében jelentették
be előre tiltakozási szándékukat a szervezők. A tüntetések során nem vettek jegyzőkönyvbe nagyobb
csendháborítást, egyetlen kihágás miatt róttak ki
pénzbírságot, erőszakos cselekedetekre való felbujtás miatt. A közlemény szerint a közterületeken megtartott gyülekezéseken a csendőrség és a
belügyminisztérium hatáskörébe tartozó szervezetek
biztosították a lakosságnak a szólásszabadsághoz
való jog gyakorlását és a polgárok testi épségét. A
csendőrség felhívta a figyelmet, hogy a szervezők
kötelesek előzetesen bejelenteni a közterületeken
szervezett megmozdulásokat. (Agerpres)

Két sérült hazamehet
a Honvéd kórházból

A veronai buszbaleset Honvéd kórházban kezelt
négy sérültje közül ketten már elhagyhatják az intézményt – mondta a Honvéd kórház orvos igazgatója
az MTI érdeklődésére. Tamás Róbert közölte, azokról
a sérültekről van szó, akik utoljára érkeztek a budapesti kórházba, egyikük koponyaalapi, másikuk csuklótörést szenvedett. A két, kiterjedt égési sérüléssel
kezelt sérült állapota is stabil, de a következő napokban valószínűleg műtét vár rájuk – mondta. Az orvos
igazgató beszámolt arról is, hogy a sérültek elfogadják a pszichológusok segítségét, akik mindennap
kapcsolatban vannak a betegekkel. Január 20-án
éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet
szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. (MTI)

Felmelegedés várható

Felmelegedés várható a következő két hétben – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM). Február 12-ig a levegő hőmérséklete fokozatosan melegedik, február elseje után a Bánságban és
a Körösök vidékén akár a 13 Celsius-fokot is elérheti.
Erdélyben is felmelegedés áll be február elsejétől,
február 4-6. között nappal akár 8-9 fok is lehet, éjszakánként is átlagosan mínusz 2 fokos hideg várható.
A második héten nappal 5-6 fokot mutat majd a hőmérő, éjjel mínusz 5 és mínusz 3 fok között alakul az
átlaghőmérséklet. A csapadék valószínűsége február
6 – 10. között emelkedik. (Agerpress)

Rögeszme és hisztéria
(Folytatás az 1. oldalról)

Mások meg hisztériásan a „parazita” Tőkés László
azonnali letartóztatását követelték, mert nyilvánosan támogatja Székelyföld autonómiáját. És mellé – gondolták
valószínűleg – zárnák be lehetőleg a kezdeményezőket,
de akár Székelyföld egész magyarságát, mert „államot
akarnak létrehozni az államban”.
Egy másik rögeszme, hogy a tervezetnek amúgy sem
lenne esélye a parlamentben, mert Székelyföld mint
olyan amúgy sem létezik, és – ez is egy rögeszme –
egyetlen kötelező érvényű európai dokumentum sem fogadja el az etnikai alapú politikai autonómia gondolatát, sem az Európa Tanács, sem az Európai Unió
szintjén.
A liberálisok ügyvivő elnöke sem hagyta alább: a szokásos rögeszmés szlogennel kezdte: „Románia szuverén, független, egységes és oszthatatlan nemzetállam”,
el addig, hogy „az állam független, egységes és oszthatatlan jellege nem képezheti alku tárgyát”. Ezt a jelmondatot ismétlik a nacionalisták a rendszerváltás óta.
A képviselőház, illetve a nagyobbik kormánypárt elnöke ugyan nem kapott hisztériás rohamot a hír hallatán, de kijelentette, nem áll fenn a „kockázata” annak,
hogy egy ilyen törvényt elfogadjon a parlament, az egészet valamiféle feszültségkeltő manővernek tekinti, amiből semmi sem lesz.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint itt
az ideje „nagyon nyíltan” beszélni a romániai kisebbségvédelem eszközeiről. Mit mondhatnánk? Ezek és a
hasonló reakciók nem igazán kisebbségvédelmi eszközökről szólnak. Mindenki a magáét fújja, hisztérikusan
vagy nyugisabban, de kétségkívül nagyon őszintén.
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Közzétették a megyei tanács
évi beszámolóját

A csütörtöki tanácsülés egyik
napirendi pontja a Maros Megyei Tanács elmúlt évi tevékenységi beszámolója volt. Az
intézmény honlapjára is feltöltött anyagban részletesen
ismertetik az igazgatóságok
és osztályok éves tevékenységét – közölte a tanács sajtóirodája.

Mezey Sarolta

A Maros Megyei Tanács munkája során kiemelt figyelmet fordít
a fejlesztési projektekre, amelyekből párhuzamosan több is fut különböző megvalósítási szakaszban,
ezekről az elmúlt év folyamán részletesen beszámoltunk.
Az európai uniós finanszírozású
projektek közül 2016-ban három
megvalósítása volt folyamatban,
ezek összértéke 700 millió lej. A
projektek: a Marosring motorsportpálya, a Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási projekt, a megye
ivóvíz- és csatornahálózatának korszerűsítése és bővítése. Öt projekt
van a fenntartási időszakban: a Kóródszentmárton és a megyehatár közötti megyei út felújítása, Maros
megye népszerűsítése, a Maros Megyei Kórház járóbeteg-rendelőjének
korszerűsítése, a Sóvárad–Nyárádmagyarós közötti megyei út felújíintegrált
program
a
tása,
munkanélküliekért.
További 12 projektet most dolgoznak ki, amelyek megvalósítására pályázatot nyújtottak, illetve
nyújtanak be. Ezek közül kiemeljük

a Kultúrpalota és a Természetrajzi
Múzeum felújítását célzó projekteket, a Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei út korszerűsítését, a Segesvár és Szentágota közötti út felújítását és a
Maros Megyei Kórházhoz tartozó
épületek energiahatékonyságának
növelését célzó projekteket.
A megyei önkormányzat éves jelentése beszámol azokról a problémákról is, amelyek megnehezítik az
intézmény működését. Ezek közül
az egyik legjelentősebb a személyzethiány. 2016 elején a megyei tanács állásainak 77,33 százaléka volt
betöltve, 150 állásból 116, míg az
év végére a 157-ből 122 állást töltöttek be, annak ellenére, hogy az
év folyamán 31 versenyvizsgát
szervezett a megyei tanács. A jelenlegi helyzet részben annak a következménye,
hogy
a
közintézményekben 2009-től korlátozták az alkalmazásokat, másrészt az
alacsony bérek nem vonzzák az álláskeresőket.
A megyei tanács támogatásokat
is folyósított, amelyekkel a civil
szféra projektjeit finanszírozta az
intézmény. Tavaly a támogatások
összértéke 2 millió lej volt, amelyet
négy tevékenységi területre osztottak le: művelődési, egyházi, sportés szociális projektek megvalósítása
érdekében. A pályázatok száma
évről évre növekszik, míg 2015-ben
661 kérvényt nyújtottak be a tanácshoz, 2016-ban 766 kérvény érkezett, amelyek közül 493 felelt meg
a követelményeknek.

Isten hozott a gépezetben!

Mint arról korábban is írtunk, érdekes és nívós koncertsorozattal várta
(és várja) vendégeit a marosvásárhelyi Jazz&Blues Club. A Sörház
utcai klubban ezen a héten kerül sor
az idei tél egyik leginkább várt koncertjére – amely minden kétséget kizáróan a Speak Floyd együttes újabb
marosvásárhelyi fellépése lesz.

Kaáli Nagy Botond

A kolozsvári tribute formáció meggyőző
hitelességgel, lenyűgöző szakmai tudással
és jól elkapott feelinggel adja elő a legendás
Pink Floyd együttes dalait. Marosvásárhelyre a sokadik alkalommal térnek vissza,
és minden eddigi fellépésük élményszámba
ment – ami az eredeti formáció mind hangzásilag, mind technikailag is igencsak öszszetett dalait ismerve nem kis dolog. Soron
következő koncertjük a Welcome to the Machine címet viseli, és érdekes koncepciót
takar: az együttes ezúttal a brit Pink Floyd
egyik legismertebb, Wish You Were Here
című, kilencedik stúdióalbumát adja elő, a
maga teljességében. Az 1975. szeptember
12-én kiadott lemez olyan, azóta legendássá
nemesedett dalokat tartalmaz, mint a több-

Tízen haltak meg
szén-monoxid-mérgezésben a télen

Tavaly 34 szén-monoxidmérgezéses esetet regisztráltak
a
Delgaz
Grid
gázszolgáltató által lefedett
övezetben, ezek 50 százaléka a decemberben beköszöntött kemény tél idején
történt. Tízen életüket vesztették.

Hatvankét személy került halálközeli állapotba, tizenegyet nem
tudtak megmenteni tavaly a roszszul üzemeltetett gáztüzelésű fűtőtestek, illetve a kitisztítatlan,
eldugult kémények, valamint a
konyhai gáztűzhely hőforrásként
való alkalmazása okozta szén-monoxid-mérgezéses esetekben. A tizenegy halálos balesetből tíz ezen
a télen történt.
Aragázkályhát használtak
fűtőtestként
Karácsony első napján két Beszterce-Naszód megyei, lekencei
gyerek – egy két- és egy négyéves
– szén-monoxid-mérgezés miatt
életveszélyes állapotba került, mert
szüleik az aragázkályhát fűtőtestként használták.
Maros megyében Oláhsályiban
egy négytagú család – köztük egy
kilenc hónapos gyerek – szintén
szén-monoxid-mérgezést szenvedett amiatt, hogy az égett gázok
felgyűltek a helyiségben, ahol tartózkodtak.
A tavaly regisztrált szén-monoxid-mérgezések 56 százaléka az
utolsó három hónapban történt, a
fűtési idény megkezdése után. A figyelmeztetések és az óvatosságra

részes Shine On You Crazy Diamond, a
Have a Cigar, a Welcome to the Machine
vagy a címadó Wish You Were Here, tematikáját teljes egészében Roger Waters dolgozta ki. Az album megjelenésének
másnapján az Egyesült Királyságban legjobban keresett lemezzé vált, az Egyesült
Államokban e pozíciót a második héten érte
el 900.000-es megrendeléssel – az együttes
leggyorsabban fogyó albumává vált. Azóta
hatszoros platinalemez lett, amelyből 13
milliót adtak el világszerte, és számos rangos zenei szaklap a világ egyik legjobb lemezeként tartja számon. A Rolling Stone
magazin például minden idők negyedik legjobb progresszív-rock albumaként jegyzi a
lemezt, amely Richard Wrightnak és David
Gilmournak – a Pink Floyd tagjainak – is a
kedvence.
Ezen lemez dalait adja elő a kolozsvári
Speak Floyd – Sandy Deac (ének, billentyű,
elektromos és akusztikus gitar); Kovács
„Kovi” László (elektromos gitár); Kolumbán Zoltán (basszusgitár); Răzvan Rotis
(dobok); Eddie Raita (billentyű, ének);
Lazar Rudy (szaxofon) – a dzsesszklub
nagytermében. A koncertre február másodikán, csütörtökön este 8-tól kerül sor a
Jazz&Blues Clubban.

Házkutatás a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri
és Transzplantációs Intézetnél

Korrupcióval gyanúsítanak
egy sebészt

Öt helyszínen, köztük a Marosvásárhelyi
Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézetnél is házkutatást tartott hétfőn az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DGA).
Egy korrupcióval gyanúsított orvos ügyében zajlik vizsgálat.
A DGA közleménye értelmében négy
magánlakáson és az intézet székhelyén vizsgálódnak az ügyészek. A gyanú szerint M.
M. L. szív-érsebész több ízben is pénzt fogadott el azért, hogy elvégezze a szükséges

beavatkozást, főleg kiskorú páciensein. A
vizsgálatok célja fényt deríteni mindegyik
ilyen esetre, kideríteni, milyen összegű haszonra tett szert az orvos a feltételezett bűncselekmények révén, illetve azonosítani és
kihallgatni a tanúkat – áll a közleményben.
A házkutatásban részt vesznek a Maros,
Fehér, Kolozs, Kovászna és Hargita megyei
korrupcióellenes szolgálat és a Maros Megyei Csendőr-felügyelőség munkatársai is.
(Agerpres)

Gázrobbanás Marosvásárhelyen a Nagydisznódi utcában, 2014 decemberében Fotó: archív

intő felhívások ellenére ebben a fűtési idényben tízen hunytak el.
A Delgaz Grid ismételten felhívja a figyelmet, hogy a biztonság
érdekében tegyék meg azokat az
egyszerű intézkedéseket, s tartsák
be azokat a szabályokat, amelyek
a gázfűtésnél elengedhetetlenek,
hogy elkerüljék a mérgezést és a
fulladást.
A szolgáltató arra inti a fogyasztókat, hogy azoknak a helyiségeknek, amelyekben gázzal üzemelő
berendezések működnek, biztosítsák a szellőzését, legyen megoldva
az égett gázok légtérből való elvezetése. A kéményeket évente legalább kétszer tisztíttassák ki,
egyszer kötelezően akkor, amikor
beköszönt a hideg idény. Ezt kimondottan engedéllyel rendelkező
személyek vagy cégek végezzék el.

Ajánlatos érzékelőt szerelni
A fogyasztók kötelessége felügyelni a működésben lévő, nyílt
lángú, nem automata berendezéseket. Ezeket tilos a lakás fűtésére
használni.
Annak érdekében, hogy a gázszivárgás, a megnövekedett szénmonoxid-koncentráció ne vezessen
tragédiához, ajánlott érzékelők felszerelése.
A gázdetektorok beszerelése kötelező új gáztüzelésű berendezések
üzembe helyezésekor olyan helyiségekben, ahol az ablaküvegek
vastagsága 4 milliméternél vastagabb, illetve ahol szekurit- vagy
hőszigetelt üvegű ablak van. A
„gázasok” azonban azt ajánlják,
hogy a gázdetektort a régebben felszerelt gáztüzelésű berendezések
esetében is szereljék fel. (mezey)

A reformáció ünnepe Marosszentkirályon

Svájci egyháztörténészt várnak

Nyílt szívű, a gyülekezeti életet mindig mozgásban tartani, felfrissíteni
képes lelkipásztoruk van a marosszentkirályi reformátusoknak. Ha a
településen járunk, Veress Lászlót és
feleségét, Enikőt rendszerint felkeressük. Legutóbbi látogatásunkkor arról
kérdeztük a lelkészt, hogyan kapcsolódik be az egyházközség a reformáció 500. évfordulója alkalmából
szervezendő eseménysorozatba.

Nagy Székely Ildikó

– A nagy ünnepség majd októberben zajlik. Egy svájci barátomat, Jan Andrea Bernhard teológust, egyháztörténészt hívtam meg
előadásokat tartani. Jant éppen húsz éve ismertem meg Zürichben egy egyháztörténeti
kurzuson. 1999-ben járt először Erdélyben.
Megtanult magyarul, a magyar protestánsok
történelmét kutatta. Arra a következtetésre
jutott, hogy nemcsak innen ment az értelmiség Nyugatra tanulni, ez fordítva is működött. Ő fedezte fel Rosius a Porta
graubündeni teológus, egyháztörténész Bod
Péterrel való ismeretségét, ezzel Bod Péter
életének egy addig ismeretlen szegmensét
tárta fel. Az emlékévre visszatérve, a MarosMezőségi Református Egyházmegye egy élő
láncot indít el. Minden részt vevő egyházközség egy másik gyülekezetet látogat meg.
Mi Mezőbándra megyünk, és a mezőfeleieket fogadjuk. Helyi vonatkozásban ezek a
legfontosabb tervek. De minden hétvégén
történik majd valami az egyházmegyében, és
mi igyekszünk minél több eseményen részt
venni.
„Ne csak a lakhelyük legyen…”
Veress László a legközelebbi rendezvényről, a februárban zajló Házasság hetéről is
említést tett. A rendezvénysorozatba a marosszentkirályi gyülekezet is bekapcsolódik, egy
magyarországi házasságterapeuta fog a faluban előadást tartani.
Az új házasoknál maradva a lelkipásztor
arról is beszámolt, hogy rengeteg fiatal pár
költözik Marosszentkirályra. A gond csak az,

Fotó: Nagy Tibor

hogy az újonnan érkezettek közül sokan nem
kívánnak részt venni a gyülekezeti életben.
– Nagy kihívás számunkra, hogy hogyan
szólítsuk meg a beköltözőket. Azt szeretnénk, hogy Marosszentkirály ne csak a lakhelyük, hanem az otthonuk is legyen.
Minden utcának saját felelőse van, családlátogatásra járunk, az újonnan érkezetteket is
felkeressük. A legtöbben hétközben a városban dolgoznak, hétvégén elutaznak valahova,
így szinte lehetetlen megközelíteni őket.
Sokan ráadásul ragaszkodnak ahhoz a gyülekezethez, ahova korábban tartoztak – mondta
Veress László.
Tavaly nagyon sok – összesen 33 – temetés volt a faluban, és 17 gyermek született. A
gyülekezet kilenc lélekkel apadt, jelenleg
1491 tagja van. Istentiszteletekre rendszerint
100–180-an járnak, és az ifis együttléteken is
hullámzó a jelenlét, van mikor harminc, máskor jóval kevesebb fiatal megy el – tudtuk
meg a lelkipásztortól.
– 2016-ban 18 konfirmandusunk volt, idén
12-en leszenk. Júliusban húsz fiatallal Ausztriába megyünk egy németországi evangélikus-lutheránus csoporttal találkozni. A
korábbi években kölcsönösen meglátogattuk
egymást a csoporttal, most egy „semleges”
területen gyűjtünk közös élményeket – zárta
az idei tervek körvonalazását Veress László.
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Felnőni a feladathoz

Továbbra is fognunk kell egymás kezét
Január 31-én végleg távozik
őrhelyéről Zsigmond Barna Pál,
Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának vezetője.
Marosvásárhelyen, ahol felnőtt és iskolába járt, valamint
Székelyföld sok más településén, ahol megbízatásának hat
éve során megfordult, az erdélyi magyarok helyzetét értő
és átérző emberként, diplomataként osztozott gondjainkban és örömeinkben.

Bodolai Gyöngyi
– Mit hozott és mit visz magával
Zsigmond Barna-Pál főkonzul, aki
két haza, két otthon között szőtte hat
éven át a kapcsolatokat? – kérdeztük a távozása előtti utolsó beszélgetés alkalmával.
– Hoztam magammal mindazt,
amit 18 éves koromig Marosvásárhelyen tanultam, amivel utána Budapesten és az életben kiegészítettem a tanultakat. Hoztam
otthonról egyfajta eligazodást a világban, a menet közben elsajátított
ismeretanyagot, tapasztalatot, hoztam a közügyek, az erdélyi magyarság ügye iránti érdeklődést és tenni
akarást. Hoztam mindazt, amire
gyermekkoromban neveltek, amit a
magyarországi években a különféle
tevékenységek közepette is megőriztem és követtem itteni munkám
során, amit próbálok gyermekeimnek is továbbadni.
Egy nagy szellemi tarisznyát viszek magammal, ami tele van rengeteg élménnyel, barátsággal,
örömteli eseménnyel, és azzal a hat
évvel is, amennyivel öregebbek lettünk. Ilyenkor az ember leginkább
a jót hangsúlyozza, hiszen ebből
volt sokkal több. Viszem a honosítás jelentette élményt a könnyes tekintetekkel, amit az eskütételek
során átéltünk, azokat a pillanatokat, amikor sikerült valamilyen
ügyet előremozdítani. Viszem azokat a kellemetlen pillanatokat, amikor büntetést rónak ki a magyar
himnusz elénekléséért, vagy adminisztratív akadályokra hivatkozva
több száz gyermek sorsával játszanak a marosvásárhelyi római katolikus iskola esetében. Mert a nehéz
pillanatok sem hiányoztak az elmúlt
hat évből, és ezekre gondolva kell a
továbbiakban is fognunk egymás
kezét, hátha az ilyen és hasonló
ügyekben is sikert tudunk elérni.
– Az érkezéskor hozott batyuban
a közügyek iránti érdeklődést említette. Amikor budapesti otthonából
„hazajött”,
kimagasló
családi példaképekkel kellett
„felvennie a versenyt”. Először is
a dédapával, Farczády Elek egykori tanárral, iskolaigazgatóval,
a Marosvásárhely történetét felkutató történésszel, aki a Teleki
Téka könyvtárosaként felfedezte a
hatodik magyar nyelvemléket.
Rajta kívül a nagyapával,
dr. Teleki Endrével, akit köztiszteletben álló ügyvédként ismertek
és szerettek Marosvásárhelyen.
Mire kötelezte, kötelezi az ő példájuk, a tőlük kapott örökség?
– Az ember mindig jön valahonnan, és megy valahová, keresi a helyét az életben, és ebben családja is
segít eligazodni, különösen, ha
olyan személyekről van szó, akik
számára kedvesek, akiket ismert,
akiknek munkásságáról mások is
azt hangoztatják, hogy derekasan
megállták a helyüket az életben. Valóban a dédapám a legrégebben élt
olyan családtag, akire a családi élő
emlékezet még személyes élmények alapján hivatkozni tud. Bár
kisgyermek voltam, amikor meg-

Búcsúbeszélgetés Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzullal

halt, mégis egyfajta példaképet és
igazodási pontot jelent számomra.
A vártemplomi református egyházközség gondnoka volt, gyakran közölte várostörténeti témájú írásait,
előadást tartott a Kemény Zsigmond Társaságban. A Teleki Téka
és a Bolyai iskola, ahol alkotott,
mindig egy kicsit őt is jelentette.
Nagyapámhoz, aki másféleképpen, de a szakmája révén szintén
jelen volt a közéletben, nagyon sok
személyes élményem fűződik, és
komoly szerepe volt abban, hogy
jogász lettem. Gyermekkoromban
sokat mesélt nekem a jogi esetekről,
és rendszeresen magával vitt a Bolyai utcában levő cukrászdába, ahol
jogászok, ügyvédek ültek, és jogi
történetekről szóló szavaikból láthattam, hallhattam, hogyan dolgozik a jogásztársadalom, az
ügyvédek. Ezek az élmények is
meghatározóak voltak a jog iránti
érdeklődésem felkeltésében. A dédapám, nagyapám példája ihletett
abban, hogy a közélet felé mozduljak el, ugyanakkor hálás vagyok
szüleimnek, akik nem voltak közszereplők, de úgy neveltek, hogy
természetes módon a legnagyobb
hatással voltak az életemre.
– Tudom, hogy Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusán jelentős mennyiségű, sokszor igencsak megterhelő tevékenység folyt
az elmúlt hat év során. Számszerűségében ez hogyan mérhető, és
az eredmény milyen elégtételt jelentett a munkatársak és természetesen a főkonzul számára is?
– Valóban nagyon jó csapat dolgozik a főkonzulátuson, ahol az
első pillanattól kezdve teljes odaadással vettünk rész a honosítási folyamatban. Az első időben, mint azt
már többször elmondtam, két műszakban végeztük a tevékenységet,
és minden kolléga átérezte annak
felelősségét, hogy mit jelent a honosítás. Arra törekedtünk, hogy a
hozzánk forduló ügyfelek érezzék,
hogy megoldódnak a dolgaik. Nap
mint nap ebédszünet nélkül tartunk
nyitva, hogy aki hozzánk jön, fogadni tudjuk. A csíkszeredai a legnagyobb forgalmú honosítási

képviselet, és igyekeztünk felnőni
ehhez a feladathoz. A magyar közigazgatás nagy sikerének és jelentős
teljesítményének tartom, hogy a honosítottak száma rövid idő alatt
eléri az egymilliót.
– Az anyaországhoz és Erdélyhez
is kötődő diplomataként mit gondol, sikerül-e megértetni a magyarországi
közvéleménnyel,
hogy a honosítás, a magyar állampolgárság újrafelvétele a határokon kívül az idősebb
nemzedékek számára egyfajta erkölcsi elégtételt jelent, és kevés
kivételtől eltekintve nem abból a
célból kérik, hogy kitelepedjenek
Magyarországra?
– Szerintem a magyar társadalom elfogadta ezt. Ha megnézzük,
hogy az elhíresült 2004-es népszavazás még megosztotta a magyarországi közvéleményt, örömmel
állapíthatjuk meg, hogy a romániai
magyarok részéről megfogalmazódott igényre válaszolva 2010-ben az
Orbán Viktor vezette kormány előterjesztése nyomán a magyar Országgyűlés 99 százalékban szavazta
meg a honosításról szóló törvényt.
Ez annak a jele, hogy a magyar társadalom megértette a kérdés fontosságát, és ma már nemzeti
konszenzus övezi a honosítást.
Korábban voltak olyan időszakok, amikor a magyar kormány
nem érezte fontosnak a romániai
magyarok érdekeinek védelmét, de
ezek az idők elmúltak, és ma már
Magyarország alkotmányos felelősséget visel a határon túli magyarokért.
– Milyen arányban kérték a magyar állampolgárságot a fiatal
korosztályok képviselői, és lehete tudni, hogy milyen célból tették?
– Nagyon sokan voltak nálunk
fiatalok és idősebbek is, és bár személyes szándékuk nem mindig
derül ki, az érzelmi dimenzió volt a
meghatározó, amit az is jelez, hogy
a honosítottaknak csak a 30 százaléka adta be az útlevélkérést. Vita
tárgyát képezi, hogy ez a kivándorlást segíti-e vagy sem. Mi azt látjuk,
hogy sokan kérik azok közül, akik

már kint dolgoznak, és tapasztalatunk szerint az állampolgárság nem
ösztönzi a kivándorlást. Előfordul
ugyan egy-két eset, másrészt viszont megtart Erdélyben vagy viszszahoz embereket, akik nagyobb
biztonsággal jönnek-mennek. Tudunk olyan családokról, akik Magyarországról költöztek vissza a
Székelyföldre. Összességében nem
az állampolgárság elnyerése, hanem
a gazdasági helyzet, a munkahelyek
hiánya, az alacsony kereset az oka
a kivándorlásnak.
– Főkonzulként hogyan tudta segíteni a magyar–magyar kapcsolatok alakulását, és milyen téren
születtek látványos eredmények?
– Igyekeztünk a kovász lenni, hiszen 2010 óta a kormánypolitikában
világos stratégia alapján jelentős
mértékű támogatás irányul a határon túli magyarságnak. A főkonzulátus ezen a téren javaslatokat tett,
véleményt mondott, projekteket segített. Minden területen próbáltunk
hasznosak lenni, hiszen nagyon sok
közösségbe eljutottunk, és jelzéseket tudtunk adni arról, hogy mi történik egyik vagy másik településen,
amit gyakran konkrét lépések követtek. Előfordult, hogy mi kezdeményeztünk dolgokat, vagy a
mások kezdeményezése mellé álltunk, egyszóval katalizátorok voltunk a magyar–magyar kapcsolatrendszerben. Voltak saját kezdeményezéseink, programok, adománygyűjtések, rendezvények, adott
esetekben partnerekkel együtt szervezett közös tevékenységek, Marosvásárhelyen
például
az
egyházakkal, politikai szervezetekkel, a Sapientia egyetemmel, az iskolákkal, önkormányzati intézményekkel, a filharmóniával, a megyei múzeummal, a Lazarénum
Alapítvánnyal, a Marosvásárhelyért
Egyesülettel, a Lorántffy Zsuzsanna
Egyesülettel, a Ski and Bike Egyesülettel, a Jazz&Blues Clubbal....
– Készült-e statisztika arról,
hogy hány településen vett rész
valamilyen rendezvényen az elmúlt évek során?
– Ilyen számításokat nem végeztem, de az biztos, hogy munkatársaimmal együtt fontosnak tartottuk,
hogy az irodai munka mellett járjuk
a terepet egész Székelyföldön Marosludastól
Kézdivásárhelyig,
Szászrégentől Barótig. Ahova hívtak, és el tudtunk menni, örömmel
vettünk rész, és próbáltuk előrelendíteni a hasznos kezdeményezéseket.
– Ebből a gazdag élményvilágból
mi az, ami kiemelkedik a sok
emlék közül?
– Nagyon sok különleges élményem kötődik Marosvásárhelyhez
és környékéhez, ilyen például a bolyais világtalálkozó, a marosszentgyörgyiek Baricz atya vezette
csoportjának állampolgári eskütétele Csíkszeredában. Számtalan
eseményre emlékszem a Vártemplomból vagy a Kultúrpalotából, a
Forgatagra, a szovátai síversenyre,
a kelementelki borversenyre, a
Szászrégeni Magyar Napokra, a segesvári és marosludasi Petőfi-szobor avatására, a nyárádszeredai
focitornára, a bergenyei székelykapu-avatásra, az erdőszentgyörgyi
városnapokra, hogy csak néhányat
említsek a sok közül.
– A sport terén is aktív volt a főkonzulátus, talán ez is megérdemelne néhány szót…
– A több sportág közül, amit
űzök, egyik kedvencem a foci, és a
konzulátus csapata több alkalommal játszott a marosvásárhelyi
újságírók híres Pressing csapatával,
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de az eredményekről elegánsabb, ha
nem beszélünk, nehogy ne jelenjen
meg ez az interjú... A Harmónia
kupa keretében az önkormányzati
képviselőkkel is megmérkőztünk.
– Mi okozott bosszúságot, és
minek tudott főkonzulként és magánemberként is örvendeni?
– Bosszúságomra Marosvásárhelyen továbbra is alig lehet kétnyelvű feliratokat látni, ez nagyon
kevés a magyar lakosság arányához
képest, és még mindig nehézségekbe ütközik a magyar nyelv használata. Ennek kapcsán sokat lehet
tenni, ha az élet minden területén
használjuk az anyanyelvünket,
amelyhez joga van minden magyar
embernek. Teljesen érthetetlen számomra, hogy a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum
esetében miért nem lehet egy adminisztratív problémát megoldani,
ami a hivataloknak a kötelessége
lenne.
– Reménykedhetünk-e a konzulátus kihelyezett vásárhelyi irodájának a megnyitásában?
– Magyarország szeretné a marosvásárhelyi irodát megnyitni, és
bízunk abban, hogy román barátaink megértik, hogy ez nem csupán
a magyar emberek érdeke, hanem a
város, a megye és ezen belül a
román lakosoké is, ami hozzájárulhat a román–magyar gazdasági és
kulturális kapcsolatok további fejlesztéséhez.
– Meglátása szerint az eltelt hat
év alatt hogyan alakult a romániai magyarság helyzete?
– Azt látjuk, hogy a magyar
ügynek vannak barátai, és olyanok
is, akiknek örömet okoz, ha bántják
a magyarokat, visszaszorítják a magyar nyelvet, nehéz helyzetbe hoznak magyar intézményeket, de
bízunk abban, hogy lehet olyan szövetségeseket is találni román oldalon, akik nem a problémát, hanem a
megoldást keresik. Örvendetesnek
tartom, hogy megvalósult Erdélyben egy magyar–magyar összefogás, ami lehetővé teszi, hogy csak
annyiban foglalkozzunk saját magunkkal, amennyiben ez a közösség
javát szolgálja, kifelé pedig egységesen tudjuk képviselni az érdekeinket és álláspontunkat, mert az
elmúlt évek is nehezek voltak, de a
következők sem ígérkeznek könynyűeknek. Ezúton is gratulálok a
decemberi választási eredményhez.
– Ki fogja folytatni Zsigmond
Barna Pál munkáját?
– Az új főkonzul érkezéséig Farkas Balázs konzul látja el teljes jogkörrel a feladatot, én pedig
Budapesten a közéletben folytatom
a tevékenységet.
– A Zsigmond család öt fia hogyan érezte magát Csíkszeredában?
– A fiaink már kezdettől fogva
beilleszkedtek, és szerették a Petőfi
Sándor általános iskolát és a Márton
Áron gimnáziumot, amiért hálás vagyok a tanáraiknak. Ezenkívül jégkorongoztak a Sportklub színeiben,
és rövid időn belül annyira csíkiakká váltak, hogy egy hónap után
az egyik fiam a hokimeccsről hazajövet kijelentette: édesapám, nem jó
a „kaszkám”.
– Érez-e nosztalgiát most, induláskor?
– Nagyon nehéz elválni, mert
sok a barátunk, az élményünk, de ez
a feladat nem tarthat örökké, hiszen
a négy évre szóló megbízásomat
már kétszer meghosszabbították, és
tudomásul kell venni, hogy egyszer
vége van.
– Köszönöm a beszélgetést!
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Meleg ebéd és délutáni program az iskolában

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Immár két éve sikeresen működik Csíkfalván a diákok iskolai étkeztetése, valamint a
délutáni program. A költségeket teljes egészében a
helyi önkormányzat, valamint a szászrégeni Faer Alapítvány
fedezi.
Ennek
köszönhetően a hátrányos
helyzetű családokból származó gyerekeknek is biztosított a napi meleg ebéd,
ugyanakkor a délutáni foglalkozásnak köszönhetően jelentősen
javultak
a
tanulmányi eredmények.

Miközben országos szinten
egyelőre csak tervezik a diákok iskolai étkeztetését, és az érintettek
azt magyarázzák, hogy miért nem
tudna működni, szerencsére vannak települések, ahol felismerték
az igényt, hogy erre szükség van,
és helyi szinten, önerőből megteremtették rá a lehetőséget. A csíkfalvi
iskolában
otthonosan
berendezett kis ebédlőt alakítottak
ki a közegészségügyi előírásoknak
megfelelően, ahol a gyerekek elfogyaszthatják a Nyárádszeredából
frissen érkező meleg ebédet, majd
délután 5 óráig pedagógus foglalkozik a községhez tartozó öt faluból érkező I–IV. osztályosokkal.
Jelenleg 24 diák vesz részt a délutáni programban. A község falvaiból az iskolabusz viszi délben a
gyerekeket a központi iskolába,
majd délután haza is viszi őket.
Balogh Tünde igazgatónő elmondta, két éve működik a program, és tanítónőként is tapasztalja,
hogy mennyire eredményes. Vannak hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek is, akiknek
nagy szükségük van mind a napi
meleg ebédre, mind pedig arra,

Új szolgáltatót keresnek
a hulladék elszállítására

Február 1-től bezár az ákosfalvi hulladékátrakó állomás,
így a községeknek, amelyeknek ezzel az egységgel volt
szerződésük a hulladék elszállítására – a többi között
Csíkfalvának is – más megoldást kell találniuk addig, amíg
beindul a megyei szintű hulladékelszállítás.

Balogh István, Csíkfalva polgármestere szerint legkevesebb fél
évre kell szolgáltatót keresniük, a
szerződést úgy kell majd megkötni,
hogy addig legyen biztosítva a hulladék-elszállítás, amíg be nem indul
a megyei rendszer. A község lakóitól eddig az Ákosfalva községhez
tartozó Kisgörgény határában lévő
átrakóállomásra szállították a hulla-

hogy pedagógus felügyeletével végezzék el a házi feladatot.
Hozzátette, a megyei tanfelügyelőséggel partnerségben az Ismindenkinek
program
kola
keretében próbálnak pályázni, mert
ezúton százszázalékos finanszírozást szerezhetnének a tanórák utáni
programra, és nem volna szükség a
helyi önkormányzat anyagi támogatására.
Az igazgatónő elmondta, a
szászrégeni Faer Alapítvány
ugyanakkor egy másik programjukat is támogatja, ennek köszönhetően a nyolcadik osztályosoknak a
második félévtől heti négy órai ingyenes felkészítőket tartanak
román nyelvből és matematikából.
Ez már a második tanév, amikor
működik a program, és tavaly a
végzősök vizsgaeredményein látszott az előrelépés, a közepes képességű diákok is jól teljesítettek.
Egyre nő az igény a napközi iránt
Balogh Tündétől megtudtuk, a
szülők igénylik a napközit, így néhány éve hosszabbított programot
is biztosítanak a községbeli óvodá-

sok számára. Hat gyerekkel kezdték, ma viszont már 18 apróságnak
a délutáni felügyeletéről gondoskodnak. A jobbágyfalvi és nyárádszentmártoni óvodásokat óvó
nénijük kíséretében viszi az iskolabusz a csíkfalvi iskolába, ahol
meleg ebédet kapnak, majd lefektetik őket. A rendkívül előnyös
áron biztosított ebédet a szülők fizetik, a napközi működtetésével
járó egyéb költségeket a helyi polgármesteri hivatal fedezi. Mindemellett
az
egyes
testvértelepülések több ízben is
adományokkal segítették az iskolát. Legutóbb ősszel a magyarországi Kakasd testvértelepülés
küldöttsége játékokat, valamint
kiságyakat hozott a csíkfalvi iskolának, így amint sikerül matracokat
vásárolni, lecserélik a régi ágyakat,
amelyeken jelenleg alusznak a
napközibe járó apróságok. A belga
testvértelepülés jóvoltából mosogatógépet és villanyrezsót szereztek be, amire nagy szükség van az
iskola egyik termében kialakított
étkezdében.

a község saját költségvetésből nem
tud felvállalni, ezért ismét pályázni
szeretnének. Uniós kiírások tudomása szerint lesznek, ám attól tart,
hogy csökkenti majd az esélyeiket
az egyre apadó gyermeklétszám.
Jelenleg községszinten 270 gyerek
van.
A rácsatlakozási költségek
egy részét az önkormányzat fedezi
Balogh István elismerte, a
szennyvízhálózat kiépítése nyomán nagyon rossz állapotba kerültek az utcák, ezért uniós forrásokra
és kormánypénzekre is pályáznak
idén az utak leaszfaltozására. Egymillió euró értékű projektről van
szó, amibe minden faluból kéthárom olyan utcát foglaltak bele,
amelyek elég szélesek ahhoz, hogy
ha majd sor kerül az ivóvízhálózat
kiépítésére, ne kelljen feltörni az úttestet. A szennyvízhálózat kiépítése
idén befejeződik, kilencven százalékban már elkészültek vele. A polgármester hangsúlyozta, egy sikeres
pályázatnak köszönhetően 450 ezer

lejt kaptak a Környezetvédelmi Minisztériumtól, amiből a lakosságra
háruló rácsatlakozási költségek több
mint ötven százalékát fedezni tudják.
Hozzávetőlegesen ezerötszáz lejes
kiadást jelentene egy családnak a hálózatra való rácsatlakozás, ebből
közel ezer lejt vállal át az önkormányzat. A bekötéseket várhatóan a
nyáron kezdik el, és idén be szeretnék
indítani a rendszert – magyarázta. A
projektek kapcsán a polgármestertől
megtudtuk, hogy megnyertek egy ötszázezer euró értékű uniós pályázatot, aminek köszönhetően teljesen
felújítanak három művelődési otthont, a nyárádszentmártonit, a búzaházit és a vadadit.
– Az alaptól a tetőig mindent átépítünk, mellékhelyiségeket alakítunk ki, központi fűtést szerelünk,
különféle felszereléseket, hangszereket, hangosítási és fénytechnikai
berendezéseket vásárolunk. Remélhetőleg tavasszal el lehet kezdeni az építkezést – jegyezte meg
a község vezetője. A csíkfalvi művelődési otthonra pályázni szeretnének. Az önkormányzat a
meglévő mellett még vásárolt területet erre a célra. A tervező előkészítette
a
dokumentációt,
februárban be szeretnék nyújtani a
pályázatot.
A tavasszal induló Leader-program keretében a község több beruházáson gondolkodik, térfigyelőkamera-rendszert építenének ki,
vagy járdák építésére, buszmegállók kialakítására pályáznának.

dékot, és ennek fejében személyenként havi 3 lejt fizettek a helybéliek. Az új szolgáltatóval azonban
előreláthatólag nőni fog a szemétdíj.
Az önkormányzat kérésére eddig
két cég küldött árajánlatot, a legalacsonyabb ár, amit kérnek, személyenként havi 4,8 lej. Érkezett olyan
árajánlat is, amelynek alapján személyenként hatlejes hulladékdíj hárult volna a lakókra – tette hozzá a
község vezetője. Mint mondta, az
eddigi rendszerrel elégedettek voltak a község lakói, kéthetente vitték
el a szelektíven összegyűjtött hulladékot, mindig pontosan érkeztek a
szemeteskocsik, ezért az új szolgáltatótól is ugyanezt várják majd el.

Több mint két évtizede sikeres
vállalkozás

Egy tantermet be kellett zárni

Egy emeleti tantermet be
kellett zárni a csíkfalvi iskolában, ugyanis a tetőzet anynyira
tönkrement,
hogy
balesetveszélyes. A község
ismét pályázna a tanintézetek felújítására, de további
projektekről is beszámolt
ottjártunkkor a polgármester.

Balogh István elmondta, az őszszel szakember véleményét kérték
a tetőzet állapota kapcsán, és az
úgy ítélte meg, hogy egy tantermet
be kell zárni, mivel a mennyezete
bármikor beomolhat. A véleményezés szerint egy kisebb, az adott
felületen elvégzett beavatkozás
nem oldaná meg a problémát, a teljes tetőzetet ki kellene cserélni,
hogy elhárítsák a balesetveszélyt,
ugyanis meg vannak évődve a gerendák. A község vezetője kifejtette, 2009 óta, amikor letettek egy
pályázatot, amely révén teljesen
felújították volna a csíkfalvi, nyárádszentmártoni, búzaházi és vadadi iskolákat, semmiféle felújítást
nem végeztek az épületeken, hogy
amennyiben a projekt kapcsán
helyszíni ellenőrzésre kerül sor, a
körülmények megegyezzenek a pályázatban leírtakkal. Emiatt az épületek állaga évről évre romlott, a
pályázati pénz pedig elúszott,
ugyanis időközben a nyárádszentmártoni ingatlant visszakapta az
egyház, így ez a tanintézet már
nem lehetett része a projektnek.
Balogh István szerint kilátástalan a helyzet, ugyanis olyan nagyméretű beruházásról van szó, amit

Sikeres vállalkozást épített ki
az évek során a csíkfalvi Kilyén
Csaba. Különféle használati
tárgyakat gyártanak fémlemezből, majd viszonteladóknak adják át. A községből és a
környező
településekről 18 személynek
biztosítanak munkát.

Kilyén Csaba 1994-ben indította
a vállalkozást, és ahogy teltek az
évek, egyre fejlődött a cég, nőtt a
rendelések, illetve az alkalmazottak
száma. Mint mondta, kezdetben tíz
kürtőcsövet és öt vedret adott el a

Fotó: Nagy Tibor

felvásárlóknak, most egy-egy alkalommal hatszáz kürtőcsövet és
közel háromszáz mosófazekat rendelnek. Egy szezonban 10-15 ezer
darab kéményajtó kel el.
Az alapanyagot egy marosvásárhelyi cégtől vásárolja, majd a részben gépesített folyamat során
méretre szabott lemezekből különféle tárgyakat gyártanak. 25-30-féle
terméket állítanak elő a családi ház
udvarán lévő kis üzemben: többek
között kürtőcsöveket, kéményajtókat, szélkakasokat, mosófazekakat,
vedreket, csatornákat. Az áru nagy
részét viszonteladók vásárolják fel
nagy tételben, főként Maros, Hargita és Beszterce megyéből, de a
magyarországi piacon is megtalálhatók a Csíkfalván készült munkák.
Mint mondta, februártól szeptemberig készletre dolgoznak, ugyanis
ősszel akkora az igény a termékeik
iránt, hogy nem tudnának lépést tartani a rendelésekkel.
A vállalkozó a stabilitás híve, a
felvásárlók között van olyan, akivel
lassan két évtizede együtt dolgozik,
a munkások egy része pedig szintén
tíz-húsz éve hűséges a céghez,
mivel megbecsülik a munkájukat.
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Serena nyerte meg a Williams-csatát

Serena Williams két szettben legyőzte nővérét, Venust az ausztrál
nyílt teniszbajnokság szombati döntőjében, ezzel elhódította 23. Grand
Slam-trófeáját, és visszavette az elsőséget a női világranglistán. A 35 éves
amerikai sztár 1 óra 22 perc alatt verte
egy évvel idősebb testvérét – aki 1994
óta a legidősebb GS-döntős volt –, és
17/11-re javította különmérlegét nővére ellen.
A 2003-as melbourne-i döntő „újrajátszásában” ismét a két Williams csapott össze, akiknek GS-döntős
történelmében 6/2-re Serena vezetett.
A párosban 14-szeres Grand Slam-bajnok nővérek először az 1998-as Australian Open második fordulójában
találkoztak a felnőtt mezőnyben, legutóbb pedig a 2015-ös US Open negyeddöntőjében néztek farkasszemet.
A 15. GS-döntőjét vívó Venus lett
az akkor 37 esztendős csehszlovákamerikai Marina Navratilova 1994-es
wimbledoni fellépése óta a legidősebb
GS-finalista, korábban hét Grand Slamet nyert egyesben, legutóbb 2008ban Wimbledonban. Venus a sportág
történetében példátlan módon 14 év
után szerepelt ismét az ausztráliai végjátékban. Ő idén egy szettet vesztett
Melbourne-ben, 29. GS-döntőjében
szereplő húga viszont egyet sem.
A jelenlegi erőviszonyoknak megfelelően az első, 41 perces szett Serena
fölényét hozta, a fáradtabban mozgó

Százszázalékos teljesítménnyel
világbajnok Franciaország

A végeredmény ellenére Venus Williams (balra) sem szomorkodott, de Serena öröme nagyobb volt.
EPA Fotó

Venus többször is rontott fontos helyzetekben. A második felvonásban kiegyenlítettebb lett a csata, bár
mindketten rendkívül idegesen játszottak, és időnként egymás hibáiból éltek.
Serena 3:3-nál elvette nővére szervagémjét, 5:4-nél a bajnoki címért adogatott, és a meccset végül egy rontott
Venus-fonák zárta le.

Serena Williams az örökrangsorban
megelőzte a 22 GS-serleggel visszavonult német Steffi Grafot, és már
csak az ausztrál Margaret Smith Court
van előtte 24 diadallal.
A hetedik melbourne-i trófeáját megszerző bajnok sikerével hétfőn ismét a
WTA-rangsor élére áll, 22 hét után letaszítva a német Angelique Kerbert.

Eredményjelző

Nők, egyes, döntő: S. Williams (amerikai, 2.) – V. Williams (amerikai,
13.) 6:4, 6:4.
Női páros, döntő: Bethanie Mattek-Sands, Lucie Safarova (amerikai,
cseh, 2.) – Andrea Hlavackova, Suaj Peng (cseh, kínai, 12.) 6:7 (4-7),
6:3, 6:3.

Piros Zsombor az Australian Open junior bajnoka

Piros Zsombor nyerte meg a juniorok versenyét a melbourne-i ausztrál
nyílt teniszbajnokságon. A szombati
döntőben 4:6, 6:4, 6:3-ra legyőzte az
izraeli Isai Olielt. A 15. helyen kiemelt
magyar játékos remekül alkalmazkodott a szeles körülményekhez, stabilan
tartotta játékban a labdát fizikai fölényben lévő riválisa ellen – aki a
torna negyedik kiemeltje volt –, és 1
óra 52 perc elteltével diadalmaskodott.
A 17 éves Piros 2010 óta az első magyar férfi teniszező, aki a juniorok között döntőbe jutott egy Grand
Slam-tornán: akkor Fucsovics Márton
Wimbledonban meg is nyerte a trófeát,
és idáig ő volt az egyetlen magyar fiú
GS-bajnok.
Piros a korosztályos ranglista 23.
helyéről, balkezes izraeli riválisa 12.ként kezdte a finálét, amelyet némi
meglepetésre nem az egyik nagy stadionban, hanem egy szeles külső pályán rendeztek meg. A 2015-ös

fedettpályás magyar bajnok – aki eddigi öt meccsén szettet sem vesztett
Melbourne-ben – rögtön elvette az izraeli adogatását, 2:0-ra ellépett, ám a
keményen ütő Oliel visszabrékelt, és
34 perc alatt hozta a nyitójátszmát. A
folytatásban Piros jobban tartotta játékban a labdát, kétszer is elvette ellenfele szerváját, és 5:2-re elhúzott.
Ekkor azonban megtorpant, 5:4-re
visszaengedte az izraelit, aki az egyenlítésért adogatott, ám két kettős hibát
is ütött, így a magyar játékos 35 perc
elteltével kiegyenlített. A döntő szettben Piros semmi-negyvenről hozta a
szerváját, aztán 3:2-nél egy vonalra
helyezett tenyeressel brékelte Olielt.

Előnyét aztán sikerült végigvinnie, a
mérkőzést pedig egy újabb nyerő tenyeressel fejezte be.
„Gratulálok Isainak, jó meccs volt.
Köszönöm mindenkinek a támogatást,
ti voltatok a legjobb közönség. Remélem, ti is élveztétek” – mondta a díjátadó ünnepségen Piros, aki második
Australian Openjén szerepelt.
A férfiaknál Fucsovics és Piros
révén a magyar tenisz két junior GStrófeánál tart, a nőknél eddig három
született: Kapros Anikó 2000-ben
Melbourne-ben, Szávay Ágnes 2005ben a Roland Garroson, Gálfi Dalma
pedig 2015-ben a US Openen ünnepelhetett.

Eredményjelző

Fiú egyes, döntő: Isai Oliel (izraeli, 4.) – Piros Zsombor (magyar, 15.)
6:4, 4:6, 3:6.
Leány egyes, döntő: R. Masarova (svájci, 1.) – M. Kostyuk (ukrán,
11.) 5:7, 6:1, 4:6.

Ötszettes dráma után Federer újra csúcson

rivális és két volt világelső váratlan összecsapását hozta: a 35
éves Federer féléves szünet
után tért vissza Melbourne-ben,
és 30 éves ellenfele is sokat kihagyott tavaly csuklóproblémái
miatt. Egymás elleni párharcukban 23/11-re vezetett a balkezes
Nadal, aki a Grand Slam-döntőkben 9/2-re bizonyult jobbnak, legutóbb a 2011-es Roland
Garros-finéléban csaptak össze.
Az utóbbi hat GS-mérkőzésüket is a spanyol nyerte, előző
összecsapásukon viszont Federer diadalmaskodott, még 2015ben Bázelben. A svájci lett 1974
Roger Federer és Rafael Nadal a kölcsönös tisztelet jegyében. A svájci ver- óta a legidősebb GS-döntős,
amikor az ausztrál Ken Rosesenyző Australian Open-sikerével 18. Grand Slam-trófeáját nyerte
wall 39 évesen szerepelt a US
Roger Federer legyőzte Rafael Nadalt az Open végjátékában.
ausztrál nyílt teniszbajnokság vasárnapi dönAz idei Australian Openen már csaknem
tőjében, ezzel elhódította 18. Grand Slam-tró- 19 órát a pályán töltő Nadal – aki kis híján
feáját. A 35 éves svájci sztár 3 óra 38 perc
ötórás elődöntőt vívott a bolgár Grigor Dimitalatt verte öt évvel fiatalabb, 14-szeres GSrovval
– a finálé első szettjében bréklabdáig
bajnok riválisát, és 12/23-ra javította győsem jutott. A frissebben mozgó svájci 3:3
zelmi mérlegét ellene.
A 2004, 2006, 2007 és 2010 után ötödik után elvette az adogatását, remekül szervamelbourne-i trófeáját megszerző bajnok pá- röptézett, és könnyedén kiszerválta a 34 perlyafutása 89. tornáját nyerte meg, és a Nor- ces játszmát. Ez már csak azért is kedvező
man Brookes Kupa mellé 3,7 millió ausztrál előjel lehetett a számára, mert eddigi 80 meldollárt kapott. A legutóbbi GS-sikert 17 tor- bourne-i meccséből csak kettőt vesztett el
nával ezelőtt aratta, ami az utóbbi két évtize- akkor, ha megnyerte az első szettet.
det tekintve a legnagyobb visszatérés, de az
A folytatásban a 2009-es bajnok mallorcai
open éra bevezetése óta is csak ketten múlták rákapcsolt, szokásos pörgetett tenyereseivel
ezt felül.
bombázta ellenfele egykezes fonákját, és
Az Australian Open slágermeccse két ősi dupla brékkel 4:0-ra elhúzott. Federer ugyan

7

A házigazda és egyben címvédő francia kézilabda-válogatott egy nehézkes első és egy
elsöprő második félidőt követően vasárnap 33-26-ra legyőzte
Norvégiát
a
vb-döntőben.
Norvégia óriási lendülettel
kezdte a döntőt, és olyan elképesztő sebességgel játszott,
hogy adódott a kérdés, bírja-e
végig az együttes. A norvég átlövők és szélsők hallatlan magabiztossággal dobálták a
gólokat, Omeyer kapus kellőképp el is bizonytalanodott: a
franciák kapusa mindössze
16%-os hatékonysággal védett,
ezzel szemben a norvég hálóőr
39 %-ban hatástalanítani tudta
a francia próbálkozásokat. A
27. percben azonban a hazai
közönség rákezdett a francia
himnuszra, ami varázsütésre
feltüzelte a címvédőt: a 29.
perben előbb kiegyenlített
Franciaország, az első félidő
utolsó pillanatában pedig a vezetést is megszerezte (18-17).
A második játékrész kezdetén a címvédő két gyors góllal
háromra növelte előnyét. A
norvégok öt percen át képtelenek voltak gólt dobni, a 43.
percre így állandósult a két

csapat közötti négy-öt gólos
különbség (25-20). Az 53.
percben már mint győzelmi
dalt énekelte a francia himnuszt a publikum, ugyanis ekkorra hét góllal vezetett a
címvédő (30-23), amely végül
33-26-ra legyőzte Norvégiát,
így százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a világbajnokságot.
A mezőny legeredményesebb játékosa a franciák legenirányítója,
Nikola
dás
Karabatic volt hat góllal. A csapattársai közül Kentin Mahe,
Michael Giugou és Valentin
Porte, illetve a másik oldalon
Kent Robin Tonnesen egyformán ötször volt eredményes.
Ez a tizedik alkalom, amikor
az aranyérmes válogatott minden mérkőzését megnyerte a
vb-n, ráadásul ez a franciáknak
a 2001-es – ugyancsak hazai
rendezésű – torna után másodszor sikerült. A francia kézilabda-válogatott 2009, 2011 és
2015 után lett ismét a világ legjobbja, azaz a legutóbbi öt világbajnokságból négyet meg
tudott nyerni, összességében
pedig három bronz- és egy
ezüstérem mellett ez a hatodik
világbajnoki címe.

Eredményjelző

Döntő: Franciaország – Norvégia 33-26 (18-17).
Bronzmérkőzés: Szlovénia – Horvátország 31-30 (1318).
Elődöntő: Franciaország – Szlovénia 31-25 (15-12),
Horvátország – Norvégia 25-28 (10-12, 22-22, 24-24),
hosszabbítás után.
A vb végeredménye: 1. Franciaország, 2. Norvégia, 3.
Szlovénia, 4. Horvátország, 5. Spanyolország, 6. Svédország, 7. MAGYARORSZÁG, 8. Katar, 9. Németország, 10.
Dánia, 11. Oroszország, 12. Egyiptom, 13. Macedónia, 14.
Izland, 15. Fehéroroszország, 16. Brazília, 17. Lengyelország, 18. Argentína, 19. Tunézia, 20. Szaúd-Arábia, 21.
Chile, 22. Japán, 23. Bahrein, 24. Angola.
Az álomcsapat: kapus – Vincent Gerard (francia); jobbszélső: Kristian Björnsen (norvég); jobbátlövő: Nedim
Remili (francia); irányító: Domagoj Duvnjak (horvát); beálló: Bjarte Myrhol (norvég); balátlövő: Sander Sagosen
(norvég); balszélső: Jerry Tollbring (svéd).
A legértékesebb játékos (MVP): Nikola Karabatic (francia).
Gólkirály: Kiril Lazarov (macedón) – 50 gól.

egy elvesztett adogatást visszavett, de így is
elbukta a játszmát 42 perc alatt.
A harmadikban aztán megint feltámadt a
négyszeres bajnok, szinte leütötte a pályáról
lelassuló riválisát, és 41 perc elteltével már
csak egy szettre volt pályafutása 18. GS-trófeájától.
A negyedik felvonás azonban megint másként alakult: Federer 1:2-nél ismét elvesztette
a szerváját, majd meglepő rontásokat mutatott be, Nadalnak labdája volt az 5:1-hez is.
A spanyol 5:3-nál aztán nem remegett meg,
„semmire” hozta az adogatását, és 40 perc
alatt ismét kiegyenlített, jöhetett az ötödik
játszma. Karrierje során az ötszettes meccseket tekintve Nadal 19/8-as, míg Federer
26/20-as mérlegnél tartott.

A spanyol rögtön elvette a svájci szerváját,
majd két bréklabdát hárított úgy, hogy ellenfelének esélye sem volt ezekben a labdamenetekben. Federernek 1:2-nél ismét lett két
bréklabdája, de ezekkel sem tudott élni, aztán
2:3-nál már sikerült neki, és 4:3-nál már ő
volt előnyben. Aztán Nadal semmi-negyvenről feltornászta magát, de Federer egy 26 ütéses labdamenet végén nyerőt ütött, és a
gémen belül ötödik bréklabdáját már kihasználta, így 5:3-nál a meccsért adogathatott.
Ebben két meccslabdát még elpuskázott, a
harmadiknál aztán Nadal kikérte a videóviszszajátszást egy kétséges tenyeres nyomán, de
mivel a labda érintette a vonalat, Federer
négy elvesztett GS-finálé után tovább javította saját GS-rekordját.
Sikerével a svájci játékos a 17.-ről a 10.
helyre ugrott előre a világranglistán.

A legtöbbszörös Grand Slam-bajnokok

Roger Federer 18. Grand Slam-trófeáját szerezte meg vasárnap, eddig az Australian Openen ötször (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), a Roland Garroson egyszer (2009), Wimbledonban hétszer (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012), a US Openen pedig ötször
(2004, 2005, 2006, 2007, 2008) ünnepelhetett. Ezzel ő az első férfi játékos, aki a négy GSverseny közül hármat legalább ötször megnyert.
A legtöbb ilyen diadalt arató játékosok listája:
1. Roger Federer 18
2. Rafael Nadal és Pete Sampras (amerikai) 14-14
3. Novak Djokovic (szerb) és Roy Emerson (ausztrál) 12-12
4. Björn Borg (svéd) és Rod Laver (ausztrál) 11-11

Eredményjelző

Férfi egyes, döntő: Roger Federer (svájci, 17.) – Rafael Nadal (spanyol, 9.) 6:4, 3:6,
6:1, 3:6, 6:3.
Férfi páros, döntő: Kontinen, Peers (finn, ausztrál, 4.) – B. Bryan, M. Bryan (amerikai, 3.) 7:5, 7:5.
Vegyes páros, döntő: Abigail Spears, Juan Sebastian Cabal (amerikai, kolumbiai)
– Sania Mirza, Ivan Dodig (indiai, horvát, 2.) 6:2, 6:4.
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Csifó János beszélgetős délutánja

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A marosvásárhelyi Vár-lak idei
első vendégét fogadta egy fázós januári délutánon. A társaság már
összegyűlt, mindnyájan Csifó
János nyugalmazott rádióriporterre
várunk. Bő húsz perc után nyílik a
Kedei-műterem, és már az ajtóból
halljuk a szabadkozást, bocsánatkérést az „objektív okok” miatti
késésért. (Kisebb karambolba keveredett a taxi, újat kellett hívnia.)
Sietősen elfoglalja a helyét, majd
„nekitürkölőzve” jelzi, hogy kezdhetjük. A szerepek megfordulnak,
az ismert rádióriporter „riportalannyá” válik. Mivel kezdi? Gyerekkorával, két születésnapjával.
Hogyhogy? – kapjuk fel fejünket.
„Igen, igen, így volt, 1935. január
28-án születtem Medgyesen. Édesapám be akart íratni a városházán,
de azt mondták, János név nincs,
csak Ioan, és azt sem írják, hogy
Csifó, hanem csak Cifo. És mert
édesapám ezzel nem értett egyet,
elment lelkész rokonunkhoz, és
tőle már a kitöltött keresztlevéllel
ment vissza a városházára. Másodszorra félsikerrel járt, a Csifót beírták,
a
Jánost
azonban
lefordították. Igen ám, de addig eltelt pár nap, így a hivatalos „világi”
okmány 31-én lett kiállítva...”
És mesél, mesél tovább, a gondtalan gyermekkorról, majd a háború ideje alatti költözésről,
amikor a család egy nap alatt csaknem minden mozdíthatót felpakolt
egy teherautóra, felkerült az édes-

apa suszterműhelye is, így jutottak
el Marosvásárhelyre. Csifó János
két évig a marosvásárhelyi színművészeti főiskola hallgatója volt,
majd a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Bölcsészkarán
szerzett oklevelet. A diákévek alatt
a Kolozsvári Rádió diákszerkesztője lett. Marosvásárhely visszavárta. Tanulmányai befejezése után
a Marosvásárhelyi Rádiónál helyezkedett el, riporter, majd szerkesztő
osztályvezető
volt,
nyugdíjba vonulásáig. Többek között az önálló kabaré- és folklórműsorok, három, a televízióban
bemutatott bohózat, a Szellemi öttusa, a Vikingek földjén, a 95 éves
a 20. század, valamint a Megy a
magnó vándorútra műsorok jelzik
gazdag munkásságát. A meghitt
visszaemlékezést egy-egy kérdés
szakította meg a társaság részéről,
mely által újabb fonal indult el, és
Csifó János mesélt, mesélt szakadatlanul. Szóba került az 1990 februárjában végrehajtott „hőstett” is,
ahogy Bölöni Domokos fogalmaz,
méltán nevezhető hőstettnek a Marosvásárhelyi Rádió (még a diktatúra idején bedobozoltatott és
Jilavára szállított) teljes aranyszalagtárának visszaszerzése, hazahozatala. Csifó János így emlékszik:
„Velünk (marosvásárhelyi rádiósokkal) csomagoltatták be a szalagtárat, összepakolták, és elvitték
Jilavára. Mi akkor ezt úgy értelmeztük, hogy a szalagokat egy pincébe helyezik, hogy menjen tönkre
minden, és ne maradjon belőle
semmi, mert elegük volt ebből a
magyar kultúrából. 1990 februárjában azt mondtam a bukaresti igazgatóságnak,
hogy
mi
a
szalagtárhoz szeretnénk jutni, mire
a válasz az volt, ennek semmi akadálya, csak érte kell jönni. Nagy
hóban indultunk el, kértem Király
Károlytól egy csukott teherautót,
olyan három-öt tonnást, mi hárman, Borbély Zoltánnal, Kacsó Tiborral és Asztalos Oszkárral
vonaton utaztunk Bukarestbe. Ott

kísérőt adtak mellénk, akivel elmentünk Jilavára. Hatalmas, hangárszerű telepre vittek, és amikor
beléptünk az épületbe, jóleső, kellemes meleg csapott meg, szakszerűen volt tárolva, külön részlegen
mindenik területi rádióból elhozott
szalagtár, a mienk úgy volt, ahogy
becsomagoltuk. 45 ezer szalagot
pakoltunk fel a kocsira, és azonnal
indultunk vissza, de nem a megszokott úton, mert tartottunk az
esetleges feltartóztatástól. Nem
megyünk Ploieşti felé, mondtam,
mert ott már háromszor megtörtént, hogy felborítottak olyan kocsikat, amelyekben dokumentumok voltak, és azokat mind eltüntették.”
Kerülő úton, megküzdve a Crivăţ (a román Nemere) hidegével és
havával (befújta az utat), egy katonai alakulatnál töltött éjszaka
után szerencsésen megérkezett a
felbecsülhetetlen értékű szállítmánnyal Csifó János Marosvásárhelyre. Értékmentés volt ez a
javából. Marosvásárhelyen a Garabontzia Kiadónál 2013-ban jelent
meg a Megy a magnó... egy rádiós
emlékei című kötete. Erről így beszélt: „Összegyűlt egy csomó minden az életből, és gondoltam, össze
kéne fogni, volt benne dokumentum, volt benne történelem, alkotás...” Nevek, életek, emberek.
Megannyi beszélgetőtárs. Megelevenedik a közelmúlt: Bözödi
György, Demény Lajos, Kós Károly, Lakatos István, Jakabos
Ödön, Nagy Imre, Tarr László,
Csorba András, csak pár nevet említek. Külön érték a Lapok egy emlékkönyvből fejezet, amelyben a
riportalanyok saját kezű bejegyzései találhatók.
Mi, olvasók és hallgatók, hálásak vagyunk, hogy Csifó János
megosztotta velünk pályája élményeit, annak néhány derűs epizódjával. Vidám hangulatú, kötetlen
beszélgetéssel zárult a vár-laki délután. Jó volt újból együtt lenni a
születésnap alkalmából.
Doszlop Lídia

A BBTE Magyar Történeti Intézete és a Búza László Egyesület
harmadik alkalommal szervezte
meg az Időutazók történelmi vetélkedőt, melynek témája az 1956-os
forradalom és szabadságharc, illetve annak erdélyi-romániai visszhangja volt.
A téma feldolgozásában három
feladat közül választhattunk: interjúkészítés a forradalommal szimpatizáló helybéliekkel, illetve
forrásfeltárás; az 1956-os forradalom képzőművészeti, köztéri emlékműveinek ismertetése, illetve az
adott településen, közösségben
1989 – 2016 között megtartott
megemlékezések sajtóban, kiadványokban való megjelenésének öszszegyűjtése;
megemlékezés
szervezése az iskolában 1956-ra
vonatkozóan, animáció, kisfilm, interjú készítésével és bemutatásával.
A versenyfelhívást olvasva, amikor az interjúkészítési feladathoz
értem, egy pillanatra megálltam.
Elképzeltem, milyen is lenne olyan
emberektől forrást meríteni, akik
átélték azt az időszakot, és saját tapasztalataikat, élményeiket tudnák
megosztani velem. Végül eldöntöttem, hogy ezt a feladatot választom, habár nem tűnt túl
egyszerűnek. Az első és legna-

gyobb gondom az volt, hogy szükségem lesz jó pár interjúalanyra az
anyag összegyűjtéséhez. Először a
nagymamámtól kezdtem el kérdezősködni, majd az ő javaslatára felkerestünk pár öregebb nénit-bácsit
a faluban, akikről úgy gondoltuk,
hogy ki tudnak segíteni. Szerencsére nem is csalódtunk bennük,
hisz nagyon sok jó és hiteles információra tettünk szert. Kilenc falubelivel készítettem interjút: Hidi
Ferenc, Keszeg József, Keszeg Juliánna, Kiss Ilona, Pataki Rozália,
Réti Irénke, Szabó Irma, Szász
Anna és Vásárhelyi János, akiknek
köszönettel tartozom odaadásukért.
Ezen interjúk alkották dolgozatom
egyik részét. A falu lelkipásztorának, Szabó István-Jánosnak köszönhetően felvettem a kapcsolatot
Varga László nyugalmazott lelkipásztor úrral is, aki jelen volt a budapesti eseményeken. Az ő
beszámolója alapján készítettem el
a dolgozatom második részét, majd
hangfájlokat is csatoltam az interjúkból.
Nagy szerencsém volt azonban
tanáraimmal is, akik mindvégig támogattak a dolgozat írása alatt:
Béres Ilona történelem szakos tanárnő (eseményvezetés), Szilágyi
Anna-Rózsika magyar nyelv és

irodalom tanárnő (szerkesztés) és
Halmágyi János informatika szakos tanár (technikai rész). Hálás
köszönet nekik!
A dolgozatot december 10-ig
kellett beküldenem. Nagy és izgalmas várakozás után az eredményhirdetésre is sor került. A zsűri
pozitívan bírálta el a munkámat: I.
díjban és ezennel 400 lej pénzjutalomban is részesültem, amit tudásom továbbfejlesztésére fogok
felhasználni. Egy másik iskolatársam, Cheţan Andreea-Sorina szintén részt vett, és II. díjban,
valamint 200 lej pénzjutalomban
részesült. Meg szeretném jegyezni,
hogy ezen vetélkedőn már tavaly is
részt vettünk, és ugyancsak szép
eredményeket értünk el.
Köszönet a szervezőknek a lehetőségért!
Idén a reformáció és a Balázs
Ferenc-emlékév alkalmából Erdélyi világjárók, erdélyi nagy utazók
címmel fogják megszervezni a vetélkedőt, melyen szintén részt szeretnék venni, hisz jó érzéssel tölt
el, ha tudom, hogy nemzetem fennmaradása érdekében így, szórványban is, tehetek és teszek valamit.
Pataki Tímea, XI. o. tanuló,
Andrei Bârseanu Elméleti
Líceum, Dicsőszentmárton

Időutazók Erdélyben

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Solomon Adriantól

búcsúzik
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Megrendülten fogadtuk a hírt: Solomon Adrian, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének egykori elnöke tragikus hirtelenséggel
hunyt el vasárnap. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kegyelettel emlékezik mindarra, amit Solomon Adrian közel egy évtizedes munkássága jelentett a csángó magyarság számára.
Solomon Adriannak szívügye volt a magyar nyelvű oktatás kiteljesítése a csángó falvakban, elnöksége idején több településen közösségi házak épültek. Jól tudta, hiszen megtanulta: kisebbségi létben
nagy veszélynek van kitéve a nyelv, amelyet minden időben minden
eszközzel védeni kell.
Meggyőződéssel vallotta, hogy a csángó magyarok kultúrájának
megőrzése, a 180 ezer embernyi közösség sorsa a kultúra éltetésében
rejlik, ettől nem szabad tágítani: az erős asszimiláció ellen csakis konoksággal lehet fellépni.
Hisszük, hogy a Solomon Adrian által elkezdett munkát, az identitástudat és összetartozás erősítését tovább kell vinni mindenkoron,
emléke előtt csakis úgy tiszteleghetünk, ha mi, romániai magyar emberek továbbra is sorsközösséget vállalunk a csángó magyarokkal,
ha érdekvédelmi szervezetük nehéz és áldozatos munkájában ezután
is részt vállalunk.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség fejet hajt és köszönetet
mond Solomon Adriannak, annak a bátor embernek, aki nagy szíve
révén, személyes problémáin túl egy egész közösség fájdalmát és örömét meg tudta élni, de sosem élt vissza vele.
Solomon Adrian 1969. március 4-én született Bákóban, 2007 áprilisától a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke, amely
tisztség felelősségét 2014-ig viselte.
Vigasztalódást gyászoló családjának!
Áldott és örök legyen az emléke!
Kelemen Hunor
szövetségi elnök
2017. január 30.
Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetősége és tagsága mély megrendüléssel értesült a
súlyos betegség következében, életének 69. évében elhunyt temesvári

Borbély Imre

vegyészmérnök, politikus, politikai elemző

haláláról.
Borbély Imre az erdélyi magyar politika és közélet megkerülhetetlen képviselője volt. Az 1989-es temesvári eseményekből – Tőkés
László oldalán – döntő mértékben vette ki részét, ezzel is hozzájárulva a rendszerváltozás elindításához. Következetes, elvhű kiállása
közösségi céljainkért iránymutató volt mindannyiunk számára, példája pedig erőt adó. Kommunistaellenes állásfoglalásaival – a Temesvár Társaság tagjaként egyik kezdeményezője volt 1990-ben a
Temesvári Kiáltvány 8. pontjának – az erdélyi és romániai közélet
megtisztulását szorgalmazta. Meggyőződése szerint ez csak a múlttal
való szembenézés és a kommunista diktatúra felelőseinek erkölcsi
elszámoltatása során lehetséges.
Lényeglátását bizonyítja az erdélyi magyarság közösségi autonómiájának programszintű megfogalmazását tartalmazó 1992-es Kolozsvári Nyilatkozat, amelynek egyik értelmi szerzője volt.
Szövetségi vezetőként és parlamenti képviselőként is következetesen képviselte az erdélyi magyarság, a magyar önrendelkezés, a szabad anyanyelvhasználat vagy az erdélyi magyarság társnemzeti
státusának, illetve Románia föderális államreformjának ügyét. Elsőként szólalt fel magyarul Románia parlamentjében.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alapító tagjaként, Kezdeményező Testületének egyik alkotó vezetőjeként komoly szerepe volt az
erdélyi közösségi autonómiaformák közjogi megalapozását célzó műhelymunkában és ennek következetes képviseletében.
Halálával az erdélyi magyar nemzeti közösség egy bátor, szókimondó, lényeglátó harcost veszített el.
A gyászoló családnak vigasztalódást kívánunk!
Emléke legyen áldott!
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt
elnökségei és tagsága nevében búcsúznak tőle:
Szilágyi Zsolt,
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke
Sándor Krisztina,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke
2017. január 29., Kolozsvár
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Adománygyűjtő versenyben a Telefonos Szeretetszolgálat

„Együtt építeni, akárcsak elődeink”

A Telefonos Szeretetszolgálat
közel száz civil szervezettel
van versenyhelyzetben a
Román Kereskedelmi Bank
által szervezett adománygyűjtő jótékonysági börzén. A
versenyben maradt egyetlen
erdélyi magyar civil szervezet
számára a két hét múlva záruló adománygyűjtés komoly
megméretést jelent, remélhetőleg minél többen csatlakoznak az akcióhoz.

Szer Pálosy Piroska

A Telefonos Szeretetszolgálat a
romániai civil szervezetek között
befutó helyen van az immár harmadik fordulóba ért megméretésen. A
tét nem kicsi, ugyanis a február 15én éjfélkor záruló verseny első
három helyezettjének – amely addig
az időpontig a legtöbb pénzadományt gyűjti – a bank megduplázza
az összegyűlt összeget, ötezer euró
értékig. A kereskedelmi bank negyedik éve kiírásra kerülő adománygyűjtő jótékonysági börzéje
(Bursa Binelui – BCR) révén támogatja azokat a civil szervezeteket,
amelyek sikeresen pályáztak és versenybe szállhattak.
– Miként lehet támogatni a Telefonos Szeretetszolgálatot a kereskedelmi bank jótékonysági börzéjén,
és milyen célra gyűjtenek? – kérdeztük Sajó Norbert teológust, a
civil szervezet alapítóját.
– Célunk egy saját székház megvásárlása az Erdélyi Szociális és Információs Központ számára, melyet
Marosvásárhelyen szeretnénk megvalósítani. A kereskedelmi bank
már második éve támogatást nyújt
ennek a központnak a megvalósításához, ezért rendelkezésünkre bocsátottak egy online felületet, így
azok, akik támogatni szeretnék további tevékenységeinket, több úton
is megtehetik. Amennyiben van
bankkártyájuk és e-mail-címük, interneten pár kattintással 5–1000 lej
közötti adománnyal otthonról is támogathatják a szervezetet. A pénz

átutalása adómentes és kezelési
költséget sem számol fel a pénzintézmény.
A Telefonos Szeretetszolgálat Facebook-oldalán direkt lehet a linkre
kapcsolódni, ahol az alapinformációkat beírva, a megfelelő kódot megadva átutalható az összeg, majd
érkezik egy e-mail-cím a bank részéről, amelyben visszajelzik az
adomány sikeres és biztonságos átutalását. Román nyelven a jótékonysági börzén Centrul Social de
Informare
si
Caritate
din
Ardeal/Campionat de bine címszó
alatt szerepel az Erdélyi Szociális és
Információs Központ számára indított gyűjtési akció, mely az alábbi
linken
könnyedén
elérhető:
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Centrul-Social-deInformare-si-Caritate-din-Ardeal.
– Eddig miért nem népszerűsítették szélesebb körben a Telefonos
Szeretetszolgálat adománygyűjtő
börzén zajló versenyét?
– Ez egy háromfordulós adománygyűjtési akció, amelyben 87
romániai, zömében fővárosi civil
szervezet vesz részt, és elérkeztünk
a harmadik fordulóba, befutó helyen vagyunk, ami méltányolandó,
ha azt tartjuk szem előtt, hogy volt
olyan civil szervezet, amely már az
első fordulóban kiesett. Az őszi és
téli nagyméretű jótékonysági akcióink miatt valahogy háttérbe szorult
ennek a számunkra igencsak fontos
jótékonysági börzének a népszerűsítése. Most érkezett el az ideje
annak, hogy egy kicsit a szervezet
építésére is odafigyeljünk.
– Mi a feltétele annak, hogy versenyhelyzetben maradjon és
pluszpénzt is nyerjen a szervezet?
– A feltétel a személyek száma,
ugyanis legalább 20 személytől kell
legkevesebb 1000 lejt összegyűjteni. Az összeg lehet akár öt lej is,
ugyanúgy növeli az adományozók
számát. A február 15-én záruló verseny végén az első három helyezett
által összegyűjtött adomány értékével azonos összeggel járul hozzá a
bank is, vagyis megduplázódik az

Tavaszi
jegyeskurzusok

A Katolikus Családpasztorációs Iroda
szervezésében február 7-én, jövő kedden újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen. A jegyeskurzus egyházi és
szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek. Lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, ismerkedési
lehetőség más párokkal, közösségben
való felkészülés a szentségi házasságra
és a keresztény családi életre. A kurzus
nyolc hétig tart és április 4-én ér véget.
A találkozók kedd esténként vannak 1921 óra között. Lelkész, orvos, pszichológus szakemberek és keresztény
házaspárok a meghívottak. Az együttlétek formája interaktív. Nemcsak előadások meghallgatásából áll, hanem
beszélgetésekből, csoportmunkából is.
Elsősorban mindazok jelentkezését várják, akik a 2017-es év folyamán szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik egyszerűen csak szeretnék jobban megismerni
önmagukat, elmélyíteni kapcsolatukat.
A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs
és Adél.
Jelentkezni február 6-ig lehet Szénégető Istvánnál: szenegetoi@gmail.com,
0743-138-784 vagy a Sófalvi házaspárnál: adelasofalvi@yahoo.com, 0744799-055. A következő kurzus április
11-én kezdődik, arra is lehet már jelentkezni.

addig összegyűlt pénzösszeg, de
nem adnak többet ötezer eurónál. A
verseny ugyan lezárul két hét
múlva, de az adománygyűjtő akció
év végéig zajlik. Jövő évben pedig
újra megpályázzuk ezt a lehetőséget. Erdélynek ezen a csatornán is
hallatnia kell a hangját Bukarestben!
Hívásra házhoz mennek
– Miként támogathatják a Telefonos Szeretetszolgálatot az idősek,
az internetes pénzátutalástól idegenkedők?
– Amennyiben valaki nyugdíjas,
van ugyan bankkártyája, csak nem
meri az internetes pénzátutalást
megejteni, de adományozni szeretne, csütörtökönként 15–20 óra
között felhívhatja a Telefonos Szeretetszolgálat 0265/55-55-55-ös,
vagy a hét bármelyik napján a
0753/56-56-56-os telefonszámot,
önkénteseink pedig egy laptoppal
személyesen megkeresik a felajánlót, és segítenek az összeg átutalásában. Ha nincs bankkártyája vagy
e-mail-címe az illetőnek, az adományozás még így is megejthető. Aki
szeretné támogatni a Szeretetszolgálatot, nagyot lendítene az esélyeinken, akár ötlejnyi támogatás
átutalásával is.
– Miért fontos a saját székhely?
– Tevékenységünk elindítása óta
nyolc év telt el, ez idő alatt nagyon
sok rászorulón segíthettünk. Elérkezettnek látjuk azt, hogy eleget tegyünk a több irányból is érkező
nyomásnak, annak, hogy saját központunk legyen, ahová az információk befutnak, a dokumentumokat
megfelelően tárolhatjuk, illetve legyen raktározási lehetőségünk is. A
jelenlegi helyiségeket úgy kaptuk
használatba, hogy egy adott napon,
bizonyos órákban vehetjük igénybe.
A végletekig nem lehet visszaélni
befogadóink vendégszeretetével.
Tudatában vagyunk annak is, hogy
egy szervezet megkereshető kell legyen, de befogadóinkkal szemben
vállaltuk fel azt, hogy sem a kolozsvári, sem a marosvásárhelyi székhelyünkre nem hívjuk be a

betelefonálóinkat. Akik nincsenek
tisztában a szolgálatunkkal, azok
kételkednek a szervezetünk valós
létezésében, mivel nincs olyan
székhelyünk, ahol bármikor személyesen megkereshetnek. Jogos észrevétel a betelefonálóink részéről!
– Bátor lépésnek tűnik székhelyvásárlásban gondolkodni akkor,
amikor minden pénzadományt
célirányosan felhasználnak.
– Végiggondoltuk, és úgy véljük,
jó szolgálatot teszünk a rászorulók,
illetve a támogatók felé is. Szembenéztünk önmagunkkal, azzal, hogy
a 34 önkéntes mennyit tudna havi
szinten erre a célra áldozni. Az első
két hónapban közel 2.700 lejt tudtunk önerőből összegyűjteni. Most
szeretnénk szembenézni azzal az erdélyi közösséggel is, amelynek
szolgálatára létrejöttünk. Ha nem
találunk legalább 200 olyan támogatót, aki érdemesnek tartja havonta
legfeljebb 10 lejjel támogatni az
egyesület céljait, annak tudatában,
hogy ez a támogatás sokszorosan
megtérül, akkor sok mindent fontolóra kell vennünk.
Erdélyi Szociális és Információs
Központ Marosvásárhelyen
– A Telefonos Szeretetszolgálat
csírája ezelőtt nyolc évvel Kolozsváron bontakozott ki, mégis
Marosvásárhelyen szeretnének
saját székhelyet létesíteni. Miért
döntött így az egyesület vezetősége?
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– Gyakran hasonlítgatják össze
a két várost, de meggyőzödésünk,
hogy itt is lehet merni nagyot álmodni és regionális központban
gondolkodni, megpróbálni azt,
hogy Marosvásárhelyről sugározzanak ki a hasonló jótékonysági akciók.
– Európai uniós pályázatokban
nem gondolkodott az egyesület?
– Nagy gond, hogy sok mindent
az uniós támogatásokra építenek.
Ha egy közösségben helye van valaminek, akkor a közösség fenn kellene tudja tartani, legyen az újság,
rádió vagy olyan egyesület, amelyet
érdemes támogatni. Meg kellene találni a régi típusú közösségi élményeket, amelyekkel elődeink
hidakat, templomokat, iskolákat
építettek. Az elképzelésünk az,
hogy ne olyan uniós előírásokat
kelljen megvalósítsunk, amiket a
helyi közösségektől távol élő finanszírozók jónak látnak, hanem azt
építsük ki, és arra összpontosítsunk,
amire helyi szinten valóban a legnagyobb szükség van. Egy szociális
szervezetnek azonban amellett,
hogy betegeket, rászorulókat támogat, szüksége van a megfelelő infrastruktúrára
is,
hisz
a
levelezéseket, a támogatókkal, illetve a betelefonálókkal való személyes kapcsolattartást megfelelő
környezetben kell végezni. Ezért
tűztük ki célul egy székhely megvásárlását Marosvásárhelyen az Erdélyi Szociális és Információs
Központ számára.

Sok rászorulót felöltöztetett
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
ingyenfogasa

Az Osszuk meg az ünnep örömét karácsonyi adománygyűjtés sikerén felbátorodva a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
a januári fagyos napokon csatlakozott az
„Ingyenfogas” nevű civil kezdeményezéshez (Márton László és Tőkés Botond),
amelynek keretében meleg kabátokat, téli
ruhadarabokat lehetett elhelyezni a színház
bejárata előtt álló fogasra a rászorulók számára.
Mivel több adakozó jelentkezett, mint
ahányan személyesen vittek el meleg ruhát,
a fennmaradó darabokat a színház munkatársai az intézményes kötelékben élő rászorulóknak juttatták el. Így került 36 kabát és
téli ruhadarab a Marosvásárhelyi Polgár-

mesteri Hivatalhoz tartozó éjjeli menedékhelyre és 69 téli öltözet a Pál atya által vezetett Szent Erzsébet családi típusú
otthonba. Továbbá a Mozart használtruhakereskedéstől adományként kapott összesen
146 ruhadarabot a szovátai Szent József
Gyermekotthonnak juttatta el a színház.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik
önzetlenül csatlakoztak az „Ingyenfogas”
nevű civil kezdeményezéshez, és adományukkal elviselhetőbbé teszik a rászorulók
számára a fagyos téli napokat.
Az intézmény továbbra is nyitott a szociális kérdéseket célzó kezdeményezések
iránt.

Szerdától ingyen utazhatnak vonattal
az egyetemisták

Szerdától ingyenesen utazhatnak vonattal az állami felsőoktatásban vagy
akkreditált, illetve engedélyezett magánegyetemeken nappali tagozaton
tanuló egyetemisták – nyilatkozta
hétfőn az Agerpres hírügynökségnek
Gigel Paraschiv, felsőoktatásért felelős államtitkár.

„464.273 hallgatóról van szó. Minden
egyetemista jogosult az ingyenes utazásra,
semmiféle diszkrimináció nincs – akár állami,
akár magánegyetemeken tanulnak. Az egyetlen megkötés, hogy a minisztérium által elismert felsőoktatási intézmény hallgatói
legyenek. A kedvezménnyel járó költségek
körülbelül 100 millió lejre rúgnak évente. Az

ingyenes utazási jogosultság egész évben érvényes. Az egyetemi év október elsején kezdődik és következő év szeptember 30-án ér
véget” – magyarázta az államtitkár.
A felsőoktatási intézményekben tanuló diákok bármilyen belföldi vonatjáraton ingyenesen utazhatnak, de csakis másodosztályon.
(AGERPRES)
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Vizsgálatot indítottak
a gyanúsan magas energiaárak miatt

Vizsgálatot indított az energiaár-szabályozó
hatóság
(ANRE)
az
áramtőzsdén
(OPCOM) kötött gyanús szerződések ügyében, miután az
utóbbi hónapban megkétszereződtek az energiaárak Romániában,
holott
az
országban több energiát termelnek, mint amennyit felhasználnak.

Az Agerpres hírügynökség szerint a vizsgálatba a versenytanácsot
is bevonják. Az árszabályozó hatóság kartellezést gyanít, azt feltételezi, hogy nem csak a kereslet és
kínálat befolyásolták az árat a gyanús szerződésekben. A mintegy 250

szereplős hazai áramtőzsdén januárban mintegy 6800 gigawattórányi
energia adásvételét bonyolították le
a határidős piacon, és további 3400
gigawattórányit a másnapi piacon,
olyan körülmények között, amikor
Románia energiafogyasztása ebben
az időszakban nem haladta meg a
6000 gigawattórát.
Az energiaexportőr Romániában
január 15-én és 23-án is európai rekordot döntött a másnapi energiaár
(74,92, illetve 96,52 euróval megawattóránként), az elmúlt hétvégén
pedig az OPCOM-on az energiaár
elérte a 144 eurót megawattóránként, míg a hónap elején még 40-50
euróba került egy megawattórányi

energia a román piacon. Az ANRE
azt is gyanúsnak találja, hogy ezek
munkaszüneti napok voltak Romániában, amelyeken csökken az enerés
így
rendes
giakereslet,
körülmények között az áraknak is
csökkenniük kellett volna.
A villamosenergia-árak Európaszerte rekordokat döntöttek januárban a rendkívül hideg időjárás
miatt. A hazai energiaárak a Digi24
hírtelevízió szerint azt követően
nőttek ugrásszerűen, hogy az energiaügyi miniszter egy küszöbön álló
energetikai válságról beszélt a január 12-i kormányülésen, arra figyelmeztetve, hogy a széntüzelésű
hőerőműveknek csak négy napra
elegendő tartalékaik vannak. (MTI)

2015-ben az Európai Unióban a
háztartási hulladék 29%-át hasznosították újra, 28%-ot szeméttárolókba raktak le, 26%-ot elégettek és
17%-ból komposztot készítettek.
Németországban a hulladék 68 százalékát újrahasznosították vagy
komposztot készítettek belőle.
Ausztriában és Szlovéniában a hulladék 58%-át, Belgiumban 55%-át,
Hollandiában 52%-át dolgozzák fel.
A 2014-es felmérések alapján
Romániában az újrahasznosított
vagy komposztált hulladékmennyiség aránya nulla volt.
Az EU tagországaként 2020-ig
Romániának egy sor előírást kell

teljesítenie a hulladék-újrahasznosítással kapcsolatban. Az országnak
a hulladék (papír, fém, műanyag,
üveg) 50%-át kell újrahasznosítania, az építkezésekből és bontásokból származó törmeléket 70%-ban
kell újra feldolgozni, a kereskedelemben értékesített csomagolóanyagok 60 százalékát ismét fel kell
használni valamilyen formában.
Továbbá Romániának el kell
érnie, hogy az egy főre eső újrahasznosított elektronikai hulladék
aránya lakosonként 4 kg legyen és
hogy a biohulladékot külön gyűjtse
a lakosság. (AGERPRES)

Növelni kell
az újrahasznosított hulladékmennyiséget

Kevesebb mint 300 kilogrammos egy főre eső hulladéktermeléssel
Románia
és
Lengyelország az utolsó helyen áll, míg Dánia lakossága
termeli a legtöbb szemetet
(789 kilogramm jut egy lakosra) az Európai Unióban –
derül ki az Eurostat által hétfőn közzétett adatokból.

Uniós szinten egy lakos átlagos
hulladéktermelése 477 kilogramm,
azaz 9 százalékkal kevesebb, mint
2002-ben, amikor 527 kg jutott egy
főre. 2014-hez képest viszonyítva
azonban nőtt a háztartási hulladék
mennyisége, amikor 474 kilogramm/fő volt az átlagtermelés.

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

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény
250. cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen
értékesítik az alábbi adósok ingó javait:
– ZAL INVEST KFT., CUI RO 28616460, Magyaró 104. szám, Maros
megye, végrehajtási dosszié száma: Magyaró_50/11028
– EL PROD IMPEX KFT., CUI RO 1241821, Szászrégen, Pandúrok utca
166., Maros megye, végrehajtási dosszié száma: SC_E_17/4461
Az árverésre 2017. február 22-én 11 órától a szászrégeni adóhatóság
Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, a
Magyaró_50/11028 és az SC_E_17/4461 számú végrehajtási dossziék
alapján.
A Zal Invest Kft. eladandó ingósága:
– Volkswagen Transporter haszonjármű, 1999-es gyártású,
azonosítószáma WV1ZZZ70ZXH021170, rendszáma MS – 10 – ZAL,
narancssárga, kikiáltási ár 12.000 lej
Az El Prod Impex Kft. eladásra szánt ingósága:
– elektrosztatikus festősor, kikiáltási ár 88.245 lej
A kikiáltási ár a felbecsült ár 75%-át jelenti (második árverés), amihez
hozzáadódik a héa. A javak tehermentesek.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent
említett javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja
előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a
megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést
megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat – a pénzt a
Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060
számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett
nyilatkozatot, hogy nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a
Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. január 31.
Zogorean Florin hivatalvezető

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált 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.)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUKIHORDÓ-RAKTÁROST alkalmaz előnyös bérezéssel. Tel. 0744-707550. (18473-I)

A PETRY CÉG marosvásárhelyi hentesboltjaiba ELADÓKAT alkalmaz. Milyen egy igazi petrys
eladó? Kedves, mosolygós, hatékonyan kommunikál, nyitott az új dolgok megtanulására, szereti fejleszteni
saját képességeit. Ennél többre nincs is szükség ahhoz, hogy a csapatunk tagjává válj! Tapasztalat nem szükséges, mindenkit betanítunk. Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)

Ha szerelmes, ha nem! ÜNNEPELJE MEG KEDVESÉVEL A BÁLINT-NAPOT – kortól függetlenül
– kifogástalan mulatságon a GEMINI VENDÉGLŐBEN február 18-án 21 órai kezdettel! A legjobb élőzene,
menü kedvező áron! Már iratkozhat a helyszínen! Érdeklődni a 0265/319-306-os telefonszámon. (sz-I)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel. 0745-520-408. (58695-I)

ALKALMAZOK C, E kategórás SOFŐRT az unióba, vonzó fizetést ajánlok. Tel. 0737-531-062. (sz.-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv ismerete
kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59308-I)

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

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

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb
és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687,
0742-010-263-as telefonszámon. (59309-I)
ALKALMAZUNK főállásba TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET. Tel. 0742-964-797. (18494-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59259)

CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT keres gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a
0751-138-177-es telefonszámon vagy pedig önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre várunk.
(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. (18422)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

NYERGESVONTATÓRA GÉPJÁRMŰVEZETŐT alkalmazunk. Tel. 0755-536-934. (sz.-I)

AUTÓMOSÓ KÁVÉZÓJÁBA RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk hosszú távra, magyar-román nyelvtudással. Tel. 0737-527-718. (18492-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz előnyös feltételekkel. Tel. 0744-692-873, 0747-048-464. (18480-I)
ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓT marosvásárhelyi üzletbe. Tel. 0740-065-475, 0265/263-772. (18499)

RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk. B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők előnyben. Tel. 0722-383216, 8-20 óra között. (18500-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744-644-026. (18502-I)
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek végrehajtó osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám
Tel.: 0265/250-982
Fax: 0265/261-093
e-mail: dan.tatar.ms@anaf.ro
Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 2017. február 13-án 11 órától
Dózsa György utca 1–3. szám alatti székhelyén a következő eladósodott
cég javait értékesíti nyilvános árverésen:
NYÁRÁDGÁLFALVI CONSUMCOOP SZÖVETKEZETI TÁRSASÁG,
CUI 1270029, Nyárádgálfalva, Fő út 231/A, Maros megye, végrehajtási
dosszié száma C1264
– 2877 négyzetméteres ingatlan, amiből 230,7 négyzetméter beépített
felület: műhely és kereskedelmi helyiség, téglából, fafödémmel és fa
fedélszerkezettel, cseréptetővel, 2.646,3 négyzetméteres hozzá tartozó
területtel, Nyárádgálfalva községben, Szentháromságon, a 174. szám
alatt, telekkönyvszáma 50030, Nyárádgálfalva, helyrajzi száma 305/1/1.
Kikiáltási ár 59.000 lej, héamentes.
A kikiáltási ár az ingatlan becsült értékének 50%-a, a 2015. évi 207-es
pénzügyi törvény 250. cikkelye 11. bekezdése értelmében, amelyre
alkalmazzák a 250. cikkely 14. bekezdésében előírtakat.
*A héa esetében alkalmazott szabályokat és arányokat az
ingatlanok/ingóságok esetében a 2015. évi 227-es, pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett
javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási ár 10%át kitevő részvételi díj – amit a RO62TREZ4765067XXX014298
marosvásárhelyi kincstári bankszámlaszámra kell átutalni – kifizetését
igazoló irat, adószám 4322637, az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési
okirat román nyelvű fordítását,
román magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi magánszemélyek a
személyi igazolvány/útlevél másolatát, saját felelősségre tett
nyilatkozatot, hogy nem a pályázó közvetítője az adós társaságnak.
A 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelye értelmében az
érdekeltek óvást nyújthatnak be a jelen hirdetés megjelenésétől vagy a
tudomásulvételtől számított 15 napon belül.
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2015. évi
207-es törvény 9-es cikkelye 2. bekezdésének d) betűje értelmében a
kényszervégrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a 0265/250-982-es telefonszámon, belső 166, 179.
Jelen közlemény kifüggesztésének időpontja: 2017. január 31.
Dénes Irén
Cîmpeanu Carolina
hivatalvezető-helyettes
osztályvezető
REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (18435)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓK Vajdaszentiványon földön tartott, piros Lohmann tojótyúkok. Áruk
10 lej. Tel. 0758-609-840. (58464-I)
A NIKI PARK üzletben a 100x200 cmes és 90x200 cm-es német Memory
Foam matracok 290 lejért kaphatók a
készlet erejéig. 1989. December 22.
utca 113. szám (kijárat Régen felé).
(18482)
ELADÓK malacok és hússertések. Tel.
0265/435-899. (58654)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (18476)
LIFE CARE BIOTERMÉKEK, EGÉSZSÉG, ÜZLETI LEHETŐSÉG, TANÁCSADÁS ÉS TÁMOGATÁS. Imformációk:
Marosvásárhely, Avram Iancu utca
10. szám, www.lifecarepro.ro, tel.
0 7 4 2 - 5 3 1 - 7 9 3 .
(18277-I)

KIADÓ 70 m2-es kereskedelmi helyiség
központi helyen. Tel. 0745-824-161.
(58330)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek.
Tel. 0744-504-536. (18481)
TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redőnyök
szerelése
és
javítása.
Tel: 0744-504-536. www.bizoo.
ro/firma/scprofoservsrl (18481)
SZAKKÉPZETT, tapasztalattal rendelkező pedagógusként
gyermek(ek)
otthoni
tanítását,
gondozását vállalom. Tel. 0749-950193. (58462-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1341)
ANGOLNYELV-TANÍTÁS
személyre
szabottan. Tel. 0723-089-808. (58344)
JAVÍTUNK és készítünk tetőket, csatornákat.
Tel.
0752-377-342.
(58668-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk
személyzettel. Tel. 0749-543-104.
(58651-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58637)

ANGOLTÁBOR 8-14 éves gyerekeknek
február
6-10.
között,
Marosvásárhelyen. A helyek száma
korlátozott. Tel. 0723-089-808.
(58716-I)
VÁLLALOK BÁDOGOSMUNKÁT,
tető-fedést, bármilyen típusú csatorna készítését és javítást bármilyen
anyagból.
Tel.
0749-648-086.
(58710-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy perc volt, elszállt életed,
itt hagytál minket, kik téged
szerettek. Könnyes az út, mely
sírodhoz vezet, a Jóisten
őrködjön pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezünk JURJ
IOANRA
január
31-én,
halálának második évfordulóján.
Emlékét
őrzi
bánatos
felesége,
Katalin,
lánya,
Carmen, unokái: Izabella és
Annamária. (58661-I)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet: szívünkben az
örök emlékezet.
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk JURJ IOANRA
halálának
második
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, Katalin, leánya,
Carmen és két unokája:
Izabella és a messzi távolból
Annamária. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(58711)

Elment tőlünk, mint lenyugvó
nap, de szívünkben él, és
örökre itt marad.
Mély fájdalommal emlékezünk
id.
BANDÁR
JÓZSEFRE
halálának 13. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, lánya,
fia, veje, menye, unokái és
kicsi dédunokája. Nyugodjon
békében! (58709)

Három árva, szomorú szív
vérzik és kesereg fájdalmától
a hideg, havas, néma sírod
mellett. Kiáltanak hozzád:
könyörögünk, hallgass meg.
Öleld át gyermekeid, kiknek
vágya,
elfojtva
a
mély
csendben, a szívben lakozik.
Költözz vissza, édesanyánk,
drágánk,
legyen
újra
napsugaras és vidám életünk.
Kegyetlen
a
halál,
ki
erőszakkal
elvett
téged,
kitépett ölelő karjaid közül a
legvirágzóbb éveidben. Oly
nehéz
nélküled
minden
pillanat, reménytelenül járjuk
hosszú, könnyes utunkat.
Térdre
borulva
várjuk
visszajöveteled,
ezernyi
virágcsokor díszíti lépteidet.
Szívünk tiszta, hű szeretete
nem inog meg soha. Hallgasd
meg imánkat, és hozzon vissza
nékünk a Feltámadás Ura.
Mély fájdalommal emlékezünk
édesanyánkra, SZÉP ERZSÉBETRE halálának 3. évfordulóján.
László,
Beáta,
Sharon,
valamint szülei és testvérei.
(58679)

Szállhatnak az évek, de
fájdalmunk, könnyeink nem
múlnak, szívünkben örökre
megmaradsz. Jóságos szíved
túl korán megpihent. Búcsú
nélkül örökre itt hagytál
bennünket. Fáj, hogy nem
vagy
velünk,
hiányzol
minékünk, nem teljes az
életünk.
Érted
hulló
könnyeink nem múlnak el
soha, kérjük a Jóistent,
nyugtasson
békében!
Mély fájdalommal emlékezünk
január
31-én
a
marosvásárhelyi
BÓDI
SÁNDORRA halálának
9.
évfordulóján. Drága emlékét
őrzi felesége, fia, leánya,
kisunokája,
veje,
szülei,
apósa, anyósa, testvére, a
rokonok, barátok. Emléked
legyen áldott, nyugalmad
csendes! (58729)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal, de a feltámadás és az örök élet hitével tudatom, hogy a drága jó testvér,
sógor, nagybácsi, szerető rokon,
szomszéd, barát, a gyergyóalfalvi születésű
VARGYAS KÁROLY
ny. okt. mester
hősiesen viselt szenvedés után,
83 éves korában, a Ferences Világi Rend tagjaként az Úrhoz költözött.
Szolgálatának állomásai: a marosvásárhelyi szakiskola, 4-es
számú középiskola, az Unirea és
a Bolyai Farkas líceumok.
Nemes lelke a rózsafüzér szirmain szállt az ég felé.
A drága jó Szűzanyánk vegye oltalmába hithű gyermekét!
Temetése Marosvásárhelyen a
római katolikus temető felső kápolnájából lesz római katolikus
szertartás szerint 2017. február 1jén 13 órakor.
A gyászoló család. (58728-I)

„Aki hisz énbennem, ha meghal
is, él, és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.”
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, anyós,
testvér,
anyatárs,
sógornő,
szomszéd és jó ismerős, a gyergyóújfalvi születésű
özvegy SZŐCS MÁRTA
marosszentgyörgyi lakos életének 68. évében hirtelen és váratlanul
elhunyt.
Drága
halottunkat február 1-jén, szerdán 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosszentgyörgyi katolikus temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak tőle: lányai, vejei
és három unokája. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama,
KRAUS JULIANA
szül. MAGÓ JULIANA
életének 87. évében csendesen
megpihent. Temetése február 2án, csütörtökön 13 órakor lesz a
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1403-I)
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Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, nagynéni,
rokon, szomszéd és ismerős,
PÁLOSY MÁRIA
ny. egészségügyi főasszisztens
életének 86. évében 2017. január
29-én csendesen megpihent. A
marosvásárhelyi római katolikus
temető alsó kápolnájából búcsúztatjuk 2017. február 1-jén,
szerdán 13 órakor, majd a radnóti
családi sírboltba helyezzük örök
nyugalomra. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (58717-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és nagynéni,
CSATH ILDIKÓ
született FALL
az Igiena szövetkezet
volt dolgozója
hosszas betegség után csendesen megpihent. Temetése február 2-án 14 órakor lesz a
katolikus temető felső kápolnájából.
Gyászoló hozzátartozói. (-)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan vettük tudomásul
barátunk, MÁTHÉ SZABOLCS
halálhírét. Nyugodj békében!
Vigasztalódást
a
gyászoló
családnak! A Benedek család.
(58703)

Az 1976-ban végzett óvónők
együttérzésüket
fejezik
ki
szeretett
osztálytársuknak,
Máthé
Klárának
FÉRJE
elhunyta alkalmából. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló
családnak. Nyugodj békében,
Szabolcs! (58708)

Szomorúan búcsúzunk MÁTHÉ
SZABOLCS nyugdíjas kollégánktól. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A Szász
Adalbert Sportlíceum munkaközössége. (58707-I)

Megrendülten
búcsúzunk
MÁTHÉ SZABOLCS (Szabi)
évfolyamtársunktól.
Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Legyen
nyugalmad csendes, emléked
áldott! (58718-I)

Nagy veszteség ért CZIRE
ANIKÓ halálával, a legjobb
barátnőmet
vesztettem
el
Budapesten.
Őszinte részvétem Dénesnek és
fiainak. Isten nyugtasson, drága
lélek!
Csenteri
Mária
és
családja. (58731-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
DÁVID ANNA temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló szerettei. (58720)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:
Elvárásaink:
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

csomagoló

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

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

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

A marosvásárhelyi
Transilvania
Repülőtér

(székhely: Vidrátszeg, az E60-as út
Marosvásárhely–Marosludas közötti szakaszán a 14,5 km-nél)

versenyvizsgát szervez
a következő állás betöltésére:

• Jogtanácsos – COR 261103 – egy állás,

meghatározatlan időre
A pályázati dosszié benyújtásának határideje: 2017. február 3.
A vizsga időpontja: 2017. február 7.
Részvételi feltételek:
– jogi egyetemi végzettség licencvizsgával
– szakértőként működhet mint jogi képviselő és kisegítő a bíróságon
– tapasztalat a közbeszerzési eljárásokban
Bővebb tájékoztatás a repülőtér weboldalán:
www.transylvaniaairport.ro és a 0265/328-259-es telefonszámon,
254-es mellék.

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék
(Belşugului 21.) 8-20 óra
- 0265/225-926
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Marosvásárhely
municípium

versenyvizsgát hirdet
orvosoknak az Iskolaigazgatóság
keretében működő iskolai rendelőkbe

Az állást olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek a
2011. évi 286-os, utólagosan módosított és kiegészített kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.

• két orvosi állás

Követelmények:
– általános orvosi végzettség licencdiplomával
– szakorvos
– szabadfoglalkozási engedély
– legalább egy év tapasztalat a szakmában
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. február 14-én 12 óra – a dossziék benyújtásának
határideje
– 2017. február 22-én 10 óra – írásbeli vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a
www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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